UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 30 december 2013

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter
Vos Eric - burgemeester
Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter
Meeus Paul, Gevers Dimitri, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Decoster Renaat, De
Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx Wannes,
Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van
Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden
Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Gladiné Pierre, Moelans Paul, Guedon John, Versmissen Tom - raadsleden

Goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen
(1ste klasse).
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op gevaarlijke,
ongezonde en hinderlijke inrichtingen (1ste klasse).
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen en latere aanvullingen en wijzigingen terzake
- het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
Argumentatie
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen. De
inwerkingtreding van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning brengt voor de stad Turnhout immers
kosten met zich mee.
Besluit
De gemeenteraad beslist om het belastingreglement op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen (1ste
klasse) goed te keuren.
Belastingreglement op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen (1ste klasse).
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een jaarlijkse
gemeentebelasting geheven op de handels-, nijverheids- en landbouw-ondernemingen die een als hinderlijk
beschouwde inrichting van 1ste klasse van permanente of tijdelijke aard exploiteren overeenkomstig de
modaliteiten van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem).
Artikel 2: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de vergunningsplichtige inrichting. Ze wordt gevestigd per
afzonderlijke inplanting waarvoor een vergunning werd verleend.
Artikel 3: tarief
Het bedrag van de jaarlijkse belasting wordt als volgt vastgesteld:

3.1) voor land- en tuinbouwbedrijven
0,62 euro per 100 m² (of 1 are) bedrijfsvloeroppervlakte van de onderneming met een minimum van 40 euro.
Elk gedeelte van een are wordt als één eenheid beschouwd.
Worden echter van deze regeling uitgesloten de industriële vetmesterijen en fokkerijen, onafhankelijk van een
landbouwbedrijf. Als industriële vetmesterijen en fokkerijen worden die bedrijven bedoeld waarbij de kweek van
de dieren niet of weinig afhankelijk is van de grondopbrengst. Deze bedrijven zijn dus weinig of niet
grondgebonden.
3.2) voor alle andere bedrijven:
0,02 euro per m2 bedrijfsvloeroppervlakte van de onderneming met een minimumbelasting van:
15 euro voor de inrichtingen die een bedrijfsvloeroppervlakte beslaan van maximum 1 000 m2
50 euro voor de inrichtingen die een bedrijfsvloeroppervlakte beslaan van meer dan 1 000 m2 tot en met
3 000 m2
- 115 euro voor de inrichtingen die een bedrijfsvloeroppervlakte beslaan van meer dan 3 000 m2 tot en met
6 000 m2
- 225 euro voor de inrichtingen die een bedrijfsvloeroppervlakte beslaan van meer dan 6 000 m2 tot en met
12 000 m2
- 397 euro voor de inrichtingen die een bedrijfsvloeroppervlakte beslaan van meer dan 12 000 m2 tot en met
20 000 m2
-

Voor de inrichtingen waarvan de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 20 000 m2 (= 2 ha) zal de
belasting berekend worden op basis van 0,02 euro per m2, met een minimum van 625, voor de eerste 20 ha (=
200 000 m²) en à rato van 0,003 euro per m2 voor de schijf van de bedrijfsvloeroppervlakte boven de 20 ha.
Als bedrijfsvloeroppervlakte komt in aanmerking de oppervlakte van de verschillende niveau's van het gebouw
of de gebouwen, dienstig voor de uitbating van het aan vergunning onderworpen bedrijf, alsmede van het
aanliggend terrein met inbegrip van alle aanhorigheden die met de exploitatie ervan een functionele band
hebben, met uitsluiting van de weilanden en openluchtteelten, de woeste gronden of braakliggende
industriegronden, de beboste terreinen en de niet-opgelegde groene zones (voor de opgelegde groene zones:
zie vergunningsbesluit), de sportterreinen, de plantsoenen en de woning van de bedrijfsbeheerder.
Artikel 4: bijkomende bepalingen
Voor de vestigingen met een als hinderlijk beschouwde inrichting van permanente aard wordt de belasting
gevestigd op grond van de toestand tijdens het onmiddellijk voorafgaand jaar.
Indien dergelijke inrichtingen buiten werking geweest zijn gedurende het jaar dat het belastingjaar voorafgaat,
kunnen zij aanspraak maken op een proportionele vermindering van de belasting. Voor iedere volle maand
inactiviteit zal een vermindering van 1/12de van het jaartarief toegestaan worden, op voorwaarde dat de data van de
buitengebruikstelling en de wederingangstelling van het bedrijf bij aangetekend schrijven bericht werden aan het
college van burgemeester en schepenen.
In afwijking van het eerste lid van onderhavig artikel zal, bij begin van een bedrijfsuitbating in de loop van het jaar,
de belasting worden berekend volgens de duur van de exploitatie, naar rato van 1/12de van het jaartarief per maand;
elke begonnen maand zal als volle maand worden aangerekend.
Deze bedrijven zullen aangeslagen worden op basis van de toestand die bestaat bij de inwerkingstelling. Indien
echter op het einde van het jaar blijkt dat in het verlopen jaar de bedrijfsvloeroppervlakte van de inrichting verhoogd
werd ten opzichte van de aanvankelijke terreinbezetting, zal voor deze oppervlaktevermeerdering een aanvullende
belastingaanslag gevestigd worden, berekend overeenkomstig de schaal voorzien in artikel 3, naar rato van 1/12de
van het jaartarief per maand; elke begonnen maand zal als een volle maand aangerekend worden.
Artikel 5: aangifteplicht
De bedrijfsvestigingen met een als hinderlijk beschouwde inrichting van permanente aard zijn ertoe gehouden vóór
1 mei van het belastingjaar aangifte te doen bij het stadsbestuur. Deze aangifte dient te gebeuren op een daartoe
door het gemeentebestuur voorbestemd formulier. De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een
aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, moet worden teruggestuurd aan het

stadsbestuur Turnhout – dienst financiën – Campus Blairon 200 – 2300 Turnhout.
Indien de inwerkingstelling van dergelijke onderneming aanvangt na 31 januari van het belastingjaar, of indien de
bedrijfsvloeroppervlakte van het bedrijf verhoogd werd ten opzichte van de aanvankelijke terreinbezetting, moet
aangifte of aanvullende aangifte gedaan worden binnen de maand van de ingebruikneming of van de uitbreiding.
In geval van definitieve stopzetting van de bedrijfsactiviteiten in de stad moet hiervan binnen de maand aangifte
worden gedaan bij het college van burgemeester en schepenen.
Om de aangifteplicht voor de belastingplichtige te vereenvoudigen dient de belastingplichtige de aangifte niet terug
te zenden aan het stadsbestuur indien zich geen wijzigingen voordoen aan de belastbare grondslag van het vorige
aanslagjaar. Indien de belastingplichtige gebruik maakt van deze vereenvoudigde aangifte, zal de belasting
berekend worden op basis van de laatst ingediende aangifte.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden, uiterlijk 1 mei van het
aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
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 op grond van de aangifte van de belastingplichtigen.
Artikel 7: procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de voorziene termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtswege worden ingekohierd.
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.
Op deze ambtshalve vastgestelde belasting wordt een verhoging van 25% toegepast.
Artikel 8: controlebevoegdheid
De door het gemeentebestuur aangestelde controleurs zijn gemachtigd om elke aangifte zoals gedefinieerd in dit
belastingreglement, te allen tijde gedurende het jaar te controleren. Van elke controle wordt een proces-verbaal
opgemaakt.
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.
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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

