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GEMEENTERAAD 3 DECEMBER 2013 

 

BELASTING OP NACHTWINKELS 

 

 

Context 

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. De gemeenteraad moet hiervoor een belastingreglement 

goedkeuren. 

 

Openbaar onderzoek 

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

gemeentedecreet. 

 

Adviezen 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het reglement op nachtwinkels goed te 

keuren en het voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Het decreet van 30 mei 2008 en de wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

Wet van 10/11/2006 betreffende openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. 

 

Argumentatie 

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 gemeente hiervoor een belasting invoert. Deze belasting helpt mee de financiële 

behoefte van de gemeente te verlichten. 

 

BESLUIT 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting op 

nachtwinkels. 

Een nachtwinkel is elke 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. 

 

2. Belastingplichtige 
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De belasting is verschuldigd door de uitbater van een nachtwinkel op het grondgebied van Herentals. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

De uitbater betaalt een éénmalige openingsbelasting van 6.000 euro die is verschuldigd 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 250 euro per jaar per nachtwinkel. Deze jaarlijkse 

betaling gaat in 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 ganse jaar. 

 

4. Vrijstellingen 

 

Voor dit reglement zijn geen vrijstellingen. 

 

5. Kohierbelasting 

 

De stad vordert de belasting in door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden 

binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

Elke belastingplichtige moet een aangifte doen. De stad stuurt een aangifteformulier op. Dit 

document moet de belastingplichtige binnen de maand ingevuld terugsturen. De nieuwe 

belastingplichtige moet hiervan zelf aangifte doen bij de stad. Bij wijziging moet hij dit binnen de 

maand via aangetekende brief melden.  

Bij gebrek van aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover de stad beschikt. De 

belastingplichtige ontvangt een aangetekende brief die de reden bevat waarom de stad gebruik 

maakt van deze procedure. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen 

te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn 

opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

 

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. 

 

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 derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet. 

 


