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 gaanpaden.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op gaanpaden.
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 financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Besluit
De gemeenteraad beslist het belastingreglement op gaanpaden goed te keuren.
Belastingreglement op gaanpaden
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting geheven op de
bebouwde en onbebouwde eigendommen gelegen langs de openbare weg of delen van de openbare wegen, om
de door de gemeente gemaakte uitgaven te dekken voor de uitrustingswerken, welke het plaatsen van gaanpaden
omvatten.
Artikel 2: verhaalbare uitgaven
Het college van burgemeester en schepenen zal de afrekening van de verhaalbare uitgaven opmaken.
De door deze belasting verhaalbare uitgaven zijn:
a) de kosten voor de definitieve verharding van voetpaden, hieronder begrepen de door de gemeente gemaakte
kosten i.v.m. voorzieningen die in deze voetpaden zijn gelegen, zoals daar zijn : keldermondingen, riooldeksels,
deksels van elektriciteit-, waterleiding enz., voor zover deze kosten niet het voorwerp uitmaken van
rioleringswerken
b) de volgens de eindafrekening van de aanneming aan de aannemer betaalde algemene en andere kosten
c) de kosten van toezicht en erelonen
Bij de vernieuwing der werken na een periode van 20 jaar, worden de kosten niet meer verhaald.

De verhaalbare uitgaven worden langs elke straatzijde beperkt tot:
-

5 meter in straten met een breedte van meer dan 25 meter
4 meter in straten met een breedte van meer dan 20 meter tot 25 meter
3 meter in straten met een breedte van meer dan 15 meter tot 20 meter
2,5 meter in straten met een breedte van 10 tot 15 meter
2 meter in straten met een breedte van 10 meter en minder

Artikel 3: berekening aandeel belastingplichtige
De gemeentebelasting zal voor om het even welke aanpalende eigendom vastgesteld worden in functie van het
aandeel betreffende deze eigendom in het bedrag van de verhaalbare uitgaven bepaald in vorig artikel. De
eigendom, toebehorend aan de gemeente en palend aan de betrokken straat, is onderworpen aan de toepassing
van de bepalingen van deze verordening.
Indien een gaanpad slechts langs één zijde van de weg aangelegd wordt, zal de kostprijs ervan enkel aangerekend
worden aan de aangelanden langs die zijde.
Het aandeel van elke belastingplichtige wordt berekend volgens de formule :
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A = het bedrag van het aandeel
U = het totaal bedrag van de te verhalen uitgaven
L = de totale lengte in meter van de perceelbreedte van de eigendommen aan de
rooi-lijn
L' = de totale breedte in meter van alle dwarsstraten van de straat waarop de belasting
slaat
M = het aantal aanrekenbare meter perceelbreedte van de eigendom

Wanneer er een afgeknotte of afgeronde hoek bestaat aan de kruising van twee wegen, zal de lengte van de
afknotting of afronding voor de helft beschouwd worden als gelegen langsheen elke weg.
Wanneer er twee of meer eigendommen gelegen zijn binnen één der zones welke zich langs weerszijden van de
weg over een diepte van 12 meter uitstrekken, dan wordt het aandeel verdeeld onder de betrokken eigenaars in
verhouding tot de hun toebehorende oppervlakte binnen de betrokken strook. Wanneer er een strook non
aedificandi bestaat, wordt er geen rekening gehouden met de diepte van deze strook voor de berekening van de
diepte van 12 meter zoals bepaald in de vorige zin.
Wanneer er gebouwen opgericht zijn over een doorgang en deze doorgang verbinding geeft met achterwaartse
gebouwen, dan wordt het aandeel voor drie vierde aangerekend aan de eigenaar van de gebouwen aan de straat
en voor één vierde aan de eigenaar van de achterwaartse gebouwen. Wanneer er bij zo'n doorgang geen
achterwaartse gebouwen zijn, wordt het aandeel aangerekend aan de eigenaar van de gebouwen aan de straat,
ongeacht of de doorgang aan dezelfde, dan wel aan een andere eigenaar toebehoort.
Artikel 4: vaststelling jaarlijkse belasting
De jaarlijkse gemeentebelasting wordt vastgesteld als volgt:
a) de eigendommen waarvoor een kostenaandeel werd berekend ingevolge de bepalingen van artikel 3 van deze
verordening, worden belast volgens de bepalingen van deze verordening
b) de eigendommen die onderworpen waren aan de bepalingen van vroegere verordeningen, worden belast
volgens de bepalingen van de vorige verordeningen
Artikel 5: bijkomende bepalingen

Een bericht van het college van burgemeester en schepenen zal de datum van opening en/of ingebruikneming van
de straten aanduiden. Dit bericht zal gepubliceerd worden uiterlijk zes maanden na de voorlopige aanvaarding van
de werken.
De eigendommen waarvoor een eerste maal een kostenaandeel berekend wordt in de loop van het dienstjaar
waarop deze verordening van toepassing is, worden gedurende 20 achtereenvolgende jaren onderworpen aan een
belasting waarvan het bedrag gelijk is aan het product van het aandeel 'A' (berekend volgens de bepalingen van
artikel 3 van deze verordening) met een annuïteitencoëfficiënt. Dit coëfficiënt dient overeen te stemmen met de
intrestvoet, toegepast voor leningen waarvan de duurtijd gelijk is aan deze belasting, voor het semester dat de
datum voorafgaat waarop het college het in vorige alinea genoemde bericht bekend maakt.
Elk bebouwd of onbebouwd perceel gelegen aan de hoek van twee gemeentewegen zal niet aangeslagen worden
voor een lengte van het hoekpunt gerekend van:
-

