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Belastingreglement op nachtwinkels

Feiten, context en argumentatie
Op 31 december 2019 verstrijkt de geldigheidsduur van het belastingreglement op 
nachtwinkels. Het is aangewezen dit belastingreglement opnieuw vast te stellen voor de 
periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.  
De aanwezigheid van nachtwinkels op het grondgebied van Wevelgem kan zorgen voor 
bijkomende overlast. Dit kan leiden tot een grotere inspanning van de gemeente en 
vraagt een verhoogde waakzaamheid en inzet van de lokale politie wat zorgt voor 
bijkomende kosten. Het is dan ook redelijk en billijk dat de nachtwinkels bijdragen in 
deze kosten.
Het verwerven van inkomsten via belastingen is noodzakelijk om de algemene uitgaven 
van de gemeente te financieren.

Strategie en financiën
De ontvangsten worden geboekt op rekening 0020-00/734080 van het exploitatiekrediet 
2020-2025.

Vorige beslissingen
 Beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2019: gemeentelijke reglement 

inzake nachtwinkels.
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 Beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2013: belasting op nachtwinkels.

Hogere regelgeving
 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 
 Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
 Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40, §3 en artikel 41, 2de lid, 14°.
 Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 

dienstverlening en latere wijzigingen.

Beslissing

Met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1
Voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een 
openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het 
grondgebied van Wevelgem.

Artikel 2 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder nachtwinkels verstaan, elke vestiging 
die algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen verkoopt zoals bedoeld in 
artikel 2, 9° van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 
ambacht en dienstverlening en in het gemeentelijk reglement op nachtwinkels en hun 
latere wijzigingen.

Artikel 3 
§1. De openingsbelasting is vastgesteld op 6 000 euro.
De openingsbelasting is een eenmalige belasting en is verschuldigd bij elke opening van 
een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.
Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een opening van een nieuwe 
handelsactiviteit.
§2. De jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1 500 euro per nachtwinkel.
De jaarlijkse belasting gaat in op 1 januari volgend op het jaar van inkohiering van de 
openingsbelasting. Voor nachtwinkels die hun handelsactiviteit startten voor 
1 januari 2020 is de jaarlijkse belasting onmiddellijk verschuldigd vanaf 1 januari 2020.
§3. De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar verschuldigd voor het 
aanslagjaar. Zij zijn verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of 
stopzettingsdatum van de handelsactiviteit of de wijziging van uitbating in het jaar is. 
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan 
ook.

Artikel 4 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die uitbater is van de 
nachtwinkel.
De belasting is verschuldigd ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend 
uit de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening en/of het gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels en hun latere 
wijzigingen gerespecteerd zijn.

Artikel 5 
§1. De natuurlijke of rechtspersoon die een nachtwinkel opent, is verplicht daarvan 
tenminste zestig dagen voorafgaand aangifte te doen bij het college van burgemeester 
en schepenen op een door het gemeentebestuur voorgeschreven aangifteformulier dat op 
eenvoudig verzoek kan bekomen worden.
§2. De uitbater van een nachtwinkel is verplicht jaarlijks een aangifte te doen bij het 
college van burgemeester en schepenen van de exploitatie van de nachtwinkel. 
De aangifte moet gebeuren voor 30 juni van elk aanslagjaar op een door het 
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gemeentebestuur voorgeschreven aangifteformulier.
Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op 
eenvoudig verzoek bekomen.
§3. De natuurlijke of rechtspersoon die een nachtwinkel overbrengt, overlaat of sluit, is 
verplicht dit tenminste zestig dagen voorafgaand te melden bij het college van 
burgemeester en schepenen.
§4. De aangiftes en de meldingen kunnen via één van de volgende kanalen gebeuren: 
- per e-mail: belastingen@wevelgem.be,
- per post: college van burgemeester en schepen, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem,
- per elektronische weg andere dan e-mail indien een daartoe strekkend elektronisch 
platform ter beschikking wordt gesteld door de gemeente.

Artikel 6 
Bij gebrek aan tijdige aangifte of bij een onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte 
wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het 
gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht tot bezwaar en beroep.

Artikel 7 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 20% van de verschuldigde 
belasting. Vanaf de tweede ambtshalve aanslag die gevestigd wordt bedraagt de 
verhoging 50% van de verschuldigde belasting.
Het bedrag van de verhoging wordt ingekohierd.
 
Artikel 8 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
 
Artikel 9 
Dit belastingreglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en is geldig tot en met 
31 december 2025.
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