
 
 

 
 

briefwisseling  College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 
9100 Sint-Niklaas  website www.sint-niklaas.be  e-mail info@sint-niklaas.be 

 

1 

 
Aanwezig: 
De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester; 

mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman, mevrouw Annemie Charlier, de heer Gaspard 

Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heer Wout De Meester, de heer Carl Hanssens, de heer Mike Nachtegael, schepenen; 

de heer Freddy Willockx, raadslid-voorzitter; 

de heer Patric Gorrebeeck, de heer Kris Van der Coelden, de heer Ali Alci, mevrouw Ilse Bats, de heer Bart Merckx, de heer Bart 

Foubert, mevrouw Veerle De Beule, de heer Hasan Bilici, de heer Maxime Callaert, mevrouw Cansu Özen, de heer Bart De Bruyne, de 

heer Marcel Van Looy, de heer Luk Huys, de heer Filip Baeyens, mevrouw Kelly Van Elslande, raadsleden; 

met de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; 

met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. 

 

 

 
1. Gemeentebelastingen:  

j. Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie: 
nieuwe vaststelling 

 
Beleidscontext 
0 Algemene financiering - 0020 fiscale aangelegenheden 
 
Bondige toelichting 

Overeenkomstig actieplan 5 van het Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 werden alle gemeente-

lijke belastingen geëvalueerd en werd onderzocht welke wijzigingen of verschuivingen nuttig kunnen zijn. 
Het uitgangspunt van deze fiscale hervorming was het creëren van een voor de burger en de bedrijfswe-

reld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. 

De nieuwe vaststelling van de belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie kadert 
volledig in dit actieplan. 
 
Juridische grond 

Artikel 170 § 4 van de grondwet. 
Artikelen 42 en 43 § 2, 15° van het gemeentedecreet. 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provin-
cie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen. 
 
Argumentatie 
Deze belasting is in 2012 omgevormd van een kohierbelasting naar een contantbelasting. Door deze wijzi-
ging werd de correcte toepassing van de voorwaarden tot het bekomen, verlengen of hernieuwen van een 
uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie meer afdwing-
baar. 
Deze belasting wordt daarom in dezelfde vorm hernomen, met een verhoging van de tarieven overeen-
komstig het algemeen geldend principe. 
 
Besluit: met 25 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen) en 1 onthouding (CD&V-raadslid Patric 

Gorrebeeck) 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad beslist het reglement op de belasting op nachtwinkels en private bureaus 
voor telecommunicatie opnieuw vast te stellen als volgt: 
 
 
 

Gemeenteraad 
Uittreksel notulenboek 
Openbare zitting van 19 december 2013 
 

dienst belastingen 
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Artikel 1 – Heffingstermijn 
Voor een termijn van zes jaar, die aanvangt op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 
2019, wordt ten behoeve van de stad Sint-Niklaas jaarlijks een belasting op nachtwinkels en 
private bureaus voor telecommunicatie geheven. 
 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
§ 1. Terminologie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
A. Nachtwinkel, zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 betreffende de ope-

ningsuren in handel, ambacht en dienstverlening: 
Elke vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 150 
m² en die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voe-
dingswaren en huishoudelijke artikelen 
en 
op duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt 
en 
waarbij de toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van 
producten of diensten aan de consument in de vestigingseenheid verboden zijn vóór 
18 uur en ná 7 uur tenzij in een gemeentelijk reglement andere openingsuren zijn 
vastgelegd. 

B. Privaat bureau voor telecommunicatie, zoals bedoeld in de wet van 10 november 
2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening: 
Elke voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van tele-
communicatiediensten 
en 
waarbij de toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van 
producten of diensten aan de consument in de vestigingseenheid verboden zijn vóór 
5 uur en ná 20 uur tenzij in een gemeentelijk reglement andere openingsuren zijn 
vastgelegd. 

 
Artikel 3 – Berekeningsgrondslag 
§ 1. De openingsbelasting is een eenmalige belasting en is verschuldigd bij elke opening van 

een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecom-
municatie. 
Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. 

§ 2. De belasting op de afgifte van de vergunning is verschuldigd bij de afgifte van een 
nieuwe, een verlenging van of een hernieuwing van de vergunning tot het uitbaten van 
een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie. 

§ 3. Er wordt geen korting of teruggave van de belasting verleend om welke reden ook. 
 
Artikel 4 – Tarieven 
§ 1. Openingsbelasting 4.425,00 EUR forfaitair 
§ 2. Belasting op de afgifte van de vergunning 1.475,00 EUR forfaitair 
 
Artikel 5 – Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon aan wie de nieuwe, verlengde of 
hernieuwde vergunning tot het uitbaten van de nachtwinkel of van het privaat bureau voor 
telecommunicatie wordt afgeleverd. 
De belasting moet betaald worden vooraleer de nieuwe, verlengde of hernieuwde vergunning 
tot het uitbaten van de nachtwinkel of van het privaat bureau voor telecommunicatie wordt 
afgeleverd. 
Desgevallend zijn de eigenaar van de handelszaak en de eigenaar van het pand waar de 
handelsactiviteit wordt gehouden, solidair en in solidum gehouden tot betaling van de 
belasting. 
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Artikel 6 – Invordering van de belasting 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. 
 
Artikel 7 – Betaling van de belasting 
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 
 
Artikel 8 – Bezwaren- en beroepsprocedure 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden inge-
diend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante 
inning.  
Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting is geworden, start de bezwaartermijn van 
drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar moet per brief, per e-mail 
of per fax worden ingediend. 
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op de hoor-
zitting waarop het bezwaarschrift zal behandeld worden, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in 
het bezwaarschrift. 
Binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift wordt een ontvangst-
melding gestuurd naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordi-
ger. 
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of bij gebrek aan een 
beslissing binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 
het bezwaarschrift (negen maanden als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd) kan 
beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
 
Artikel 9 – Andere algemene bepalingen 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, met latere aan-
vullingen en wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 6 tot en met 9bis, van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoe-
ringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover zij niet specifiek de belastingen op 
de inkomsten betreffen. 
 
Sint-Niklaas, 19 december 2013 
 
Namens de gemeenteraad: 
 
In opdracht: 
(get.) Johan Verhulst (get.) Freddy Willockx 
stadssecretaris raadslid-voorzitter 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift: 
 
Sint-Niklaas, 15 januari 2014 
 
In opdracht: 
voor de stadssecretaris  
 
 
 
 
Ronan Rotthier  Freddy Willockx 
adjunct-stadssecretaris  raadslid-voorzitter 


