Financiën - Belasting op de nachtwinkels - Reglement - Wijzigingen.
DE RAAD,
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt
opgelegd aan de gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het belastingreglement op de nachtwinkels, gestemd door de gemeenteraad op 10
februari 2015;
Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de
gemeente Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en
beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en
overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om
rekening te houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het
gegronde streven naar een evenwichtige verdeling van de belastingdruk;
Overwegende dat de nachtwinkels bijzondere aandacht vereisen van de ordediensten op het
vlak van openbare veiligheid waarvan de financiering wat betreft de veiligheid ten laste van
de gemeenten is;
Overwegende dat de nachtwinkels gevestigd op het grondgebied van de gemeente Vorst
gebruik kunnen maken van alle gemeentelijke infrastructuren die ter beschikking staan van de
natuurlijke personen die al dan niet op het grondgebied van de gemeente wonen, met inbegrip
van het wegennet waarvan het onderhoud een zekere en niet verwaarloosbare kost
vertegenwoordigt zowel op gebied van netheid, feestelijke of bloemenversieringen,
veiligheid, verlichting, en dat al deze voordelen voor hen een zekere meerwaarde vormen;
Overwegende dat het tarief van de belasting op de nachtwinkels niet gewijzigd werd sinds
2015 en dat het aangewezen is het aan te passen voor het jaar 2020 conform de evolutie van
de gezondheidsindex;
Overwegende dat dit tarief de volgende jaren met 2% per jaar geïndexeerd zal worden tot in
2025;
BESLIST:
Het belastingreglement op de nachtwinkels als volgt te wijzigen:

Artikel 1: Definitie
Voor de toepassing van het huidige reglement moet er onder nachtwinkel verstaan worden,
een winkel waar algemene voedingswaren en huishoudartikelen worden verkocht, die tussen
21u en 7u open is en ingeschreven is in het handelsregister onder de rubriek “verkoop van
algemene voedingsmiddelen en huishoudartikelen”.
Artikel 2: Grondslag van de belasting.
Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot 2025 een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting
geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 3: Belastingtarief
De aanslagvoet van de openingsbelasting is vastgesteld op 12.500,00 € en verschuldigd bij
elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel op het grondgebied van de
gemeente. Elke wijziging van uitbating wordt beschouwd als een nieuwe handelsactiviteit. De
openingsbelasting is een eenmalige belasting.
Het tarief van de jaarlijkse belasting bedraagt 1.591,86 € per nachtwinkel voor het jaar 2020.
De volgende jaren zal het jaartarief, vastgesteld op 1 januari, met 2 % per jaar geïndexeerd
worden overeenkomstig de volgende tabel:
2021

2022

2023

2024

2025

1.623,69 €

1.656,16 €

1.689,28 €

1.723,06 €

1.757,52 €

De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn verschuldigd voor het ganse burgerlijke
jaar, ongeacht de stopzetting van de economische activiteit of de wijziging van de uitbating in
het jaar van de inkohiering.
De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van de inkohiering van de
openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van het huidige
belastingreglement.
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting om gelijk welke reden dan ook
toegestaan.

Artikel 4: Belastingplichtigen.
De belasting is hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak,
de uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit plaatsvindt.

Artikel 5: Aangifte.
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan evenals de eigenaar van het pand zijn
verplicht aangifte te doen van elke economische activiteit bij de gemeentelijke overheid
voordat deze activiteit gestart wordt. Ze zijn verplicht alle nodige documenten en
vergunningen voor te leggen aan de gemeentelijke overheid bij de eerste aanvraag. Ze zijn
verplicht de eventuele controle van hun aangifte mogelijk te maken.
Teneinde de belasting te heffen, stuurt het gemeentebestuur naar alle bedrijven in uitbating
waarvan de conformiteit met het geheel van de geldende wetgeving vastgesteld is, een
aangifteformulier dat binnen de door de gemeentelijke overheid vastgelegde periode dient te
worden ingevuld, ondertekend en teruggestuurd samen met de eensluidende afschriften van de
noodzakelijke vergunningen.
Bij gebrek aan een aangifte, bij onvolledigheid ervan en bij handelszaken waarvan de
conformiteit met het geheel van de geldende wetgeving niet is vastgesteld, wordt van
ambtswege een proces-verbaal van vaststelling van economische activiteit opgesteld. Dit zal
geschieden door een beëdigde ambtenaar. Dit proces-verbaal van vaststelling van
economische activiteit wordt gelijkgesteld met de vaststelling van opening van een
nachtwinkel.
Indien, om welke reden dan ook, de belastingplichtigen geen aangifteformulier ontvangen
hebben, moeten zij op eigen initiatief het gemeentebestuur inlichten.
Bij gebrek aan een aangifte, bij onvolledigheid ervan en bij handelszaken waarvan de
conformiteit met de vereiste vergunningen niet is vastgesteld, wordt de belasting van
ambtswege gevestigd op basis van de elementen waarover het gemeentebestuur beschikt.

Artikel 6: Schadeloosstelling.
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille van een
sanctie van het college van burgemeester en schepenen krachtens artikel 119bis van de
Nieuwe gemeentewet, kunnen de belastingplichtigen op geen enkele schadeloosstelling
aanspraak maken.

Artikel 7: Wijziging of stopzetting.
Elke wijziging of stopzetting van de economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid
van de belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld
aan het gemeentebestuur.

Artikel 8: Inning.
De genoemde belasting zal via een kohier ingevorderd worden. De belasting dient binnen de
twee maanden na het versturen van het uittreksel betaald te worden.

Bij gebrek aan een aangifte, bij onvolledigheid hiervan en bij handelszaken waarvan de
conformiteit met de vereiste vergunningen niet is vastgesteld, wordt de belasting van
ambtswege geheven op basis van de elementen waarover het gemeentebestuur beschikt.

Artikel 9: Geschillen.
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
schepenen.
Dit bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk ingediend worden en moet op
straffe van verval binnen de drie maanden na de verzenddatum van het aanslagbiljet. Het moet
gedagtekend en ondertekend zijn door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
- de namen, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige voor wie de
belasting werd opgemaakt.
- het voorwerp van het bezwaarschrift en een uiteenzetting van de feiten en middelen.

