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Belastino oo het uitbaten van nachtwinkels

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

BEVOEGDHEID

Grondwet, artikel 4L, L62 en 170 94.
Decreet van22 december 2OL7 over het lokaal bestuur, artikel 41 tweede lid 14o.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen/ zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari2OI2
Gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende vaststellen van een retributie op de
invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve
sancties.

JURIDISCH KADER

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in de handel, het ambacht en de
dienstverlening.

Omzendbrief KBIABB 2OL9/O7 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende vaststellen van een belasting op het uitbaten
van nachtwinkels.

MOTIVERING

Op het grondgebied van de gemeente Gavere bevinden zich nachtwinkels. De activiteiten van
nachtwinkels verschillen fundamenteel van deze van de gewone kleinhandel: de openingsuren situeren
zich grotendeels tijdens de nachtrust van de meeste omwonenden, ook wordt een enigszins ander publiek
aangetrokken. Dergelijke situatie kan leiden tot grotere inspanningen vanwege de gemeente wat betreft
de inzet van de lokale politie voor de handhaving van de openbare rust en de verkeersveiligheid en de
inzet van de gemeentediensten die instaan voor de openbare reinheid.
De belastingverordening van 18 december 2013 betreffende het uitbaten van nachtwinkels vervalt op 31
december 2019 en dient worden vervangen. Er wordt voorgesteld om de belastingtarieven te behouden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1: Voor de aanslagjaren 2O2O tot en met 2025 wordt een belasting geheven op het uitbaten van
nachtwinkels op het grondgebied van de gemeente Gavere.

Met een nachtwinkel wordt bedoeld, elke winkel waarbij:
. de netto-verkoopoppervlakte van de vestigingseenheid maximum 150 mz bedraagt;
r Ç€€rì enkele andere activiteit uitgeoefend wordt buiten de verkoop van algemene

voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
. de sluitingsuren vóór 18u en na 7u zijn;

Art.2



Art. 3:

Art. 4

Art. 5

Art. 6:

Art.7:

Art. 8

Art. 9

Art. 10:

Art. 11:

Art. 12:

. een duidelijke en permanente vermelding "nachtwinkel" is.

Het bedrag van de belasting is bepaald als volgt:
. openingsbelasting: de openingsbelasting is een eenmalige belasting vastgesteld op

6.000 euro en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een
nachtwinkel zoals gedefinieerd in artikel 2 van dit besluit.
Elke wijziging van uitbating of elke overname van een nachtwinkel door een andere
uitbater is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.

. jaarlijkse belasting: de aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500
euro. De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de
openingsbelasting.

De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het
hele aanslagjaar, welke ook de aanvang- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit
of de wijziging van uitbating tijdens het aanslagjaar is.

Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan, om welke reden dan ook.

De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de
uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de nachtwinkel is gevestigd.

De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand zijn ertoe
gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit hiervan aangifte te doen bij het
gemeentebestuur. Deze aangifteplicht geldt voor elke wijziging van belastbare gegevens en
voor elke stopzetting. De nodige bewijsstukken dienen worden bijgevoegd.

Teneinde de belasting te heffen, stuurt het gemeentebestuur naar alle nachtwinkels in uitbating
een aangifteformulier dat binnen de door het gemeentebestuur vastgestelde periode behoorlijk
dient te worden ingevuld, ondertekend en teruggestuurd op volgend adres: dienst financiële
organisatie, Markt 1, 9890 Gavere of financien@gavere.be.

Het aangifteformulier dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt, kan gedownload worden
via de website van de gemeente of op eenvoudig verzoek toegestuurd worden.

Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 6 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting
ambtshalve worden ingekohierd.

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling 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 dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.

Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid
van de belastingplichtige onmiddellijk te worden gemeld aan de dienst financiële organisatie,
Markt 1, 9890 Gavere of via financien@gavere.be.

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondeftekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII (Vestiging en Invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids-
en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2020.Art. 13



algemeen directeur,
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