Belasting op de uitbating van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015.
Juridische grond
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 20 december 2012, houdende vaststelling van het
algemeen reglement inzake bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak te voorzien in de nodige financiële
middelen voor de werking van het gemeentebestuur;
Gelet op de wet van 6 juli 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
en in het bijzonder artikel 18 waarin de mogelijkheid wordt ingevoerd om ieder ontwerp van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie te onderwerpen aan een voorafgaande vergunning
verleend door het College van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in de handel, het ambacht en
de dienstverlening;
Gelet op artikel 42 §3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat bepaalt dat de Gemeenteraad
de gemeentelijke reglementen vaststelt houdende de gemeentelijke belastingen en retributies;
Gelet op artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende de
inwerkingtreding en de bekendmaking aan het publiek van de gemeentelijke reglementen;
Gelet op artikel 253 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende het administratief toezicht
op de besluiten van de Gemeenteraad betreffende de belastingen en de retributies;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2010 houdende vaststellen van een gemeentelijk
reglement betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie;
Overwegende dat de activiteiten van genoemde zaken fundamenteel verschillen van deze van de
gewone kleinhandel: de openingsuren situeren zich deels tijdens de nachtrust van de meeste
omwonenden; anderzijds wordt ook een enigszins ander publiek aangetrokken; dat deze situatie kan
leiden tot grotere inspanningen vanwege de gemeente, o.a. wat betreft de inzet van de lokale politie
voor handhaving van de openbare rust en de verkeersveiligheid en van de gemeentediensten die
instaan voor de openbare reinheid;
Overwegende dat het billijk is dat de betrokken handelszaken als tegenprestatie een bijzondere
financiële inspanning doen en dat om het nodige effect te ressorteren, het geraadzaam is het tarief
voldoende hoog te nemen;
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Overwegende dat de Minister meent dat deze belastingen aanvaardbaar zijn voor zover het tarief
niet meer bedraagt dan € 6.000,00 voor de openingstaks en € 1.500,00 voor de jaarlijkse belasting;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de heffing vergt van alle rendabele
belastingen;
Besluit
Art.1. Definitie
Voor de toepassing van de definities moeten de bepalingen van het reglement op nachtwinkels en
private bureaus voor telecommunicatie gebruikt worden zoals vastgesteld in de zitting van heden, 26
april 2010 en zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening.
Art.2. Heffingstermijn/Grondslag
Voor de jaren 2016 tot en met 2019 wordt er zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting
geheven op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie gelegen op het grondgebied van
de gemeente Haacht.
Art.3. Bedrag
Het bedrag van de belasting is bepaald als volgt:
1. Openingstaks.
De openingsbelasting is een éénmalige belasting vastgesteld op € 5.000 en verschuldigd bij
elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel of een privaat bureau
voor telecommunicatie zoals gedefinieerd in artikel 1 van dit reglement.
Elke wijziging van uitbating of elke overname van een nachtwinkel of privaat bureau voor
telecommunicatie door een andere uitbater is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
2. Jaarlijkse belasting.
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op € 1.500 per nachtwinkel of privaat
bureau voor telecommunicatie.
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het
ganse jaar, welke ook de aanvangs- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of
de wijziging van uitbating in het jaar is.
De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohieren 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.
Art.4. Belastingplichtigen
De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de uitbater
ervan en de eigenaar van het pand waar de nachtwinkel gevestigd is.
Art.5. Aangifte
Teneinde de belasting te heffen, stuurt het Gemeentebestuur naar alle nachtwinkels en private
bureaus voor telecommunicatie in uitbating een aangifteformulier dat binnen de door het
Gemeentebestuur vastgestelde periode behoorlijk dient ingevuld, ondertekend en teruggestuurd te
worden.
Bij onvolledige, onjuiste, onnauwkeurige aangifte of bij gebrek aan tijdige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
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.
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Art.6. Wijziging of stopzetting
Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de
belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het
Gemeentebestuur.
Art.7. Invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Art.8. Betaling
De kohierbelasting moet worden betaald binnen een periode van twee maanden na de verzending
van het aanslagbiljet. Het uitvoerbaar verklaard kohier wordt tegen ontvangstbewijs gezonden aan
de met invordering belaste ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de
aanslagbiljetten.
Art.9. Geschillen
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt
volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en het besluit van de
gemeenteraad d.d. 22 december 2008, houdende vaststelling van het algemeen reglement inzake
bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen.
Art.10. Bezwaarschriften
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Het
bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, met redenen omkleed zijn en
overhandigd worden of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, waarop de
bezwaartermijn staat vermeld.
Het bezwaar wordt gedateerd en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting gevestigd wordt;
- het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen.
Het verloop van het bezwaarschrift gebeurt volgens de regels bepaald in het besluit van de
gemeenteraad d.d. 22 december 2008, houdende vaststelling van het algemeen reglement inzake
bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen.
Art.11. Verwijl- en moratoriumintresten
Verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake Rijksbelastingen op
het inkomen.
Art.12. Bekendmaking
Dit reglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 aan het
publiek bekendgemaakt door middel van aanplakking en treedt in werking de vijfde dag na de
bekendmaking.
Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financiële dienst en
aan de gemeenteontvanger (financieel beheerder).
Art.13. Administratief toezicht
Binnen een termijn van 20 dagen, ingaande de dag volgend op het treffen ervan, wordt een afschrift
van dit besluit overeenkomstig art. 253 §1,3° van het Gemeentedecreet overgemaakt aan de
provinciegouverneur.
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