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BELASTING OP NACHTWINKELS, 
PRIVATE BUREAUS VOOR 

TELECOMMUNICATIE, SHISHABARS EN 
MASSAGESALONS  

 
Artikel 1 – Heffingstermijn 
Voor een termijn, die aanvangt op 1 mei 2019 en eindigt op 31 december 2019, wordt ten behoeve van de stad Sint-Niklaas 
jaarlijks een belasting op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, shishabars en massagesalons 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 openingsuren 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 voedingswaren 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 telecommunicatiediensten 
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. 

C. Shishabar: 
Elke publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijp te roken, ook al is dit sporadisch. 
Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir. 

D. Massagesalon: 
Elke publiek toegankelijke inrichting waar de exploitant massages aanbiedt en die hiervoor uitgerust, kenbaar 
en/of zichtbaar gemaakt is. 

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

handelsactiviteit van een nachtwinkel, een privaat bureau voor telecommunicatie, een shishabar of een 
massagesalon. 
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, een privaat bureau voor telecommunicatie, een 
shishabar of een massagesalon. 

§ 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 per jaar 
§ 3. In het jaar van de openingsbelasting is de jaarlijkse belasting op de afgifte van de vergunning slechts verschuldigd 

voor het aantal maanden dat binnen dat jaar nog rest, met de maand van afgifte van de vergunning inbegrepen. 
 
Artikel 5 – Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de nieuwe, verlengde of hernieuwde vergunning 
tot het uitbaten van de nachtwinkel, van het privaat bureau voor telecommunicatie, van de shishabar of van het 
massagesalon wordt afgeleverd. 
De belasting moet betaald worden vooraleer de nieuwe, verlengde of hernieuwde vergunning tot het uitbaten van de 
nachtwinkel, van het privaat bureau voor telecommunicatie, van de shishabar of van het massagesalon 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 bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van 
de contante inning. 
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op de hoorzitting waarop het 
bezwaarschrift zal behandeld worden, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
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, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 
3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit 
van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 


