Provincie
Oost-Vlaanderen
Arrondissement
Sint-Niklaas
Gemeente
BEVEREN

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

OPENBARE ZITTING VAN 17 december 2019
WAREN AANWEZIG:
Veerle Vincke, voorzitter
Marc Van de Vijver, burgemeester
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De
Meulemeester, Inge Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen
Roger Heirwegh, Bruno Stevenheydens, Werner Maes, Johan Smet, André
Buyl, Ernest Smet, Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael,
Dominique Tielens, Jan Van De Perre, Karolien Weekers, Stijn De Munck,
Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De Schepper, Heidi Werrens, Annick Van
De Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn Vaerenbergh, Méline Rovillard en
Bram Massar, Kitty Schelfhout, Leen Van Laere, raadsleden
Jan Noppe, algemeen directeur
BELASTING OP NACHTWINKELS 2020-2025
De Raad,
Overwegende dat het belastingreglement gestemd door de gemeenteraad
op 17 december 2013 vervalt;
Gelet op het voorstel van dienst economie om dit reglement ongewijzigd te
behouden;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op artikel 40, §3 Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN :
Artikel 1- Heffingstermijn
Voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31
december 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een openingsbelasting
en een jaarlijkse belasting op nachtwinkels ingevoerd gelegen op het
grondgebied van de gemeente Beveren.
Artikel 2 – Belastbare grondslag – belastbaar feit
De belasting is verschuldigd op nachtwinkels.
Voor de toepassing van dit reglement moet er onder nachtwinkel verstaan
worden:
een vestigingseenheid die
a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend
onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke
artikelen”

b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven vermeld
c) een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²
d) op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel”
draagt
Artikel 3 – Belastingsplichtige
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel.
Artikel 4 – Aanslagvoet
De openingsbelasting is een éénmalige belasting vastgesteld op 6.368 euro
en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een
nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met een nieuwe
handelsactiviteit.
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.062 euro. Deze
belasting is verschuldigd per nachtwinkel voor het ganse jaar. Voor elke
belastingplichtige geldt dat bij stopzetting van de activiteiten in de loop van
het aanslagjaar dit geen aanleiding geeft tot enige belastingvermindering.
Artikel 5 – Aangifte
De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een
aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de
erin vermelde datum moet worden teruggestuurd naar het gemeentebestuur
– financiële dienst – Stationsstraat 2 – 9120 Beveren. Om de aangifteplicht te
vereenvoudigen dient de belastingplichtige de aangifte niet terug te sturen
indien zich geen wijzigingen voordoen aan de belastbare grondslag en dit
vanaf het tweede aanslagjaar waarvoor de belasting zal worden gevestigd.
Indien de belastingplichtige gebruik maakt van deze vereenvoudigde
aangifte, zal de belasting berekend worden op basis van de laatst ingediende
aangifte. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen,
is ertoe gehouden, uiterlijk op 30 september van het aanslagjaar, aan het
gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter
beschikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte, bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige, behalve ingeval van de vereenvoudigde
aangifte, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt.
Vooraleer de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het
gemeentebestuur de belastingplichtige met een aangetekende brief op de
hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de
elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling
van die elementen en het bedrag van de belasting. 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 schriftelijke voor te dragen.
Artikel 6 – Wijziging of stopzetting
Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder
verantwoordelijkheid van de belastingplichtigen onmiddellijk en per
aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het gemeentebestuur.
Artikel 7 – Invordering

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en
Schepenen.
Artikel 8 – Betaling
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van
het aanslagbiljet.
Artikel 9 – Bezwaarschriften
De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk
worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante
inning. De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending of door
overhandiging tegen ontvangstbewijs.
De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van
dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in
het bezwaar.
Artikel 10 – Administratief toezicht
Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikelen
286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal bestuur.
Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de gemeente de
toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit
reglement.
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