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OPENBARE ZITTING – PUNT 4O - BELASTING OP NACHTWINKELS - HERNIEUWING 

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012; 

- Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 

handel, ambacht en dienstverlening; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 12 maart 2009 houden de aanstelling 

van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet 

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

dienstverlening, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 22 §3 van de 

vernoemde wet, voor te stellen; 

- Overwegende dat de looptijd van deze belasting verstrijkt op 31 december 

2016 zodat deze dient te worden hernieuwd; 

- Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente er toe noodzaakt 

tot invoering van rendabele belastingen; 

- Overwegende dat een indexaanpassing van 1,7 % wordt toegepast en dat de 

tarieven worden afgerond. 

- Na beraadslaging,  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 zowel een 

openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels 

gelegen op het grondgebied van Zelzate.  

Artikel 2: - Onder nachtwinkels wordt verstaan, elke vestigingsplaats die in 

algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en maximaal tussen 18u00 

en 7u00 open is, zoals bedoeld in de artikel 2.9° en artikel 6 van de wet van 

10 november 2006 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, 

ambacht en dienstverlening en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen 

voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn, en waarvan 

de netto verkoopsoppervlakte niet groter is dan 150 m² en die op duidelijke 

en permanente manier de vermelding "nachtwinkel" draagt.  

Artikel 3: -  De openingsbelasting is een eenmalige belasting vastgesteld op 

6.291,17 euro (AJ 2017), 6.398,11 euro (AJ 2018) en 6.506,88 euro (AJ 2019) 



en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een 

nachtwinkel zoals gedefinieerd in artikel 1 van huidig reglement.  

Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe 

handelsactiviteit.  

De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.572,29 euro 

(AJ 2017), 1.599,01 euro (AJ 2018) en 1.626,20 euro (AJ 2019) per 

nachtwinkel.  

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 inkohiering 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.  

Artikel 4: - De belasting is verschuldigd door de uitbater van de 

handelszaak. De eigenaar van de handelszaak en de eigenaar van het pand zijn 

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.  

Artikel 5: - De belastingplichtige moet jaarlijks aangifte doen van de 

belastbare handelsactiviteit met het aangifteformulier dat het 

gemeentebestuur ter beschikking stelt, uiterlijk op de door het 

gemeentebestuur vermelde datum. Het aangifteformulier moet behoorlijk 

ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden. Indien de belastingplichtige 

geen aangifteformulier heeft ontvangen moet hij op eigen initiatief aangifte 

doen vóór 1 november van het aanslagjaar. De eigenaar en de uitbater van de 

handelszaak zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te 

leggen op verzoek van het gemeentebestuur.  

Artikel 6: - Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit dient 

onder verantwoordelijkheid van de belastingplichtigen onmiddellijk en per 

aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het gemeentebestuur.  

In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak 

omwille van en sanctie opgelegd door daartoe bevoegde overheden, kunnen de 

belastingplichtigen op geen enkele belastingvermindering aanspraak maken.  

Artikel 7: - De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohieren welke 

worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester 

en Schepenen.  

Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting 

ambtshalve ingekohierd op basis van de gegevens waarover het gemeentebestuur 

kan beschikken.  

De ambtshalve inkohiering gebeurt met een verhoging van l00%, waarbij het 

bedrag van de verhoging ook wordt ingekohierd.  

Artikel 8: - De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn 

aanslag of tegen de belastingverhoging bezwaar indienen bij het college van 

burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate. Het bezwaar moet, 

op straffe van verval, schriftelijk worden ingediend of overhandigd worden 

aan het college van burgemeester en schepenen of aan een personeelslid dat 

zij speciaal daarvoor aanwijst binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde 

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 

kennisgeving van de aanslag.  

Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn 

vertegenwoordiger en vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel 

van de belastingschuldige alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een 

duidelijke motivering.  

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, 

vermeldt dit uitdrukkelijk in het bezwaarschrift. In voorkomend geval zal hij 

uitgenodigd worden op een hoorzitting.  

Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat zij 

speciaal daarvoor is aanwijst, stuurt schriftelijk of via duurzame drager 

binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een 



ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend 

geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder.  

De belastingschuldigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële 

missingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten enz. zolang de rekening van de 

gemeente van het aanslagjaar, waarop de belasting betrekking heeft, niet 

goedgekeurd werd.  

Artikel 9: - Door het college van burgemeester en schepenen worden 

personeelsleden van de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle 

of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de 

toepassing van dit belastingreglement. De door hen opgestelde processen-

verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 10: - Wanneer de belasting niet is betaald binnen de 2 maanden na 

verzending van het aanslagbiljet, worden de regels toegepast betreffende de 

nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.  

Artikel 11: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden 

voor kennisneming. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

28 december 2016 
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