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Goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op schutsels en stellingen.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op schutsels en
stellingen.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen terzake.
Argumentatie
De aanwezigheid van schutsels, stellingen, bouwkraan, materialen, container,… op het openbaar domein brengen
bijkomende kosten en lasten mee voor de gemeente in verband met het onderhoud en het toezicht op het openbaar
domein. Naargelang er meer openbare ruimte wordt ingenomen, of naargelang deze inname langer duurt, stijgt de
graad van hinder van opgestelde schutsels en stellingen. Het is dan ook gerechtvaardigd om hiervoor een
belasting aan te rekenen.
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Besluit
De gemeenteraad beslist om het belastingreglement op schutsels en stellingen goed te keuren.
Belastingreglement op schutsels en stellingen.
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting
geheven op het plaatsen van een omheining, een schutting, een stelling, een kraan, een container, materialen
(steen, zand, enz.) of een andere constructie op het openbaar domein.
Artikel 2: aangifteplicht
Alvorens over te gaan tot de inname van het openbaar domein dient hiervoor een een schriftelijke toelating
bekomen te worden van het gemeentebestuur. Hiertoe dient minstens 2 weken voor de aanvang van de inname
een aanvraag ingediend te worden bij het gemeentebestuur via het daartoe bestemde formulier. Voor elke wijziging
met betrekking tot de initieel aangegeven gegevens ( zoals vb. de verlenging van de termijn, … ) moet een
bijkomende aanvraag ingediend worden. Een standaardformulier is beschikbaar via de website van de stad of op
de bevoegde dienst.
Het vooraf indienen van een aanvraag tot vergunning op een daartoe voorgeschreven formulier, geldt als aangifte.

Artikel 3: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de houder van de vergunning. Bij ontstentenis van een aanvraag is de belasting
verschuldigd door de uitvoerder van de werken of de innemer van het openbaar domein.
Artikel 4: tarief
Het bedrag van de belasting wordt per m² of begonnen m² en per dag vastgesteld in functie van het aantal dagen
dat de openbare ruimte wordt ingenomen en in functie van de afstand tot de gevel of de rooilijn.
De belasting wordt vastgesteld op 0,25 euro per m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein per dag. De
belasting bedraagt minimaal 15 euro.
Voor de bepaling van de afstand tot gevel of rooilijn wordt het punt dat het verst hiervan verwijderd is in aanmerking
genomen. De belastbare oppervlakte is de oppervlakte van de grootst mogelijke rechthoek die binnen de uiterste
punten van de hindernis kan worden getrokken.
Artikel 5: vrijstellingen
De belasting wordt niet toegepast:
- wanneer de totale ingenomen oppervlakte minder dan 1 m² bedraagt.
- op de in artikel 1 genoemde voorwerpen welke geplaatst worden wegens verbouwing van door oorlogsfeiten
geteisterde gebouwen, indien er geen gebruik van gemaakt wordt voor publiciteitsdoeleinden.
- op de oppervlakte ingenomen door een door de politie goedgekeurde veilige doorgang voor voetgangers.
- de bezetting van het openbaar domein door instellingen die ingevolge bijzondere wetten vrijgesteld zijn van
gemeentelijke belastingen.
Het kortstondig afbreken en daarna terugplaatsen van de hindernis binnen een termijn van 8 kalenderdagen voor
hetzelfde werk op dezelfde plaats doet voor wat de berekening betreft geen afbreuk aan het feit dat het om dezelfde
belastbare materie gaat.
Artikel 6: wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. Het belastingkohier wordt opgesteld door het college
van burgemeester en schepenen. De aangifte dient te gebeuren op een daartoe door het stadsbestuur
voorbestemd formulier en vooraleer een belastbaar voorwerp op de openbare weg wordt geplaatst.
Artikel 7: ambtshalve vestiging
Bij gebrek aan aangifte binnen de voorziene termijn, of ingeval van onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd volgens de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de
verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25%.
Artikel 8: controlebevoegdheid
De door het gemeentebestuur aangestelde controleurs zijn gemachtigd om elke inname van het openbaar domein
zoals gedefinieerd in artikel 1 van dit belastingreglement, te allen tijde gedurende het jaar op te meten en te
controleren. Van elke controle wordt een proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 9: bijkomende bepaling
Wanneer het openbaar nut het vereist, wanneer de vergunninghouder niet meer aan de in de vergunning
opgelegde voorwaarden voldoet of wanneer geen vergunning werd bekomen, kan het gemeentebestuur de
opdracht geven om de ingenomen oppervlakte te ontruimen. Bij weigering van ontruiming kan deze uitgevoerd
worden op kosten van de vergunninghouder.

De gemeenteraad stemde met 24 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer
Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de
heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van
Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 4 onthoudingen nl. van mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer Eddy Grooten
en de heer Danny-Spock Vermeijen – raadsleden.
Er waren 3 neen stemmen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster en de heer Reccino Van Lommel
– raadsleden.
Opvolging
Origineel
Kopie
Communicatie
Huisstijl
Beroep

Dienst financiën

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 8-1-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 27/10/2011 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
stadssecretarisie

