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BELASTINGSVERORDENING 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft: BELASTINGSVERORDENING BETREFFENDE NACHTWINKELS EN PRIVATE BUREAUS VOOR 
TELECOMMUNICATIE 

NACHTWINKELS EN PRIVATE BUREAUS VOOR TELECOMMUNICATIE 

Artikel 1 - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement moet worden verstaan onder: 

 De uitbater 
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet 
noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de handelszaak wordt 
uitgebaat. 

 De vestigingseenheid 
Een plaats die men, geografisch gezien, kan identificeren door een adres en die voor de 
consument toegankelijk is en waar activiteiten, waarop artikel 2, 8° en 9°van de wet van 
10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening van 
toepassing is, uitgeoefend worden. 

 De nachtwinkel 
Elke vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die 
in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18.00 uur en 7.00 uur 
open is, zoals bedoeld in artikel 2, 9° van 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, zo, onder 
meer, op een duidelijke en permanente manier de vermelding ‘Nachtwinkel’ dragen. 

 Het privaat bureau voor telecommunicatie 
Iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommu-
nicatiediensten zoals bedoeld in artikel 2, 8° van de wet van 10 november 2006 betreffen-
de de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening en ongeacht of alle verplichtin-
gen en beperkingen voortvloeiend uit de wet door de private bureaus voor telecommunica-
tie gerespecteerd zijn. 

Artikel 2 – Belastbare grondslag – belastbaar feit 

De belasting is verschuldigd voor het openen van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecom-
municatie, de zogenaamde openingsbelasting. 

De belasting is verschuldigd voor het uitbaten van een nachtwinkel of privaat bureau voor tele-
communicatie, de zogenaamde uitbatingsbelasting. 

Artikel 3 - Belastingsplichtige 

De belasting is verschuldigd door de uitbater van een nachtwinkel of privaat bureau voor tele-
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communicatie. 

De eigenaar van het pand of van een deel van het pand waar een nachtwinkel of privaat bureau 
voor telecommunicatie gevestigd is, is solidair verantwoordelijk voor de betaling van de belasting. 

Artikel 4 - Aanslagvoet 

§ 1 – Openingsbelasting 

De openingsbelasting wordt vastgesteld op 6.000 euro en is verschuldigd bij elke opening van een 
nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie zoals 
gedefinieerd in 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 aan-
vangs- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het 
jaar is. 

§ 2 – Uitbatingsbelasting 

De uitbatingsbelasting wordt vastgesteld op 1.000 euro per nachtwinkel of privaat bureau voor te-
lecommunicatie per jaar. 

Als refertedatum voor het vestigen van de eerste aanslag geldt 1 januari van het jaar volgend op 
het jaar van de opening van de handelsactiviteit. 

Het stopzetten of overdragen van de handelsactiviteiten in de loop van het jaar geeft geen aanlei-
ding tot enige teruggave. 

Artikel 5 – Aangifteplicht 

§ 1 – Openingsbelasting 

De uitbater van de handelszaak is ertoe gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit 
hiervan aangifte te doen bij de gemeente Ingelmunster ter attentie van het college van burgemees-
ter en schepenen, Oostrozebekestraat 4 – 8770 Ingelmunster. De uitbater gebruikt daarvoor een 
daartoe bestemd aangifteformulier dat bij het gemeentebestuur verkregen kan worden op eenvou-
dig verzoek of via de website. 

De uitbater is verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op het eerste ver-
zoek van het gemeentebestuur. De uitbater dient een eventuele controle van zijn verklaring moge-
lijk te maken. 

§ 2 – Uitbatingsbelasting 

Elk jaar per 1 januari wordt de uitbatingsbelasting ambtshalve vastgesteld op basis van de gege-
vens waarover het gemeentebestuur beschikt. 

Elke wijziging of stopzetting van de uitbating dient onder verantwoordelijkheid van de belasting-
plichtige onmiddellijk te worden meegedeeld aan het gemeentebestuur. De uitbater wordt veron-
dersteld deze melding te kunnen aantonen op tegenstelbare wijze. 

Artikel 6 - Wijze van invorderen 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vesti-
ging, de invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 7 - Betaling 

De belasting moet betaald worden binnen de 2 maand na toezending van het aanslagbiljet. 
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Artikel 8 - Bezwaar 

De belastingplichtige kan 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. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 16 juni 2015. 


