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Reglement 

 

Belasting op nachtwinkels 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 maart 2021 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 29 maart 2021 

 

Juridische gronden 

• Artikel 170 §4 Grondwet 

• Het Wetboek op de Inkomstenbelastingen 1992 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende 

bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd: 

14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de 

voorwaarden ervan 

• 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. 

• Artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met 

betrekking tot de volksgezondheid . 

• Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• De gemeenteraadsbeslissing van 26 augustus 2020 betreffende de belasting op nachtwinkels  

• Omzendbrief KB ABB 2019/2  

 

Feiten 

• Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen in het kader van de corona-pandemie die genomen zijn door de Nationale 

Veiligheidsraad steeds strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere 

ondernemers werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen. Zo 

ook de nachtwinkels.  

• De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun grondgebied 

minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.  

• De openingsuren van nachtwinkels zijn door de coronamaatregelen fors beperkt: de winkels mogen maar 4 uur openen, 

zijnde tussen 18u en 22u. Sinds 30 juli 2020 geldt deze maatregel. Hierdoor verliezen nachtwinkels een groot deel van 

hun openingstijd.  

• Onder meer daardoor spelen ze inkomsten kwijt. Nachtwinkels concurreren nu meer dan anders met andere 

voedingswinkels. 

• Er zijn ook minder problemen op vlak van veiligheid en reinheid, aangezien de nachtwinkels minder lang geopend zijn.  

• De gemeente Maldegem int jaarlijks een belasting op nachtwinkels, die bedraag 1.500 euro per nachtwinkel. Aangezien 

er minder opbrengsten zijn voor de nachtwinkels zal de belasting net zoals voor aanslagjaar 2020 gehalveerd worden tot 

750 euro voor aanslagjaar 2021.  

 

Argumentatie 

• De financiële toestand van de gemeente.  
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• Nachtwinkels brengen voor de gemeente bijkomende uitgaven met zich mee op vlak van veiligheid en reinheid zonder 

dat zij een bijdrage leveren voor de financiering van deze bijkomende uitgaven; daarom is het gerechtvaardigd een 

gedeelte van deze uitgaven te financieren door middel van een belastingreglement.  

• Door het minderen van de openingsuren moet er minder controle zijn van de politie en is er ook minder kans op 

vervuiling. Het zou dus gerechtvaardigd zijn om ook een lagere belasting te vragen. 

• Als nachtwinkel kon men geen beroep doen op Vlaamse hinderpremies, aangezien de winkel niet gesloten was.  

 

BESLUIT 

 

Artikel 1: 

De gemeenteraad stelt onderstaand reglement houdende het instellen van een 

gemeentebelasting op nachtwinkels vast:  

 

BELASTING OP NACHTWINKELS 

 

Artikel 1: Definities 

• Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, elke 

winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18u00 en 

07u00 open is, zoals bedoeld de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren 

in handel, ambacht en dienstverlening,  ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen 

voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn. 

• Onder openingsbelasting wordt verstaan een éénmalige belasting verschuldigd bij elke 

opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.  

 

Artikel 2: Heffingstermijn 

Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 wordt er zowel een openingsbelasting als een 

jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Maldegem. 

 

Artikel 3:  

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. 

 

Artikel 4: Tarief  

• De openingsbelasting bedraagt: 6.000,00 euro per nachtwinkel 

• De belasting bedraagt voor aanslagjaar 2021: 750,00 euro per nachtwinkel.  

• De jaarlijkse belasting bedraagt vanaf aanslagjaar 2022: 1.500,00 euro per nachtwinkel 

• De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor 

het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van de economische activiteit 

of de wijziging van uitbating in het jaar is. 

• De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor de 

openingsbelasting verschuldigd is, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van 

huidig belastingreglement. 

 

Artikel 5: 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.  

 

Artikel 6:  

De eigenaar van de handelszaak en de uitbater ervan zijn ertoe gehouden voorafgaandelijk 

aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het Gemeentebestuur. Ze zijn 

verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste verzoek van het 

Gemeentebestuur. Ze worden eraan gehouden de eventuele controle van hun verklaring 

mogelijk te maken. 
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Teneinde de belasting te heffen, stuurt het Gemeentebestuur naar alle nachtwinkels in 

uitbating een aangifteformulier dat binnen de door het Gemeentebestuur vastgestelde 

periode behoorlijk dient ingevuld, ondertekend en teruggestuurd te worden. 

Indien, om welke reden ook, de belastingplichtigen geen aangifteformulier ontvangen hebben, 

zijn deze jaarlijks ertoe gehouden vóór 1 maart van het belastingjaar op eigen initiatief het 

Gemeentebestuur te informeren. 

 

Artikel 7: 

Een wijziging of stopzetting dient schriftelijk gemeld te worden aan het College van 

Burgemeester en Schepenen, Marktstraat 7 te 9990 Maldegem. 

 

Artikel 8:  

Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 6 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, 

onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige kan de belasting 

ambtshalve worden ingekohierd.  

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent 

het college van burgemeester en schepenen 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 dagen te rekenen van de derde 

werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor 

te dragen. 

 

Artikel 9:  

Er kan een vrijstelling voor een deel van belasting aangevraagd worden indien door 

omstandigheden buiten de wil om van de uitbater de openingsuren beperkt worden of de 

bereikbaarheid van de winkel beperkt wordt gedurende lange tijd.  

 

Artikel 10: 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het aanslagbiljet.  

 

Artikel 11:  

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van 

Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend 

en  gemotiveerd zijn en op straffe van verval binnen een termijn van drie maanden te rekenen 

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

kennisgeving van de aanslag. 

 

Artikel 2: 

Het reglement Belasting op nachtwinkels goedgekeurd in zitting van 26 augustus 2020 wordt 

opgeheven.  

 

 

 


