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BELASTING
OP NACHTWINKELS

ARTIKEL 1
Met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
openingsbelasting geheven op nachtwinkels en op private bureaus voor telecommunicatie
gelegen op het grondgebied van Vorselaar.

ARTIKEL 2
Voor de toepassing van het reglement moet onder nachtwinkel verstaan worden ‘elke winkel
die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 21.00 en 07.00 uur
open is’. Onder een privaat bureau voor telecommunicatie wordt begrepen ‘iedere voor het
publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten’.

ARTIKEL 3
De openingsbelasting is een eenmalige belasting die vastgesteld is op 5000 euro en
verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel of
privaat bureau voor telecommunicatie. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een
nieuwe handelsactiviteit.
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De openingsbelasting is ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de
uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt
uitgeoefend.
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook.

ARTIKEL 4
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de
economische activiteit wordt uitgeoefend zijn ertoe gehouden voorafgaandelijk aangifte te
doen bij het college van burgemeester en schepenen.
De aangifteformulieren worden op verzoek door het gemeentebestuur ter beschikking
gesteld. Het niet ontvangen van een dergelijk aangifteformulier ontslaat de gebruiker niet
van zijn aangifteplicht, uiterlijk in te dienen 1 maand voor de opening van de handelszaak.

ARTIKEL 5
Bij gebreke van een aangifte binnen de in art. 4 gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
worden ingekohierd, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college
aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van
deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling
van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de
3de werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen.

ARTIKEL 6
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 50% van
het belastingbedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

ARTIKEL 7
Het gebrek aan aangifte of de onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt
vastgesteld door daartoe speciaal door het college van burgemeester en schepenen
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aangewezen personeelsleden. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben
bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

ARTIKEL 8
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 een
sanctie, kunnen de belastingplichtigen op geen enkele schadeloosstelling aanspraak maken.

ARTIKEL 9
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

ARTIKEL 10
De ontvangsten van de belasting op nachtwinkels is voorzien op budgetartikel BV0020 7340800 van het exploitatiebudget.

ARTIKEL 11
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

ARTIKEL 12
Een aangifte conform deze verordening houdt geen vergunning/toelating in voor zover die
vereist zijn (cfr. politiecodex, VCRO, …). Dergelijke vergunningen/toelatingen dienen
afzonderlijk te worden bekomen.

