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Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor de uitbating
van nachtwinkels: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een belastingsreglement voor de uitbating van nachtwinkels.
Dit reglement loopt af op 31 december 2019 en moet dus opnieuw gestemd worden.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen
Argumentatie
Nachtwinkels zijn op het vlak van handhaving van de openbare orde en de openbare netheid, door
hun aard en tijdstip van hun activiteiten, meer dan andere types van handelzaken een extra belasting
voor veiligheids- en andere gemeentelijke openbare diensten. Een teveel aan nachtwinkels schaadt
de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het winkelapparaat. Deze neerwaartse evolutie moet door
gerichte acties worden tegengehouden zodat een verscheiden en kwaliteitsvol aanbod aan

handelzaken kan blijven bestaan. Het is billijk hiervoor een specifieke belasting te heffen. Deze
belasting verlicht de financiële behoefte van de stad.
Tariefsetting: de jaarlijkse belasting die door de uitbater van een nachtwinkel betaald moet worden,
werd van 250 euro naar 1.500 euro verhoogd.

Besluit
De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:
Belastingen 2020-2025
BELASTINGEGLEMENT VOOR DE UITBATING VAN NACHTWINKELS
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting op de uitbating van
nachtwinkels.
Doel:
Nachtwinkels zijn op het vlak van handhaving van de openbare orde en de openbare netheid, door
hun aard en het tijdstip van hun activiteiten, meer dan andere types van handelszaken een extra
belasting voor veiligheids- en andere gemeentelijke openbare diensten. Een teveel aan nachtwinkels
schaadt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het winkelapparaat. Deze neerwaartse evolutie
moet door gerichte acties worden tegengehouden zodat een verscheiden en kwaliteitsvol aanbod
aan handelszaken kan blijven bestaan. Om de financiële kost die dit meebrengt en het evenwicht in
de begroting niet te verstoren, is het noodzakelijk dat de stad een belasting invoert op de uitbating
van nachtwinkels.
2. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de uitbater van een nachtwinkel op het grondgebied van de stad
Herentals.
3. Grondslag en tarief
Definities:
 uitbater: de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet
noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt
uitgebaat
 vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en
die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de wet van 10 november
2006 van toepassing is, uitgeoefend worden
 nachtwinkel: een vestigingseenheid die aan alle onderstaande eigenschappen voldoet:
o ingeschreven zijn in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), uitsluitend onder
de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
o geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld is

o een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²
o op een duidelijke en permanente manier de vermelding ‘nachtwinkel’ draagt.
De uitbater betaalt een éénmalige openingsbelasting van 6.000 euro die verschuldigd is bij elke
opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating is
gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
De uitbater betaalt ook een jaarlijkse belasting van 1.500 euro per jaar, per nachtwinkel. Deze
jaarlijkse betaling gaat in het jaar volgend op de inkohiering van de openingsbelasting of bij gebrek
hiervan vanaf de inwerkingtreding van dit reglement.
De toestand op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar
verschuldigd voor het volledige jaar.
4. Vrijstellingen
Voor dit reglement zijn geen vrijstellingen.
5. Kohierbelasting
De belasting wordt door middel van een kohier, op naam van de belastingplichtige die zowel een
natuurlijk persoon, een feitelijke vereniging als een rechtspersoon kan zijn. De betaling van de
belasting kan worden ingevorderd van de belastingplichtige zelf maar ook van alle leden van een
feitelijke vereniging. Elk van hen is hoofdelijk aansprakelijk.
Elke belastingplichtige heeft een aangifteplicht en moet jaarlijks ten laatste op 30 april van het
aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur op het voorgeschreven aangifteformulier dat
de stad stuurt aan gekende belastingplichtigen.
De nieuwe belastingplichtige moet hiervan zelf aangifte doen.
De administratie kan aan de belastingplichtige een voorstel van aangifte bezorgen:
 Als de gegevens op dit voorstel onjuist of onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de
belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige ten laatste
op 30 april van het aanslagjaar het voorstel verbeterd en vervolledigd terugsturen. Het tijdig
teruggezonden en gecorrigeerde of aangevulde voorstel tot aangifte, geldt in dat geval als
aangifte.
 Als de gegevens op dit voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari
van het aanslagjaar, is de belastingplichtige niet verplicht dit formulier tegen 30 april van het
aanslagjaar terug te sturen. In dat geval is automatisch aan de aangifteplicht voldaan en
wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens vermeld op het toegestuurde voorstel
van aangifte.
 Bovendien moet voor elke wijziging of verandering in de belastbare toestand in de loop van
het belastingjaar binnen de maand melding worden gedaan bij het stadsbestuur.
Bij gebrek van aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover de stad beschikt. Het tarief bij de
ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%.

6. Procedure
De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het decreet van
30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen.
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
7. Bezwaren
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden
ingediend en gemotiveerd.
De belastingplichtige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Openbare stemming op besluit 1
- 19 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Andreas
Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger
Moons; Tom Sluyts; Els Sterckx; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen;
Priscilla Van Thielen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans
- 2 stem(men) tegen: Evelyn Breugelmans; Susy Matthijs
- 8 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob
Lathouwers; Tom Olyslaegers; Peter Verpoorten; Lore Wagemans
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels

