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Besluit: 

Artikel 1 

Met ingang van 1 oktober 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt er een 

openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van 

de gemeente Schoten. 

Voor de toepassing van dit belastingreglement moet er onder nachtwinkels verstaan worden, elke 

winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18.00 uur en 07.00 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 2 

De aanslagvoet van de openingsbelasting is vastgesteld op 6.000,00 euro. Het is een éénmalige 

belasting die verschuldigd is bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. 

Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. 

De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.200,00 euro per nachtwinkel. De 

jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar volgend op het jaar van inkohiering van de 

openingsbelasting, of bij gebreke hiervan, vanaf de inwerkingtreding van huidig belastingreglement. 

De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Ze zijn verschuldigd voor het ganse 

kalenderjaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van de economische activiteit of wijziging 

van uitbating in het jaar is. Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan, om 

welke reden dan ook.  

Artikel 3 

Nachtwinkels gelegen op Schotens grondgebied die hun activiteit startten voor de goedkeuring van dit 

belastingreglement zijn vrijgesteld van de openingsbelasting. 

Artikel 4 

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel, ongeacht of de maatschappelijke 

zetel in de gemeente gelegen is of niet. 

Artikel 5 

De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, 

behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde datum moet worden teruggestuurd naar het 

gemeentebestuur Schoten – financiële dienst – Verbertstraat 3 – 2900 Schoten.  

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden, uiterlijk op 30 

september van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens 

ter beschikking te stellen.  



Bij gebrek aan aangifte, bij laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de 

belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van gegevens waarover het 

gemeentebestuur beschikt. 

Vooraleer de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het gemeentebestuur 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 

kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om 

zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Artikel 6 

Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de 

belastingplichtige onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de financiële 

dienst van het gemeentebestuur van Schoten. 

Artikel 7 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. Ze dient betaald te worden binnen de twee (2) 

maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 8 

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het 

gelijknamige decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.  

Artikel 9 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit 

reglement. 

Artikel 10 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden 

aan de provinciegouverneur.  


