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 de VLAREM-ingedeelde inrichtingen (1ste, 2de en
3de klasse) en op de inrichtingen (1ste en 2de klasse) in het kader van het KB van 23 september 1958 op de
springstoffen.
Samenvatting
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op de VLAREM-ingedeelde
inrichtingen (1ste, 2de en 3de klasse) en op de inrichtingen (1ste en 2de klasse) in het kader van het KB van 23
september 1958 op de springstoffen.
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 eventuele latere wijzigingen en aanvullingen terzake
- het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
- KB van 23 september 1958 op de springstoffen
Argumentatie
De financiële toestand van de Stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
De procedures in het kader van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning brengt voor de Stad
Turnhout immers kosten met zich mee.
Voor klasse 1 inrichtingen is er een verplichte publicatie in één regionale krant voorgeschreven. De kosten van
deze publicatie kunnen oplopen al naargelang de lengte van het bericht.
Voor de opslag van vuurwerk werden in het verleden verscheidene aanvragen gedaan, soms meermaals voor
dezelfde locatie. Het is aangewezen om ook hiervoor ook een belasting te voorzien.
Besluit
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op de VLAREM-ingedeelde
inrichtingen (1ste, 2de en 3de klasse) en op de inrichtingen (1ste en 2de klasse) in het kader van het KB van 23
september 1958 op de springstoffen.
Belastingreglement op aanvragen voor het openen, hernieuwen, overnemen of veranderen van de door
VLAREM-ingedeelde inrichtingen (1ste, 2de en 3de klasse) en op aanvragen (1ste en 2de klasse) in het kader
van het KB op springstoffen
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 openen, hernieuwen, overnemen of veranderen van een door het Vlarem als hinderlijk

beschouwde inrichting van 1ste, 2de of 3de klasse, in het kader van een handels-, nijverheids- of
landbouwonderneming en op aanvragen (1ste en 2de klasse) in het kader van het KB van 23 september 1958 op de
springstoffen.
Artikel 2: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager. De belasting is verschuldigd op het moment dat de aanvraag bij de
Stad Turnhout toekomt.
Artikel 3: tarief
De belasting bedraagt:
3.1 voor de volledige procedure VLAREM-ingedeelde inrichtingen voor de inrichtingen van permanente aard:
- VLAREM-inrichtingen van 1ste klasse: 500 euro, verhoogd met het bedrag van de publicatiekost.
Ingevolge artikel 17, par. 3, 4° van het Vlarem moet de bekendmaking van het openbaar onderzoek voor
inrichtingen van eerste klasse gebeuren in minstens één dag- of weekblad met regionaal karakter en op een
voor bekendmakingen geëigende en opvallende plaats op de website van de gemeente. De hieraan
verbonden publicatiekosten in minstens één dag- of weekblad worden aangerekend aan de aanvrager.
- VLAREM-inrichtingen van 2de klasse: 300 euro
- VLAREM-inrichtingen van 3de klasse: 50 euro
3.2 voor de volledige procedure VLAREM-ingedeelde inrichtingen voor tijdelijk vergunde inrichtingen: 50 euro
3.3 voor overnames en veranderingen in de exploitatie die geen aanleiding geven tot de volledige
vergunningsprocedure volgens VLAREM 1, maar bij aktename kunnen worden geregeld: 50 euro.
3.4 voor een aanvraag in het kader van het KB van 23 september 1958 op de Springstoffen: 500 euro
Artikel 4: wijze van inning
Zodra het aanvraagdossier bij de Stad Turnhout toekomt, moet de aanvrager een bedrag gelijk aan de gekende of
de vermoedelijke belasting in bewaring geven.
Ingeval het gedeponeerde bedrag hoger is dan de reële belastingschuld berekend op basis van de gegevens
waarover het stadsbestuur nadien beschikt, zal van ambtswege worden overgegaan tot terugbetaling van het
verschil. Ingeval het gedeponeerde bedrag lager is dan de reële belastingschuld berekend op basis van de
gegevens waarover het stadsbestuur nadien beschikt, zal het nog verschuldigde saldo worden gevorderd.
Artikel 5: vrijstelling
Vrijstelling van belasting wordt verleend aan:
− de staat, het gewest, de provincies en de gemeenten voor de hinderlijke inrichtingen bestemd voor een
dienst van openbaar nut;
− het OCMW en de kerkfabrieken;
− autonome gemeentebedrijven.
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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