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Titel 
Agendapunt:  Belasting op nachtwinkels: 2020-2025 

  

Toelichting 
 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode. De belasting op nachtwinkels wordt verlengd in de komende legislatuur. 
 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 
 

Feiten en context 

Nachtwinkels  zijn gedefinieerd in de wet van 10 november 2006 betreffende de 
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.  
 
Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 

• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en 
artikel 41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  

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

• Artikel 48 Wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, 
samengeordend op 3 april 1953 

 
Advies 

geen advies vereist  
 

Argumentatie 

Omdat het openhouden van nachtwinkels dikwijls gepaard gaat met overlast, wenst 

de gemeente hier een belasting op te heffen. 
 
Financiële gevolgen 
Financiële gevolgen voorzien  2025B2-3 
 

Besluit 
 

Artikel 1 - algemeen 
Voor een periode die aanvang neemt op 01.01.2020 en eindigt op 31.12.2025 wordt 
een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting gevestigd op nachtwinkels. 
 
Onder nachtwinkels wordt verstaan: elke winkel die in algemene voedingswaren en 
huishoudartikelen handelt, tussen 21u en 7u open is. 

 

Artikel 2 - bedrag 



De aanslagvoet van de openingstaks is vastgesteld op 6.000 euro en verschuldigd bij 
elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.   De 
openingstaks is een éénmalige belasting en verschuldigd bij elke opening van een 

nachtwinkel zoals gedefinieerd in art. 1 van huidig reglement. Elke wijziging van 
uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. 
De aanslagvoet van de jaarlijkse taks is vastgesteld op 1.500 euro per nachtwinkel. 
De openingstaks en jaarlijkse taks zijn verschuldigd voor het gehele burgerlijke jaar 
ongeacht de stopzetting van economische activiteit of de wijziging van uitbating in 
het jaar van de inkohiering. 

De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor 
de openingsbelasting verschuldigd is. Er wordt geen enkele korting of teruggave van 
de taks gedaan voor welke reden dan ook. 
 
Artikel 3 - belastingplichtige 
De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de 

handelszaak. 
De eigenaar van de handelszaak is ertoe gehouden voorafgaandelijk aan elke 
economische activiteit aangifte hiervan te doen bij de gemeentelijke overheid. Ze 
zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste 
verzoek van de gemeentelijke overheid.  Eventuele controle van hun verklaring moet 
mogelijk zijn. 

Om de belasting te heffen, stuurt het gemeentebestuur naar alle nachtwinkels een 
aangifteformulier dat binnen de door de gemeentelijke overheid vastgestelde 
periode dient te worden ingevuld, ondertekend en teruggestuurd samen met de 
eensluidende afschriften van de noodzakelijke vergunningen. 
Bij gebrek van aangifte, bij onvolledigheid hiervan en bij bedrijven 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. De vaststelling van economische activiteit zal geschieden door een 
beëdigd ambtenaar die daartoe een proces-verbaal opstelt. Dit proces-verbaal van 
vaststelling van economische activiteit wordt gelijkgesteld met vaststelling van 
opening van een nachtwinkel. 

 

Artikel 4 - kohier 

Deze belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd. Het belastingkohier 
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 
schepenen.  
  

Artikel 5 - bezwaar 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college 
van burgemeester en schepenen.  
Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 
•het bezwaar wordt in gediend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger 
•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 

belastingen@hemiksem.be 
 
Artikel 6 -Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017. 

 
 

Opmerkingen algemeen directeur 
 

 


