UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 NOVEMBER 2019
Vaststelling van het belastingreglement op nachtwinkels.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Tony Vancauwenbergh,
Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: schepen;
Joris De Vriendt, Geert Janssens, Suzy Wouters: raadsleden

Afwezig:

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
en latere wijzigingen;
Overwegende dat zich op het grondgebied van de gemeente een aantal nachtwinkels bevinden;
Overwegende dat de activiteiten van deze zaken fundamenteel verschillen van deze van de gewone
kleinhandel; dat de openingsuren zich grotendeels situeren tijdens de nachtrust van de meeste
omwonenden en daardoor maatschappelijke overlast in de directe omgeving met zich meebrengen en
een bijzondere financiële last voor de gemeente, voornamelijk op het vlak van orde, netheid en
toezicht;
Overwegende dat de ontvangsten van een belasting die hieruit voortvloeien enerzijds bijdragen in de
kosten voor het bestrijden van de overlast met betrekking tot de handhaving van de openbare rust en
verkeersveiligheid en van de diensten die instaan voor de openbare netheid en anderzijds toelaten
een doordacht lokaal beleid te voeren;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een openingsbelasting en een jaarlijkse
belasting geheven op de nachtwinkels gelegen op het grondgebied van ScherpenheuvelZichem, zoals bedoeld in de wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de uitbater is van de
nachtwinkel. De zaakvoerder van de nachtwinkel en de eigenaar van het pand waarin de
handelsactiviteit wordt uitgevoerd, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt per nachtwinkel vastgesteld op € 6.000 openingsbelasting en € 1.500
jaarlijkse belasting.
Bijkomende bepalingen:
- De openingsbelasting is eenmalig en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe
handelsactiviteit van een nachtwinkel.
- Indien de vergunninghouder in eenzelfde aanslagjaar de oude uitbating van een
nachtwinkel in Scherpenheuvel-Zichem stopzet en een nieuwe uitbating van een
nachtwinkel in Scherpenheuvel-Zichem start, moet de openingsbelasting éénmalig
betaald worden.
- De jaarlijkse belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar, welke ook de
aanvangs- of stopzettingsdatum is van de economische activiteit.
- De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar volgend op het jaar van inkohiering van de
openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van het huidig
belastingreglement.
- Elke wijziging of stopzetting van een handelsactiviteit dient onder verantwoordelijkheid
van de belastingplichtige onmiddellijk en per aangetekend schrijven aan het
gemeentebestuur te worden meegedeeld.
Vrijstellingen
Enkel de wettelijk voorziene vrijstellingen zijn van toepassing.
Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Aangifteplicht
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte kan de belasting ambtshalve gevestigd worden op basis van de
gegevens waarover de gemeente beschikt.
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.
Belastingverhoging
De ambtshalve belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de belasting. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Art. 9.

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