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Aanwezig:

MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter;
Dewaele C., Burgemeester;
Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Parmentier N., Moerkerke E., Bonte F., Debrabandere G., Vanoverbeke B.,
Mostaert D., Jonckheere S., Vandenbroucke M., Vansteenkiste K.,
Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd:
Viaene J., Gheysens J., Tanghe K., Raadsleden.
Agendapunt: 12.
Onderwerp:

Vaststellen van het gemeentelijk belastingreglement op nachtwinkels voor de
aanslagjaren 2020-2025.

De raad, in openbare zitting,
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening;
Gelet op artikel 48 van de wetsbepalingen (KB) inzake slijterijen van gegiste dranken,
samengeordend op 3 april 1953;
Gelet op de algemene politieverordening, inzonderheid de artikels 337-338 inzake
nachtwinkels zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19.11.2015;
Overwegende dat de aanwezigheid van nachtwinkels op het grondgebied aanleiding kan
geven tot bijkomende overlast en bijgevolg een verhoogde waakzaamheid en inzet van de
lokale politie vergt, wat aanleiding geeft tot bijkomende kosten;
Overwegende dat het billijk lijkt dat de nachtwinkels bijdragen in deze kosten;
Gelet op de artikelen 40, §3, 41 en 286 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Grondslag van de belasting:
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse belasting
geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van de gemeente
Lendelede.
Artikel 2 : Definitie:
Voor de toepassing van dit reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan
worden, elke vestigingseenheid die in algemene voedingswaren en
huishoudelijke artikelen handelt, zoals bedoeld in artikel 2, 9° en artikel 6, c) van
de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht
en dienstverlening en in het gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels en dit
ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet of dit
reglement door de nachtwinkel gerespecteerd zijn.
Artikel 3 : Aanslagvoet van de belasting:
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 3.000 euro per
nachtwinkel. De jaarlijkse belasting is ondeelbaar. Zij is verschuldigd voor het
ganse jaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van de economische
activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar weze. Er wordt geen enkele
korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook.
Artikel 4 : Belastingplichtigen:
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de handelszaak. Indien de
uitbater van de handelszaak onbekend of onvermogend is, dan is de belasting
respectievelijk verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het
pand, dienende tot handelszaak huurt.
Indien ook de huurder van dit pand onbekend of onvermogend is, dan is de
belasting verschuldigd door de eigenaar van het pand, dienende tot handelszaak.
De eigenaars kunnen de nalatigheid of de fout van de uitbater en/of huurder of
hun eigen onwetendheid niet als verschoningsgrond inroepen.
Artikel 5 : Aangifte:
De uitbater van een belastingplichtige inrichting is verplicht voor 31 maart van elk
jaar bij het gemeentebestuur, schriftelijk aangifte te doen. De natuurlijke of
rechtspersoon die een belastingplichtige inrichting opent, overbrengt, overlaat of
sluit, is gehouden daarvan tenminste zestig dagen bij voorbaat aangifte te doen
bij het gemeentebestuur.
Artikel 6 : Ambtshalve aanslag:
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 dertig kalenderdagen te
rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening om
zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 7 : Belastingverhoging:
De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd
met 20% van de verschuldigde belasting. Bij een tweede ambtshalve aanslag die
gevestigd wordt binnen de drie jaar na de eerste overtreding bedraagt de
verhoging 50% van de verschuldigde belasting. Bij een derde en volgende
ambtshalve aanslag die gevestigd wordt binnen de drie jaar na de eerste
overtreding bedraagt de verhoging 100%. Het bedrag van deze verhoging wordt
ingekohierd.
Artikel 8 : Controle:
De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe
aangestelde en beëdigde ambtenaren.
Artikel 9 : Inning:
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10 : Tijdstip betaling:
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het
aanslagbiljet.
Artikel 11 : Dit besluit zal bekendgemaakt worden zal worden bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Artikel 12 : De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van het besluit op de
hoogte gebracht overeenkomstig art. 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22
december 2017.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De Algemeen Directeur,
(Get.) Vandecasteele C.

De Voorzitter,
(Get.) Ketels P.
Voor eensluidend afschrift:

De Algemeen Directeur,
Getekend door: Christophe Vandecasteele (Signature)
Getekend op: 2019-12-23 11:08:35 +01:00
Reden: Digitaal ondertekend

Vandecasteele C.

De Voorzitter,
Getekend door: Pedro Ketels (Signature)
Getekend op: 2019-12-20 21:58:55 +01:00
Reden: Digitaal ondertekend

Ketels P.

