GEMEENTEBESTUUR

WEVELGEM

BELASTING OP NACHTWINKELS
(goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december
2013)

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 december 2007 betreffende de belasting op
nachtwinkels, gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad in zitting van 8 februari 2008 en van
14 december 2012;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels zoals vastgesteld door de
gemeenteraad d.d. 14 september 2012;
Overwegende dat de aanwezigheid van nachtwinkels op het grondgebied aanleiding kan
geven tot bijkomende overlast en bijgevolg een verhoogde waakzaamheid en inzet van de
lokale politie vergt, wat aanleiding geeft tot bijkomende kosten; dat het billijk lijkt dat de
nachtwinkels bijdragen in deze kosten;
Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Grondslag van de belasting:
Voor een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt er een
jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Wevelgem.
Artikel 2. Definitie:
Voor de toepassing van dit reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, elke
vestigingseenheid die in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen handelt, zoals
bedoeld in artikel 2, 9° en artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening en in het gemeentelijk reglement inzake
nachtwinkels en dit ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet
of dit reglement door de nachtwinkel gerespecteerd zijn.
Artikel 3. Aanslagvoet van de belasting:
De openingsbelasting is vastgesteld op 6 000,00 euro en is verschuldigd bij elke opening van
een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.
De openingsbelasting is een eenmalige belasting en is verschuldigd bij elke opening van een
nachtwinkel zoals gedefinieerd in artikel 2 van huidig reglement.
Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1 500,00 euro per nachtwinkel.
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het
ganse jaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van de economische activiteit of de
wijziging van uitbating in het jaar weze.

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 huidig
belastingreglement.
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook.
Artikel 4. Belastingplichtigen:
De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak en de
uitbater ervan.
Artikel 5. Aangifte:
De uitbater van een belastingplichtige inrichting is verplicht voor 30 juni van elk jaar bij het
gemeentebestuur, schriftelijk aangifte te doen.
De natuurlijke of rechtspersoon die een belastingplichtige inrichting opent, overbrengt,
overlaat of sluit, is gehouden daarvan tenminste zestig dagen bij voorbaat aangifte te doen bij
het gemeentebestuur.
Artikel 6. Ambtshalve aanslag:
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 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 volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 7. Belastingverhoging:
De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 20% van
de verschuldigde belasting. Bij een tweede ambtshalve aanslag die gevestigd wordt binnen de
drie jaar na de eerste overtreding bedraagt de verhoging 50% van de verschuldigde belasting.
Bij een derde en volgende ambtshalve aanslag die gevestigd wordt binnen de drie jaar na de
eerste overtreding bedraagt de verhoging 100%. Het bedrag van deze verhoging wordt
ingekohierd.
Artikel 8. Controle:
De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde en
beëdigde ambtenaren.
Artikel 9. Inning:
§ 1. De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
§ 2. De eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt gehouden is samen met
de belastingplichtige hoofdelijk gehouden tot het betalen van de belasting.
Artikel 10. Tijdstip betaling:
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het aanslagbiljet.
Artikel 11. Bekendmaking:
Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.

Artikel 12. Toezicht:
Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd.

