REGLEMENT

Gemeenteraad van 28-11-2013

BELASTING OP DE NACHTWINKELS
Artikel 1
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2020 een openingsbelasting en een jaarlijkse
gemeentebelasting geheven op de nachtwinkels die gelegen zijn op het grondgebied van de stad.
Nachtwinkels die hun activiteit zijn gestart vóór de goedkeuring van dit reglement zijn vrijgesteld van de
openingsbelasting.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder nachtwinkel verstaan: elke winkel die handel drijft in
algemene voedingswaren en huishoudartikelen en dit tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens, zoals
bedoeld in de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening, en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet door de winkel
gerespecteerd zijn.

dienst ruimtelijke ordening

Artikel 3
De openingsbelasting is een éénmalige belasting waarvan de aanslagvoet wordt vastgesteld op 6.000 EUR en
die verschuldigd is bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel zoals gedefinieerd
in artikel 2 van dit reglement.
Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. Onder ‘wijziging van de uitbating’
wordt begrepen de wijziging van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak
of de benoeming van een of meerdere nieuwe of bijkomende zaakvoerders of bestuurders van de
rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op 1.500 EUR per nachtwinkel.
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook
de datum van aanvang of van stopzetting van de handelsactiviteit of de datum van wijziging van uitbating
gedurende het jaar is.
De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het aanslagjaar volgend op het aanslagjaar van inkohiering van de
openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingstreding van onderhavig belastingreglement.
Geen enkele korting of teruggave van belasting wordt gedaan, om welke reden ook.
Artikel 4
De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan
en de eigenaar van het pand waarin de handelsactiviteit wordt uitgevoerd, ongeacht of het gaat om een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Artikel 5
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan alsmede de eigenaar van het pand waarin de
handelsactiviteit zich voltrekt, zijn ertoe gehouden, voorafgaandelijk aan elke economische activiteit, aangifte
hiervan te doen bij het stadsbestuur. Zij zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen
op het eerste verzoek van het stadsbestuur. Zij worden eraan gehouden de eventuele controle van hun
verklaring mogelijk te maken.

Elke wijziging of stopzetting van de handelsactiviteit dient onder verantwoordelijkheid van de belastingplichtigen
onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de dienst financiën van het stadsbestuur.
Artikel 6
De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk
ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen is gehouden, uiterlijk op 1 september van
het aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Artikel 7
Bij gebreke aan aangifte binnen de in artikel 6 gestelde termijn, of in geval van laattijdige, onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve
gevestigd volgens de gegevens waarover het stadsbestuur beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vestiging 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 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag
die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een
periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
Artikel 8
De stad stelt personeelsleden aan die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen en
vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit belastingreglement. De door hen opgestelde
processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door
het college van burgemeester en schepenen.
De ambtshalve belastingen, geheven in toepassing van artikel 7, worden verhoogd met een bedrag dat gelijk
is aan 10% van het belastingbedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd
Artikel 10
De belastingplichtigen kunnen bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en
gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn
vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 11
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de
Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de artikelen
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 12
De definitieve verordening wordt voor kennisneming aan de hogere overheden toegestuurd.

