UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 29 september 2014.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen; D. Van Peel, voorzitter RMW;
H. De Schepper, C. De Rydt, J. Oerlemans, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck,
A. Dierckx, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo,
L. Willemsen, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, S. Bosmans, raadsleden;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: /
Onderwerp: Punt 13: Goedkeuring van het aangepaste belastingsreglement op de
nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening;
Gelet op de brief van 20 januari 2006 van Vlaams minister van binnenlands bestuur,
stedenbeleid en inburgering Marino Keulen aan de heer gouverneur van de provincie OostVlaanderen betreffende de gemeentebelasting op nachtwinkels en telefoonwinkels;
Overwegende dat zich op het grondgebied van de gemeente een aantal nachtwinkels
bevinden; dat tijdens de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2014 een belastingsreglement
voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie werd goedgekeurd;
Gelet op de opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur Antwerpen per e-mail
toegekomen op het gemeentehuis op 3 juli 2014 waarin het agentschap stelt dat deze
verordening de wet schendt door in strijd te zijn met het beginsel van de niet-terugwerkende
kracht, dat van toepassing is bij indirecte belastingen (artikel 2 Burgerlijk Wetboek); dat
belastingreglementen ten vroegste in werking kunnen treden op de dag van hun
bekendmaking; dat het dus noodzakelijk is om het belastingsreglement op de nachtwinkels
en private bureaus voor telecommunicatie aan te passen gezien de heffingstermijn met
ingang vanaf 1 januari 2014 niet rechtsgeldig is;
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Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de heffing vergt van alle
rendabele belastingen;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Veerle De Block, Stig Bosmans, Jan Van Esbroeck, Alfons
Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van
Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken, Dirk Van Peel,
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Liliane Willemsen en
Lukas Jacobs en 1 neenstem van Hans De Schepper.
Enig artikel.De gemeenteraad keurt het belastingsreglement op de nachtwinkels en private bureaus voor
telecommunicatie goed. Dit reglement gaat hierbij integraal als bijlage.
“Belasting

op nachtwinkels en private bureaus voor
telecommunicatie.

Artikel 1.- Definitie
Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, elke
winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt zoals bedoeld in artikel 2
paragraaf 9 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening en tussen 18.00 uur en 7.00 uur open is, ongeacht of alle
verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd
zijn.
Onder privaat bureau voor telecommunicatie moet worden verstaan iedere voor het publiek
toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.
Art. 2 - Heffingstermijn/Grondslag
Met ingang van 1 oktober 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt er
een openingsbelasting geheven op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
gelegen op het grondgebied van Kalmthout.
Art. 3 - Overgangsmaatregel
Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie gelegen op het grondgebied van
Kalmthout die hun activiteit startten vóór goedkeuring van dit reglement zijn vrijgesteld van de
openingsbelasting.
Art. 4 - Bedrag
De openingsbelasting is een éénmalige belasting vastgesteld op 6000 euro en verschuldigd
bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel of private bureau voor
telecommunicatie zoals gedefinieerd in het artikel 1 van dit reglement. Elke wijziging van
uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
De openingsbelasting is ondeelbaar. Zij is 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. Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke
reden dan ook.
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Art. 5 - Belastingplichtigen
De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de
uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit gehouden wordt.
Art. 6 - Aangifte
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.
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.
Bij gebreke van aangifte of bij onvolledigheid hiervan wordt van ambtswege een belasting
geheven op basis van de elementen waarover het gemeentebestuur beschikt.
Art. 7 - 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.
Art. 8 - Invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 9 - Betaling
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 10 - Geschillen
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling der geschillen terzake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen
en zijn latere aanvullingen.
Art. 11 - Bezwaarschriften
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, binnen de drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het bezwaar wordt gedateerd en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt:
– de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige;
– het voorwerp van het bezwaarschrift en een motivering (een opgave van de
feiten en middelen).
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Art. 11 - Bekendmaking
Dit reglement wordt overeenkomstig het artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
bekendgemaakt via de gemeentelijke website.”

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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