
 

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 16 december 2019 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 

Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Ann Cosaert, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, 

Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Yves De Bosscher, 

Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, 

Katrien Defoirdt, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Nele Vroman, raadslid 

Afwezig: Bart Colson, Eddy Defoor, raadsleden 

  

Onderwerp: Gemeentelijke belasting op nachtwinkels. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

Bevoegdheid 

-  Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

-  Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 

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

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende “Gemeentelijke belasting op 

nachtwinkels. - Aanslagjaar 2017 t.e.m. 2019”. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende “Aanpassing gemeentelijk reglement voor het 

heffen van een belasting op nachtwinkels”. 

Motivering 

Omwille van budgetbehoeften is het nuttig om de belasting op nachtwinkels te handhaven. 

Teneinde de wildgroei van nachtwinkels te verhinderen, alsook de hiermee gepaard gaande overlast, wordt 

een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Zwevegem. 

Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, iedere 

vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere 

activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op 

duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt, zoals bedoeld in artikel 2 van 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. 

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. 
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Er wordt zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven. 

De openingsbelasting is een éénmalige belasting vastgesteld op 6.000,00 euro en is verschuldigd bij elke 

opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. 

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 is. 

De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor de openingsbelasting 

verschuldigd is, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van huidig belastingreglement. 

BESLUIT 

21 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Brigitte 

Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert 

Delaey, Isabelle Dewitte, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Sofie Vermeulen, 

Johan Rollez) 

3 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire) 

Artikel 1 

Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, iedere 

vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere 

activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op 

duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt, zoals bedoeld in artikel 2 van 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 2 

Voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 wordt er zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting 

geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Zwevegem. 

Artikel 3 

De openingsbelasting is een éénmalige belasting vastgesteld op 6.000,00 euro en is 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 

De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500,00 euro per nachtwinkel. 

Artikel 5 

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 is. 

Artikel 6 

De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor de openingsbelasting 

verschuldigd is, 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 7 

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. 
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Artikel 8 

De eigenaar van de handelszaak en de uitbater ervan zijn ertoe gehouden voorafgaandelijk aan elke 

economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het Gemeentebestuur. Ze zijn verplicht alle nodige 

documenten en vergunningen voor te leggen op eerste verzoek van het Gemeentebestuur. Ze worden eraan 

gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken. 

Teneinde de belasting te heffen, stuurt het Gemeentebestuur naar alle nachtwinkels in uitbating een 

aangifteformulier dat binnen de door het Gemeentebestuur vastgestelde periode behoorlijk dient ingevuld, 

ondertekend en teruggestuurd te worden. 

Indien, om welke reden ook, de belastingplichtigen geen aangifteformulier ontvangen hebben, zijn deze 

jaarlijks ertoe gehouden vóór 1 maart van het belastingjaar op eigen initiatief het Gemeentebestuur te 

informeren. 

Artikel 9 

Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de 

belastingplichtigen onmiddellijk per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het 

Gemeentebestuur. 

Artikel 10 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt 

door het college van burgemeester en schepenen. 

Bij gebreke van aangifte of onvolledigheid ervan wordt ambtshalve een belasting geheven op basis van de 

elementen waarover het Gemeentebestuur beschikt. 

Artikel 11 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het aanslagbiljet. Dit aanslagbiljet 

wordt onverwijld door de financieel directeur aan de belastingplichtige gestuurd. 

Artikel 12 

De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens 

de modaliteiten vervat in het gemeentedecreet van 30 mei 2008, gewijzigd door de decreten van 

28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

Artikel 13 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting 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.  

Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt: 

1° de naam, hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting 

gevestigd wordt; 

2° het voorwerp van het bezwaarschrift en een motivering ( een opgave van de feiten en de middelen ). 

Het vermeldt eveneens of de belastingplichtige wenst gehoord te worden. 

Artikel 14 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van titel VII 

(vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en 

controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (bezwaar, ontheffing van ambtswege 

en voorziening, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten 

en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de Inkomstenbelasting en de 

artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft onder meer de verjaring en de 

vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belasting op de inkomsten treffen. 
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Artikel 12 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

 Namens de Gemeenteraad  

(get.) Jan Vanlangenhove 

algemeen directeur 

 (get.) Dirk Desmet 

voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 19 december 2019 

 

Jan Vanlangenhove  Dirk Desmet 

algemeen directeur  voorzitter 
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