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Belasting op nachtwinkels (wijziging raadsbesluit van 16 december 2019)

Artikel 1:
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een openingsbelasting en een jaarlijkse
belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Diest.
Artikel 2:
Voor de toepassing van het reglement moet er onder nachtwinkels worden verstaan 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:
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
- 5.000,00 euro openingsbelasting per nachtwinkel;
- 1.000,00 euro jaarlijkse belasting per nachtwinkel.
De openingsbelasting is eenmalig en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe
handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met een
nieuwe handelsactiviteit.
De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor de
openingsbelasting verschuldigd is, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van het
huidig belastingreglement.
Artikel 4:
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de handelszaak.
Ze is verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht de datum van aanvang of stopzetting van de
economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar.
Omwille van de Corona-maatregelen wordt er voor het aanslagjaar 2020 een vermindering van
50% toegestaan op de jaarlijkse belasting.
Artikel 5:
De eigenaar van de handelszaak en/of de uitbater van de in artikel 2 bedoelde economische
activiteit, 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 het eerste verzoek van het stadsbestuur. Ze worden eraan
gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken.
Artikel 6:
De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 1
mei van het aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens ter beschikking te stellen.

Artikel 7:
Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid
van de belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden medegedeeld
aan de dienst financiën van het stadsbestuur.
Artikel 8:
Bij gebreke van een aangifte of bij een onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt
de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het stadsbestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige per aangetekend schrijven, de
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Artikel 9:
De overeenkomstig artikel 8 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:
- 20% bij een eerste overtreding;
- 50% bij een tweede overtreding;
- 100% bij een derde en volgende overtreding.
Een correcte aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren herstelt volledig de goede trouw in
hoofde van de belastingplichtige.
Artikel 10:
De belasting en de verhoging wegens ambtshalve aanslag worden ingevorderd bij wege van
een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester
en schepenen.
De belasting moet worden betaald binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 11:
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend 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.
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