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STAD MECHELEN
BELASTING OP NACHTWINKELS.
Vergadering van 26 november 2013
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening;
Overwegende dat nachtwinkels door de aard en het tijdstip van hun activiteiten meer dan
andere types handelszaken veiligheid- en andere gemeentelijke openbare diensten extra
belasten ter handhaving van de openbare orde en de openbare netheid; dat het gewettigd is
om deze zaken financieel te laten bijdragen ten gunste van het stadsbestuur;
Overwegende dat een teveel aan nachtwinkels de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het
winkelapparaat schaadt en dat deze neerwaartse spiraal geremd moet worden door gerichte
acties om een ommekeer teweeg te brengen op het vlak van verscheidenheid en kwaliteit
van handelszaken;
Overwegende dat de ontvangsten die hieruit voortvloeien zouden bijdragen in de kosten voor
het bestrijden van de overlast en zouden toelaten een doordacht lokaal economisch beleid te
voeren in de handelskernen;
Overwegende dat de eigenaars van de panden zich bewust moeten zijn van het feit dat zij
een grote medeverantwoordelijkheid dragen bij verhuur van hun goed voor activiteiten die de
openbare orde verstoren, de netheid aantasten en het imago van het winkelapparaat
schaden. Daarom worden zij solidair en ondeelbaar gehouden tot betaling van de belasting.
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 24 juni 2008.
BESLUIT:
Artikel 1 - Belastinggrondslag.
Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019,
wordt een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het
grondgebied van Mechelen.
Artikel 2 - Definitie.
Voor de toepassing van het reglement moet er onder nachtwinkels verstaan
worden, elke winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen
handelt en tussen 18.00 uur en 7.00 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.
Artikel 3 - Aanslagvoet van de belasting.
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500,00 euro per
nachtwinkel.
De jaarlijkse belasting is ondeelbaar. Zij is verschuldigd voor het ganse jaar,
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welke ook de aanvang- of de stopzettingdatum van de economische activiteit of
de wijziging van uitbating in het jaar weze.
Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
Artikel 4 - Belastingplichtigen.
De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de
handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de
economische activiteit wordt gehouden.
Artikel 5 - Aangifte.
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan alsmede de eigenaar van het
pand zijn ertoe 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 eraan gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te
maken.
Teneinde 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 aangifte of bij onvolledigheid hiervan wordt van ambtswege een
proces-verbaal van vaststelling van economische activiteit opgesteld. De
vaststelling van economische activiteit zal geschieden door een beëdigd
ambtenaar die daartoe een proces-verbaal opstelt. Dit proces-verbaal van
vaststelling van economische activiteit wordt gelijkgesteld met vaststelling van
opening van een nachtwinkel.
Indien, om welke reden ook, de belastingplichtigen geen aangifteformulier
ontvangen hebben, zijn deze jaarlijks ertoe gehouden uiterlijk op 31 december
van het belastingjaar op eigen initiatief het stadsbestuur te informeren.
Artikel 6 - Schadeloosstelling.
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille
van een sanctie opgelegd krachtens artikel 43 van het Gemeentedecreet 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 - Wijziging of stopzetting.
Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit dient onder
verantwoordelijkheid van de belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend
schrijven te worden meegedeeld aan het stadsbestuur.
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Artikel 8 - Inning.
Onderhavige belasting zal via een kohier ingevorderd worden.
Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de
belastingplichtigen, wordt de aanslag van ambtswege gevestigd op grond van de
beschikbare gegevens en op de wijze bepaald in artikel 7 van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging worden
toegepast van 50 % op het niet aangegeven gedeelte en afzonderlijk in het
kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld bij een eerste overtreding.
Bij volgende overtredingen zal, onafgezien van het feit of deze overtredingen
plaats hebben binnen eenzelfde aanslagjaar, een verhoging van 200 % worden
toegepast.
Artikel 9 - Vaststelling inbreuken.
De daartoe beëdigde aangestelden van het stadsbestuur zijn gemachtigd alle
inbreuken op deze verordening vast te stellen.
Artikel 10 - Geschillen.
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 11 - Administratief toezicht.
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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