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De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende heffing van een belasting op

de nachtwinkels

;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bijdecreten van 28 mei2010 en 17 tebruari2012;

Gelet op de omzendbrief van 20 januari 2006 betreffende de gemeentebelasting op nachtwinkels en
telefoonwinkels;

Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht

en

dienstverlening;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 5 september 2017 tot reglementering van de vestiging en uitbating
van de nachtwinkels;

Overwegende dat de activiteiten van nachtwinkels fundamenteel verschillen van deze van een gewone
kleinhandel, aangezien de openingsuren zich grotendeels tijdens de nachtrust van de meeste omwonenden
situeren, wat kan leiden tot grotere inspanningen van de stad, o.a. op het vlak van de orde, netheid en het
toezicht;
Overwegende dat het derhalve passend is een belasting op nachtwinkels vast te stellen als bijdrage in deze

financiële last;
Overwegende dat de vestigingstermijn van deze belasting vervalt op 31 december 2017 en dat om het
evenwicht van de gemeentebegroting te bereiken, het noodzakelijk is de inkomsten van deze belasting te
behouden;
Gelet op het gemeentedecreet;

BESLUIT met eenparigheid van stemmen

Artikel

1

Het reglement belasting op de nachtwinkels
gevoegd, wordt goedgekeurd.

-

aanslagjaren 2018 en 2019, als bijlage aan deze beslissing

Artikel2
Het gemeenteraadsbesluit van l9 december 2016 betreffende de belasting op de nachtwinkels
aanslagjaar 2017 - wordt opgeheven.

-

Artikel3
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet
en treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.

Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
de stadssecretaris

Odette Van Hamme
de voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

CENÏRUMSIAD

Belasting op de nachtwinkels
aanslagjaren 2018 en 2019
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
1B

december2017.

Er wordt voor de aanslagjaren 2018 en 2019 een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven
op nachtwinkels op het grondgebied van Eeklo.

Artikel 1 - Definitie
Voor de toepassing van het reglement moet er onder nachtwinkels verstaan worden, elke winkel die in
algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18.00 uur en 02.00 uur open is, zoals

bedoeld in 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. Deze nachtwinkels zijn onderworpen aan het reglement van de stad van
5 september 2017 tot reglementering van de vestiging en de uitbating van nachtwinkels
Artikel 2 - Bedraq
De openingsbelasting is een eenmalige belasting, vastgesteld op € 6.000,00 en is verschuldigd bij elke
opening van een nieuwe nachtwinkel, zoals gedefinieerd in artikel I van dit reglement.
Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met de opening van een nieuwe handelsactiviteit als
nachtwinkel.
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op € 1.500,00 per nachtwinkel.

De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Ze zijn verschuldigd voor het ganse
kalenderjaar, welke ook de aanvang- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of wijziging
van uitbating in het jaar is.
De jaarlijkse belasting is verschuldigd vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de nachtwinkel
werd geopend.
Artikel 3 - Belastinqolichtiqe
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel
Artikel 4 - Aanqifte
De uitbater van de nachtwinkel is ertoe gehouden, voorafgaandelijk aan elke economische activiteit,
aangifte hiervan te doen bij het stadsbestuur. Ze zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen
voor te leggen op het eerste verzoek van het stadsbestuur.
De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat, door hem behoorlijk
ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden om zelf een formulier aan
te vragen en uiterlijk op 15 oktober van het aanslagjaar aan het stadsbestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Artikel 5 - Wiiziqinq of stopzettino
Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de
belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan de dienst
financiën van het stadsbestuur.

Artikel6 Geen aanqifte
Bij gebreke van aangifte, -bij laattijdige aangifte of in geval van onjuiste aangifte zal overeenkomstig
artikel 7 van het Decreet van 30 mei 2008 de aanslag ambtshalve worden ingekohierd op basis van de
elementen waarover het stadsbestuur beschikt.
Artikel 7 - lnvorderinq

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
B - Bezwaarschriften
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.

Artikel

De indiening moet gebeuren, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag.
Het bezwaar wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger
en vermeldt:
1o de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige;
2' het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen;
3'eventueel de uitdrukkelijke vraag om gehoord te worden op de hoorzitting op de hoorzitting.

