
  

 

  
 

 

BELASTING OP NACHTWINKELS 
 

 

Art.1: Met ingang van 1 januari 2010, wordt er zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse 
belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Brakel. 
Voor de toepassing van de politieverordening, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, 
elke winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18.00 
uur en 01.00 uur open is, zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 betreffende de 
openingsuren in handel ambacht en dienstverlening en ongeacht of alle verplichtingen en 
beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn. 

Art.2: De aanslagvoet per nachtwinkel is vastgesteld op € 6000,00. Ze is verschuldigd bij elke 
opening of bij elke overname van een nachtwinkel door een andere uitbater. 

Art.3: De jaarlijkse belasting is vastgesteld op € 1500,00 per nachtwinkel. 
De belasting is verschuldigd per nachtwinkel voor het ganse jaar. Ze begint het aanslagjaar 
volgend op dat waarin de openingsbelasting verschuldigd was of in voorkomend geval vanaf 
het invoege treden van onderhavig belastingreglement. 

Art.4: De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. De eigenaar van het 
handelsfonds is solidair verantwoordelijk voor de betaling van de belasting. 

Art.5: De aangifte gebeurt bij middel van een door het gemeentebestuur ter beschikking 
gesteld formulier dat door de belastingplichtige, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor 
de erin vermelde datum moet worden teruggestuurd. 
De belastingschuldige die geen aangifteformulier ontvangen heeft, moet spontaan aan het 
bestuur de gegevens nodig voor de aanslag aangeven: 

- uiterlijk een maand voor de opening van de nachtwinkel voor wat de 
openingsbelasting betreft; 

- uiterlijk op 15 mei van het aanslagjaar voor wat de jaarlijkse belasting betreft. 
De aangifte blijft geldig tot ze wordt opgezegd. 

Art.6: Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, 
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgend 
de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, 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 beslissing. 
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 



Art.7: In de gevallen zoals bepaald in artikel 6, wordt, onverminderd de betaling van de 
verschuldigde belasting, een belastingsverhoging van 100% van de belastingsaanslag 
opgelegd. 

Art.8: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

Art.9: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

Art.10: De belastingschuldige die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een 
bezwaarschrift indienen 
bij de bevoegde overheid, die handelt als administratieve overheid. Het bezwaar moet 
schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn op straffe van verval en 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 
kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag. 

Art. 11: Het besluit van 22 december 2008 wordt ingetrokken. 

Art. 12: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de heer Gouverneur van de 
Provincie. 
 
 
 

Meer informatie kan u vinden bij: 
 
Dienst Financiën 
De heer De Smet Ludo 
Tel.: 055-43 17 51 
ludo.desmet@brakel.be 
 
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op woensdag 
van 16u.00 tot 19u.30. 
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