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Belastingreglement op terrassen en automaten. - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; mevrouw Els Baeten,
schepen; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt; de
heer Hannes Anaf; mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Guy Van Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; de heer Peter Roes;
de heer Eddy Grooten; mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers; de heer
Wout Schafraet; de heer Koen De Busser; de heer Kevin Janssen; mevrouw Savannah van
Dongen; de heer Achraf El Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de
heer Rudy Elst; de heer Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen; de heer Dieter De
Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Eric Pelckmans
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het belastingreglement op terrassen en automaten goed
te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De tarieven werden niet
gewijzigd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het belastingreglement op terrassen en automaten goed
te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald
artikels 40, 41 en 177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
 Het artikel 170 §4 van de grondwet.
 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
 Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
 Het uniform gemeentelijk politiereglement (UGP) van de Stad Turnhout.
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Argumentatie
Het openbaar domein wordt in eerste instantie door de stad aangelegd en onderhouden voor
gemeenschappelijk gebruik. Het plaatsen van terrassen door een inname van het openbaar domein en
het plaatsen van automaten aan de openbare weg brengen een last mee voor de gebruikers van het
voetpad. De plaatsing van een automaat of een terras betekent een uitbreiding van een handelszaak en
een vergroting van hun exploitatiemogelijkheden.
Om de inname door terrassen te beperken wordt van de exploitanten een financiële bijdrage gevraagd in
functie van de aard, tijdstip en omvang van de ingenomen oppervlakte.
Het behouden van de bestaande bronnen van inkomsten is vereist om het begrotingsevenwicht in
evenwicht te houden.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7360803/AFI/0020.

Besluit
Artikel 1
belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
gemeentebelasting geheven op het uitstallen of plaatsen van terrassen op het openbaar domein en op
het plaatsen van automaten op openbaar domein of op privé-domein langsheen de openbare weg.
Artikel 2
definities
Terras: deel van de openbare weg dat privatief in gebruik wordt genomen door een horecazaak om
dranken en voedingswaren voor directe consumptie te koop aan te bieden.
Gevelterras: terras dat is opgesteld direct aansluitend op de gevel van de horecazaak.
Eilandterras: terras dat niet tegen de gevel van een horecazaak is gesitueerd, maar in de onmiddelijke
nabijheid van de horecazaak. Tussen de gevel en het terras is steeds verkeer mogelijk.
Open terras: een terras dat minimum bestaat uit losse tafels en/of stoelen, maar dat mogelijk ook
terrasschermen, parasols, luifel, … bevat, voor zover deze elementen weg te nemen zijn en deze
constructief geen geheel vormen.
Gesloten terras: een terras met overdekte constructie ( glazen dak en/of luifel ) waarvan de
terraselementen tot één constructief geheel zijn samengevoegd, dat als uitbreiding van de aanpalende
horecazaak dient, al dan niet met verhoogde vloer, en dat volledig afgesloten kan worden.
Automaat: als automaat wordt beschouwd elk voor het publiek vrij toegankelijk apparaat, bestemd voor
de verkoop van voedingswaren dat een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel bevat, dienstig
voor het in gang brengen of voor de bediening ervan en waarvan de start veroorzaakt wordt door het
inbrengen van een geldstuk of gelijk welk ander middel dat hiervoor in de plaats komt. Deze belasting is
niet van toepassing op de automaten in automatenshops en op automaten die zodanig geplaatst zijn dat
ze niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek.
Artikel 3
belastingplichtige
De belasting op terrassen is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de vergunning voor het
terras heeft aangevraagd. De natuurlijke of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt is
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
De belasting op automaten is verschuldigd door de exploitant van de automaat op 1 januari van het
aanslagjaar. De eigenaar van de automaat is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
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Artikel 4
tarief
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
4.1 terrassen:
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd, welke ook de datum is van de aanvraag,
aanvang of beëindiging van het innemen van de openbare ruimte.
De belasting wordt berekend per ingenomen m². Een begonnen m² wordt beschouwd als een volledige
m².
A. voor gesloten gevelterrassen: 50 euro per m² ingenomen oppervlakte van de openbare weg.
B. voor open gevelterrassen:
B.1. zone Grote Markt: 30 euro per m² voor de opstelling van het terras gedurende het hele jaar.
B.2. zone Grote Markt: 15 euro per m² voor de opstelling van het terras van 1 maart tot en met 31
oktober.
B.3 alle andere plaatsen: 10 euro per m² voor de opstelling van het terras gedurende het hele jaar.
C. voor eilandterrassen: 10 euro per m² voor de opstelling van het terras van 1 maart tot en met 31
oktober.
4.2. automaten voor de verkoop van voedingswaren zoals brood, fruit, snoep, drank, … :
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd.
De belasting bedraagt 125 euro per strekkende of begonnen meter per jaar met een minimum van 125
euro per automaat. De lengte die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de retributie is
deze aan de voorzijde van de automaat.
Artikel 5
vrijstelling
In afwijking van het bepaalde in artikel 4 is de belasting onder artikel 4.1 niet van toepassing:
 tijdens de 14-daagse periode van de jaarlijkse augustusfoor;
 tijdens de door de stad Turnhout georganiseerde optredens / animatie;
 in het geval dat er aan de volgende voorwaarden tegelijk wordt voldaan:
o het terras kan voor de volledige vergunde oppervlakte niet geplaatst worden of is niet
bereikbaar, louter als gevolg van werken van openbaar nut;
o gedurende minstens een periode van 60 ononderbroken kalenderdagen binnen één
kalenderjaar.
In afwijking van het bepaalde onder artikel 4.2 wordt er per belastingplichtige een vrijstelling verleend
voor één automaat indien de automaat op de eigendom van de handelszaak staat waar dezelfde
producten worden verkocht als deze die zich in de automaat bevinden.
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 belastingplichtige.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 7
aanvraag terrasvergunning
De belastingplichtigen dienen vooraleer ze op het grondgebied van de gemeente een terras plaatsen, bij
het stadsbestuur een aanvraag in te dienen om een vergunning te bekomen.
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Artikel 8
aangifteplicht
Elke belastingplichtige heeft een jaarlijkse aangifteplicht.
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem,
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 31 maart van
het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking
te stellen.
Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op eenvoudig
verzoek bekomen.
De aangifte of de aanvraag van een aangifteformulier kan gebeuren via één van volgende kanalen:
 e-mail: gemeentebelasting@turnhout.be;
 post: College van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst financiën, Campus Blairon 200, 2300
Turnhout.
In afwijking van de eerste paragraaf geldt het vooraf indienen van een aanvraag tot stedelijke
terrasvergunning op een daartoe voorgeschreven formulier of de geldige stedelijke terrasvergunning als
aangifte.
Als het openbaar domein zonder stedelijke vergunning gebruikt wordt dan moet de aangifte uiterlijk de
dag voor het eerste gebruik bij de bevoegde administratie worden ingediend.
Artikel 9
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 10
procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de voorziene termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige bedoeld onder artikel 3, kan de belasting
ambtswege worden ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de
belastingplichtige per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het
bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 25% van de
verschuldigde belasting.
Artikel 11
bezwaarprocedure
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de belastingaanslag een bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn
van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven.
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Het bezwaarschrift kan via één van de volgende kanalen worden ingediend:
e-mail: gemeentebelasting@turnhout.be;
post: College van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst financiën, Campus Blairon 200, 2300
Turnhout.
Andere vormen van doorsturen zoals fax of elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad
Turnhout zijn niet geldig en worden als onbestaande beschouwd.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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