Uittreksel uit het notulenboek
van de Gemeenteraad

Zitting van:

18 december 2014

Aanwezig:

Els Goedgezelschap, voorzitter gemeenteraad, Koen Van den Heuvel,
burgemeester, Hilde Van der Poorten, Yvo Van Damme, Erwin Spiessens,
Alex. Goethals, Ronny Tourné, Erwin Brys, Nini Vivijs, Diane De Winter, Peter
Lemmens, Kris Peeters, Inge Faes, Elke Simon, Anne De Ron, Patrick
Pauwels, Jürgen Buyst, Chris Coeck, Catharina Cattaruzza, Joseph
Vanachter, Peter Hoefman, Benedicte Geniets, Jan Van Camp, Guido Cools,
Steven Prinsen, Lodewijk Schelkens, raadsleden en Raoul Paridaens,
gemeentesecretaris.
Kris Peeters, Inge Faes, Benedicte Geniets, Guido Cools.

Verontschuldigd:
Afwezig:

Belasting op de voor publiek toegankelijke ruimten van klein- en
groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële
dienstverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije
beroepen uit de medische sector), gelegen in het kernwinkelgebied
van Puurs-centrum. Vaststelling.
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
de provincie- en gemeentebelastingen en de latere wijzigingen;
Gelet op het kernversterkend beleid dat de gemeente Puurs voert om Puurs als dynamische en aangename
dorpskern commercieel op de kaart te zetten en creatieve ondernemers te behouden en aan te trekken;
Overwegende dat gezamenlijk georganiseerde acties en promotie een positieve invloed hebben op de
stimulering van de dynamiek, de verhoging van de uitstraling en de verbetering van het imago van het
handelscentrum;
Overwegende dat het jaarlijks budget van de gemeente Puurs uitgaven voorziet voor kernversterkende
initiatieven voor het handelsgebeuren in het centrum;
Gelet op de afbakening van het kernwinkelgebied Puurs centrum, goedgekeurd door de gemeenteraad in de
zitting van 25 juni 2014;
Overwegende dat het bestuur wil overgaan tot het invoeren en heffen van een belasting op de voor het publiek
toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstverstrekkers en
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vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector) gelegen in het kernwinkelgebied
van Puurs centrum, die bedoeld is voor het financieren van allerlei inspanningen ter zaken;
Overwegende dat deze inspanningen vrijwel uitsluitend ten goede komen van de in de vorige alinea vermelde
vestigingen in het kernwinkelgebied van Puurs centrum en het dus ook logisch is dat de belasting uitsluitend
door deze vestigingen wordt gedragen;
Overwegende dat bij de beoefenaars van vrije beroepen uit de medische sector het welzijn en de gezondheid
van de mensen centraal staat en de beoefenaars van vrije beroepen uit de medische sector geen onmiddellijk
voordeel halen uit de promotie en acties vanuit het handelsondersteunend beleid en hun cliëntenbestand
hierdoor niet direct zullen zien toenemen;
Overwegende dat de gemeente Puurs in overleg met UNIZO Puurs en een afvaardiging van de handelaars
Puurs centrum een jaarplanning heeft opgesteld en de daaraan gekoppelde acties zal laten uitvoeren;
Overwegende dat de vertegenwoordigers van de middenstand en horeca uit het centrum van Puurs en van
UNIZO Puurs zelf vragende partij zijn voor het heffen van zulk een belasting met eenzelfde bedrag voor elke
vestiging;
Gelet op het veelvuldige overleg met en het gunstig advies van UNIZO Puurs en de handelaars Puurs centrum
inzake deze belasting;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging

