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BELASTIN
NG OP NA
ACHTWINKELS
De Gemeennteraad van de
d stad Menen, vergaderrd volgens heet decreet en
n in openbarre zitting;
v de Gron dwet;
Gelet op arrtikel 170, § 4 eerste lid van
uwe Gemeenntewet en heet Gemeente
edecreet;
Gelet op dee bepalingen van de Nieu
Gelet op heet decreet vaan 30 mei 20
008 betreffennde de vestigging, de invordering en dde geschillenp
procedure vaan
provincie- een gemeenteebelastingen, gewijzigd bijj decreet van
n 28 mei 2010 en 17 febrruari 2012;
meen Politierreglement en
n de diverse aanvullingenn;
Gelet op dee bepalingen in het Algem
Gelet op zijjn voorgaand
de beslissing van 17 deceember 2012;
Overwegennde dat de naachtwinkels in
i het bijzon der de open
nbare orde ve
erstoren, dee netheid aan
ntasten en dee
ordehandhaavers en gem
meentelijke diensten extra
ra belasten; dat
d het gewetttigd is om ddeze zaken financieel te
laten bijdraggen ten gunsste van het sttadsbestuur;
winkels de kw
waliteit en d e aantrekkellijkheid van het
h winkelap paraat schad
den en dat
Overwegennd dat nachtw
deze neerw
waartse spiraaal geremd moet worden door gerich
hte acties om
m een ommekkeer teweeg te brengen
op het vlak van verscheidenheid en kwaliteit vann handelszakken;
Overwegennde dat enerzzijds, de invo
oering van eeen belasting op
o nachtwinkels dit soorrt van uitbatiing zou
ontmoedigeen en anderzzijds, de ontvvangsten die hieruit voorrtvloeien zouden bijdrageen in de kostten voor het
bestrijden vvan de overlaast en zouden toelaten e en doordach
ht lokaal economisch bel eid te voere
en in de
handelskernnen;
Overwegennde dat de eigenaars van de panden zzich bewust moeten
m
zijn van
v het feit ddat zij een grrote
medeveranttwoordelijkhheid dragen bij
b verhuur vvan hun goed
d voor activitteiten die de openbare orde
verstoren, dde netheid aaantasten en het imago vaan het winkeelapparaat schaden. Daaro
rom worden zij solidair en
e
ondeelbaar gehouden to
ot betaling vaan de belastiing;
Overwegennde dat de opbrengst
o
van
n deze belassting onmisbaar is tot he
et behoudenn van het eve
enwicht in het
h
budget;
Gelet op hhet proces-vverbaal van onderzoek de commo
odo et incommodo en op het gettuigschrift vaan
ruchtbaarheeid;
Op voordraacht van het College van Burgemeestter en Schep
penen;

VASTGESTELD

EENPARIG

30 JA

NEEN

ONTHOUDING(EN)

vul hier de namen van de raadsleden en hun stemgedrag in, indien geen
eenparige beslissing
ARTIKEL 1
Vanaf 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt er zowel een openingsbelasting als een
jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Menen.
ARTIKEL 2
Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, elke winkel die in
algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 21 u en 7 u open is, zoals bedoeld in artikel
4 bis van de wet van 29 januari 1999, tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte
avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen
voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn.
ARTIKEL 3
De openingsbelasting is vastgesteld op 6.000,00 euro en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe
handelsactiviteit van een nachtwinkel.
De openingsbelasting is een eenmalige belasting en verschuldigd bij elke opening van een nachtwinkel zoals
gedefinieerd in artikel 2 van huidig reglement.
Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500,00 euro per nachtwinkel.
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het ganse jaar, welke
ook de aanvang- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar
is.
De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting, of bij gebrek
hiervan vanaf de inwerkingtreding van huidig belastingreglement.
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook.
ARTIKEL 4
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de handelszaak. De eigenaar van de handelszaak en de
eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt gehouden zijn samen met de belastingplichtige
hoofdelijk gehouden tot het betalen van de belasting.
ARTIKEL 5
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan als mede de eigenaar van het pand zijn hiertoe gehouden
voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het stadsbestuur.
Ze zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste verzoek van het
stadsbestuur.
Ze worden ertoe gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken.
Ten einde de belasting te heffen, stuurt het stadsbestuur naar alle nachtwinkels in uitbating een
aangifteformulier dat binnen de door het stadsbestuur vastgestelde periode behoorlijk dient ingevuld,
ondertekend en teruggestuurd te worden.
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige
ambtshalve belast worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt onverminderd het
recht van bezwaar en beroep.

Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt de bevoegde overheid 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 dagen te lopen de derde werkdag volgend op de
verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De belasting mag niet
worden gevestigd voor die termijn verstreken is, behoudens als de rechten van de provinciale of
gemeentelijke thesaurie in gevaar verkeren ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de
aanslagtermijnen.
Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de
door hem ingeroepen elementen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 50% worden toegepast en
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.
ARTIKEL 6
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille van een sanctie opgelegd
krachtens artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet of in geval van tijdelijke of definitieve sluiting omwille
van elke andere mogelijke sanctie opgelegd door daartoe bevoegde overheden, kunnen de belastingplichtigen
op geen enkele schadeloosstelling aanspraak maken.
ARTIKEL 7
Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de
belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het stadsbestuur.
ARTIKEL 8
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het College van Burgemeester en Schepenen.
ARTIKEL 9
De aangestelde personeelsleden van het stadsbestuur zijn gemachtigd alle inbreuken op deze verordening vast
te stellen.
ARTIKEL 10
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
ARTIKEL 11
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag of de belastingverhoging 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 lopen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
ARTIKEL 12
Dit besluit wordt, in drievoud, voor algemeen toezicht, aan de hogere overheid toegezonden.

ARTIKEL 13
De vorige belastingverordening dd. 17 december 2012 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het
huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van
het Gemeentedecreet.
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013.
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