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GEMEENTERAAD 1 APRIL 2014 

 

BELASTING OP INRICHTINGEN DIE NA  

HET SLUITINGSUUR OPEN BLIJVEN 

 

 

Context 

De gemeenteraad stemde op 03/12/2013 een belasting op het sluitingsuur voor de periode 2014-

2019. De toezichthoudende overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen meldt in 

een mail van 22/01/2014 dat niet het sluitingsuur, maar wel de inrichtingen die na het sluitingsuur 

open blijven, moeten belast worden. De titel van dit reglement moet in die optiek gewijzigd worden. 

Daarnaast moeten de nachtwinkels vrijgesteld worden. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

 

Adviezen 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 17/03/2014 het voorstel belasting op 

inrichtingen die na het sluitingsuur geopend blijven principieel goed. 

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Decreet van 30/5/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

Artikel 1 van het politiereglement op het sluitingsuur, goedgekeurd door de gemeenteraad van 

29/12/1983, waarbij aan de burgemeester machtiging wordt verleend afwijkingen toe te staan. 

 

Argumentatie 

De toezichthoudende overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, merkt op dat 

in het reglement belasting op het sluitingsuur van de stad Herentals het sluitingsuur wordt belast en 

niet de inrichtingen die na het sluitingsuur open blijven. De titel van het reglement vraagt een 

wijziging. Ook moeten de nachtwinkels vrijgesteld worden. 

 

BESLUIT 

 

De gemeenteraad past de titel van het reglement aan: belastingen 2014-2019: belasting op  

inrichtingen die na het sluitingsuur open blijven. 

De gemeenteraad past het reglement aan als volgt: 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een jaarlijkse belasting op de inrichtingen 

die na het sluitingsuur open blijven.  

 

Een inrichting is een openbare drankgelegenheid of een andere voor het publiek toegankelijke plaats.  

 

Een tijdelijke afwijking is een afwijking voor een langere periode dan 1 nacht. Een toevallige afwijking 

is een afwijking voor een periode van maximaal 1 nacht. 

 

2. Belastingplichtige 
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De belasting is verschuldigd door de uitbater van een openbare drankgelegenheid of voor het publiek 

toegankelijke plaats, die zijn inrichting openhoudt na het door de politiecodex vastgestelde 

sluitingsuur. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

De belasting bedraagt: 

 

• 7,50 euro per uur of deel van een uur voor tijdelijke of toevallige afwijkingen 

• 250,00 euro per jaar voor de inrichting die op grond van de politiecodex een volledige 

opheffing van het sluitingsuur krijgt 

• 125,00 euro voor de inrichting die na 1 juli van het aanslagjaar op grond van de politiecodex 

een volledige opheffing van het sluitingsuur krijgt. 

 

4. Vrijstellingen 

 

De nachtwinkels zijn vrijgesteld van deze belasting.  Een nachtwinkel is een winkel die geen andere 

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

tussen 18 uur en 7 uur open is en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit 

de wet van 10 november 2006 betreffende openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening door 

de nachtwinkel gerespecteerd zijn.  

 

5. Contantbelasting 

 

De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de belasting niet contant kan geïnd worden, 

wordt ze een kohierbelasting. 

 

6. Procedure 

 

De vestiging van, de invordering van en de geschillen over de belasting 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. 

 

7. Bezwaren 

 

De belastingschuldige 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 belastingschuldige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 

maanden, te rekenen vanaf de datum van contante inning. 

 

8. Opheffing 

 

Het reglement belasting op het sluitingsuur 2014-2019 wordt opgeheven met ingang van de 

inwerkingtreding van het onderhavig reglement. 