BESLUIT: (16 stemmen voor (CD&V), 3 stemmen tegen (N-VA en GROEN), 2 onthoudingen
(Vlaams Belang en Open VLD)
(VOOR: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Hilde Van der Poorten, Yvo Van Damme, Erwin
Spiessens, Alex Goethals, Ronny Tourné, Nini Vivijs, Diane De Winter, Elke Simon, Anne De Ron, Patrick
Pauwels, Jürgen Buyst, Chris Coeck, Catherine Cattaruzza, Joseph Vanachter, TEGEN: Peter Hoefman, Jan
Van Camp, Steven Prinsen, ONTHOUDING: Peter Lemmens, Lodewijk Schelkens)
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2015 en voor een periode van 5 jaar eindigend op 31 december 2019 heft
de gemeente Puurs een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en
groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering
van de vrije beroepen uit de medische sector), gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs centrum.
Kantoren met een loketfunctie, hierna ‘diensten’ genoemd, worden als commerciële dienstverstrekkers
beschouwd. Hieronder worden onder meer verstaan de bankkantoren, verzekeringsmakelaars en -agenten,
reisbureaus, interimkantoren, …
Overheidsdiensten zijn niet belastbaar.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het
aanslagjaar de handelszaak of de commerciële ruimte, die binnen de omschreven gebiedsomschrijving van het
kernwinkelgebied gelegen is, uitbaat. Dit kernwinkelgebied, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25
juni 2014, bevat de volgende straten:
R. Verbelenstraat (tot nr. 39), H. Hartplaats, Kerkplein (tot nr. 18), Botermarkt, Hoogstraat, Hondsmarkt,
Palingstraat (tot nr. 17), Dorpshart, G. Gezellelaan (tot nr. 12), W. De Vochtstraat en Stationsstraat.
Indien de uitbating gebeurt door meerdere natuurlijke personen of meerdere rechtspersonen is de belasting
hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door allen.
Artikel 3: De belastingplichtige die zijn zaak verkoopt of overdraagt, is verplicht dit binnen de veertien dagen
mee te delen aan de financieel beheerder hetzij per post, of per elektronische post.
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Artikel 4: De belasting is een vast bedrag en is niet afhankelijk van de grootte van de commerciële oppervlakte
van de publiek toegankelijke ruimte van de vestigingseenheid. De belasting is vastgesteld op € 175 per
handelszaak per jaar. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. De stopzetting of
vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar geeft geen aanleiding tot enige
belastingvermindering of -teruggave.
Artikel 5: De in artikel 2 van dit reglement vernoemde belastingplichtigen ontvangen vanwege het
gemeentebestuur een aangifteformulier, hetzij per post of per elektronische post, dat door hen, behoorlijk
ingevuld en ondertekend, binnen de opgelegde termijn in het aangifteformulier, moet worden teruggestuurd.
Hierbij telt de postdatum of de datum van de verzonden e-mail als bewijs.
Artikel 6: Bij gebrek aan aangifte of ingeval van laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte na
het verstrijken van de in artikel 5 gestelde termijn, vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve
ingekohierd.
Vooraleer de belastingaanslag ambtshalve vast te stellen zal het college van burgemeester en schepenen de
belastingplichtige per aangetekend schrijven inlichten over de motieven om deze procedure te gebruiken, met
vermelding van de elementen van de aanslag evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag
van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van dit aangetekend schrijven om zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen.
Artikel 7: De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10 %. Het bedrag van deze verhoging
wordt ook ingekohierd.
Artikel 8: De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de door de gemeente Puurs aangestelde
beëdigde ambtenaren. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs van het
tegendeel.
Artikel 9: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee
maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 10: De belasting wordt ingekohierd op naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die volgens
artikel 2 van deze belastingverordening belastingplichtig is.
Artikel 11: De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. Van het bezwaarschrift wordt
een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.
Artikel 12: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake de
rijksbelastingen op inkomsten.
Artikel 13: Alle betwistingen omtrent de toepassing van dit reglement worden door het college van
burgemeester en schepenen beslecht.
Artikel 14: Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
Artikel 15: Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.

Gedaan te Puurs, zitting als boven.
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Namens de Gemeenteraad:

(Get.) Raoul Paridaens
Gemeentesecretaris

(Get.) Els Goedgezelschap
Voorzitter gemeenteraad
Voor eensluidend afschrift:

Raoul Paridaens
Gemeentesecretaris

Els Goedgezelschap
Voorzitter gemeenteraad