15 meter als de rooilijnen een hoek vormen van minder dan 45°
10 meter als de hoek 45° tot minder dan 90° bedraagt
6 meter als de hoek 90° tot minder dan 135° bedraagt

Wat de bebouwde of onbebouwde eigendommen betreft die aan twee of meer gemeentewegen palen en
verscheidene hoeken gevormd door de kruising van straten vertonen, zal er voor elke hoek gehandeld worden
zoals bepaald in de voorgaande alinea.
Voor een hoekperceel dient langs de laatst aangelegde kant maximum voor 40 meter belasting betaald worden,
tenzij het overige gedeelte bebouwbaar is.
De bebouwde terreinen in de landelijke gedeelten van de gemeente, zoals bepaald in het gewestplan, worden
enkel aan de belasting onderworpen voor het gedeelte tot de voorziene bouwbreedte van 30 meter, zo het gebouw
kleiner is, en voor de werkelijke breedte van het gebouw indien dit meer dan 30 meter bedraagt.
In de verschillende gevallen voorzien in dit artikel zal de niet-aangeslagen lengte, als er een afgeknotte of
afgeronde hoek bestaat, van het midden van die hoek gerekend worden, zoals bepaald in artikel 3.
De verkaveling of vormverandering van een eigendom zal generlei verandering van de in dit artikel voorziene
vrijstellingen voor gevolg hebben.
Artikel 6: uitstel
De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen :
a) wanneer de belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge wetten en besluiten
b) voor de niet-bebouwde terreinen welke gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de gemeente, zoals bepaald
door het gewestplan
c) voor terreinen waarop het ingevolge een beslissing van de overheid niet toegelaten of niet mogelijk is te
bouwen; ter zake worden de aanpalende terreinen die aan dezelfde eigenaar toebehoren als één geheel
beschouwd
d) voor de eigendommen of gedeelten van eigendommen aangewend voor een dienst van openbaar nut
Wanneer de toestand om reden waarvan de belasting uitgesteld werd, geheel of gedeeltelijk een einde neemt, is de
jaarlijkse belasting verschuldigd vanaf 1 januari hieropvolgend en dit voor de overblijvende jaren van de periode
waarvoor de belasting overeenkomstig artikel 5, 2° lid, berekend wordt.
Artikel 7: belastingplichtige
De belasting slaat op de eigendom en is door de eigenaar verschuldigd. Bestaat er evenwel een recht van opstal,
een recht van erfpacht of een recht van vruchtgebruik, dan is de belasting verschuldigd door de opstalhouder, de
erfpachter of de vruchtgebruiker, terwijl de eigenaar de belasting hoofdelijk medeverschuldigd is.

De eerste jaarlijkse belasting wordt geheven ten laste van de persoon die eigenaar, subsidiair opstalhouder,
erfpachter of vruchtgebruiker is op het ogenblik waarop het college van burgemeester en schepenen het bericht
bekend maakt zoals voorzien in artikel 5, 1° lid.
De daaropvolgende jaren is de jaarlijkse belasting voor het ganse jaar verschuldigd door de persoon die op 1
januari van het belastingjaar eigenaar, subsidiair opstalhouder, erfpachter of vruchtgebruiker is van het belaste
goed. In geval van overdracht van het zakelijk recht is de overnemer de belasting verschuldigd vanaf 1 januari
volgend op de datum van de acte die hem het recht toekent. Er zal geen rekening gehouden worden met de tussen
partijen gesloten overeenkomst. De overnemer is verplicht aangifte te doen van de eigendomsoverdracht en dit
voor 31 januari van het jaar volgend op de overdracht.
Artikel 8: kwijting
Iedere belastingplichtige mag deze belasting kwijten als volgt:
a) hetzij door betaling van de belasting berekend ingevolge artikel 5, 2° lid
b) hetzij door het bedrag van zijn kapitaalsaandeel te betalen binnen de termijn bepaald in het bericht waarmee hij
in kennis gesteld wordt van de omvang van zijn kapitaalsaandeel
c) hetzij na één of meermaals betaald te hebben, zoals bepaald onder mogelijkheid a. hierboven, door het bedrag
te betalen van de gekapitaliseerde waarde der nog niet vervallen belasting; in dit geval moet hij daartoe een
aanvraag richten tot het college van burgemeester en schepenen, aangetekend verzonden uiterlijk voor 1
januari van het dienstjaar waarvan hij de betaling der gemeentebelasting zou willen staken; hij is slechts bevrijd
van de belasting zo hij het resterende kapitaal voor 1 februari van dat dienstjaar stort
In geval van opheffing of niet-vernieuwing van deze verordening of indien de belastingvoeten zouden verlaagd
worden, verbindt de gemeente zich ertoe aan de belastingplichtigen die de belasting in kapitaal gekweten hebben
de bedragen terug te betalen die ten gevolge van de afschaffing van de belasting of de vermindering van de
belastingvoeten als ten onrechte betaald moeten beschouwd worden. In het laatste geval zal de terugbetaling
geschieden in verhouding tot de vermindering van de belastingvoeten waarvan de belastingplichtigen die jaarlijks
ingekohierd worden zouden genieten.
Artikel 10: wijze van inning
De betaling in kapitaal wordt contant ingevorderd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Indien op de
kennisgeving van het bedrag van het (resterende) kapitaal geen betaling volgt, hetzij binnen de twee maanden
zoals bepaald in het vorig artikel onder punt b, hetzij voor 1 februari van het belastingjaar, zoals bepaald in het vorig
artikel onder punt c, wordt de jaarlijkse belasting ingevorderd.
De belasting wordt jaarlijks ingevorderd door middel van een kohier. Het belastingkohier wordt opgesteld door het
college van burgemeester en schepenen.
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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Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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g. Hermans Luc
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voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 8-1-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
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