REGLEMENT INZAKE BELASTING OP NACHTWINKELS VOOR DE PERIODE
VAN 2020 TOT EN MET 2025

Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 en bekendgemaakt op de
gemeentelijke website op 20 december 2019 (van toepassing vanaf 1 januari 2020).
artikel 1:
Voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt zowel een
openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied
van ICHTEGEM.

artikel 2:
Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels worden verstaan, elke winkel die
in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18 uur en 7 uur open is, 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
nachtwinkel gerespecteerd zijn.

artikel 3:
De openingsbelasting is een eenmalige belasting vastgesteld op 2500 euro en verschuldigd bij elke
opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel zoals gedefinieerd in artikel 1 van dit
reglement. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.

artikel 4:
§1. De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1250 euro per nachtwinkel. De
jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting, of bij
gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van huidig belastingreglement. Er wordt geen enkele
korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook. De openingsbelasting en de
jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvang- of
de stopzettingdatum van de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar is.
§2. Het belastingbedrag wordt jaarlijks aangepast op 1 januari volgens de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die
wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december die voorafgaat aan de aanpassing te
delen door het indexcijfer van de maand december 2018 (basis 2013). Het bedrag dat het resultaat is
van deze berekening wordt afgerond naar de hogere euro.

artikel 5:
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. Hieronder wordt verstaan de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak en voor wiens rekening en
risico de instelling wordt uitgebaat. De eigenaar van het pand of van het deel waar de nachtwinkel
gevestigd is, is solidair verantwoordelijk voor de betaling van de belasting.

artikel 6:
De belastingplichtige is ertoe gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte
hiervan te doen bij het gemeentebestuur. Hij moet hiertoe alle nodige documenten en vergunningen
voorleggen op eerste verzoek van het gemeentebestuur.

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

artikel 8:
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen, en dat wordt opgemaakt krachtens de
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

artikel 9:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen
van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen van 13 april 2019 (inwerkingtreding 1 januari 2020) van toepassing op de
provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten
betreffen.

artikel 10:
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

artikel 11:

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan inzake de belasting bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend 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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien kalenderdagen.
•

Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd,
zal de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting. In
voorkomend geval deelt het college van burgemeester en schepenen aan de
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger de datum van de
hoorzitting mee waarop het bewaarschrift zal worden behandeld, evenals de dagen en uren
waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden. Die mededeling moet ten minste vijftien
kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting plaatshebben.

Voor de verbetering van materiële vergissingen, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de
gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd

Slotbepalingen
artikel 12: Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 2 betreffende de
bekendmaking en inwerkingtreding, met vermelding van de datum waarop ze zijn aangenomen en de
datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt.

artikel 13: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.

