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DE GEMEENTERAAD,
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat de uitbating van nachtwinkels en phoneshops fundamenteel
verschilt van de uitbating van gewone kleinhandelszaken en dat deze uitbating tot
overlast voor de omwonenden leidt;
Overwegende dat de openingsuren zich grotendeels situeren tijdens de nachtrust van
de meeste omwonenden, wat grotere inspanningen vraagt van de lokale politie voor
de handhaving van de openbare rust en de verkeersveiligheid en van de
gemeentediensten voor de openbare reinheid;
Overwegende dat wordt vastgesteld dat het aantal klachten over overlast,
veroorzaakt door de bezoekers van deze nachtwinkels en phoneshops, toeneemt;
Overwegende dat bovendien vastgesteld wordt dat het aantal nachtwinkels in
Dilbeek stelselmatig toeneemt;
Overwegende dat de vrijheid van handel geen reden mag zijn voor het uitbaten van
een handelszaak op een wijze die in strijd is met de vereisten van de openbare
veiligheid, rust en gezondheid of met de vereiste van afwezigheid van openbare
overlast;
Overwegende dat het billijk is dat betrokken handelszaken als tegenprestatie een
bijzondere financiële inspanning doen;
Overwegende dat de heffing van een belasting op de nachtwinkels en phoneshops dit
soort van uitbating moet ontmoedigen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT: met 18 ja-stemmen ( Georges De Vliegher, Willy Segers, Elke Zelderloo, Jef
Vanderoost, Rita Dedobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Frank De
Dobbeleer, Karel De Ridder, Lies Vereecke, Jan Margot, Bernadette Van Coillie,
Anneleen Van den Houte, Jan Erkelbout, Francis Tratsaert, Karina Peeters, Cedric
Dujardin, Katrien Van Lint ) , tegen 17 neen-stemmen ( Jef Valkeniers, Stefaan
Platteau, Guy Pardon, Marc De Meulemeester, Michel Dandoy, Walter Zelderloo, Luc

Deleu, Carine Walravens, Luc De Backer, Michel Valkeniers, Linda Janssens, Linsay
Schoukens, Nathalie Staquet, Paul Vanden Meerssche, Dirk Janssens, Marc Willen,
Lucille Briglia-Biesmans ) .
ARTIKEL 1.- Met ingang van 01.01.2014 wordt er een openingsbelasting en een
jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels en phoneshops gelegen op het
grondgebied van de gemeente.
ARTIKEL 2.- Onder nachtwinkels wordt verstaan: elke winkel die in algemene
voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18 uur en 7 uur open is, zoals
bedoeld in artikel 2, 9° en artikel 6 c van de wet van 10.11.2006 tot instelling van een
verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening. Onder phoneshops
moet men voor de toepassing van onderhavig reglement verstaan: bedrijven die
meer dan één telecommunicatieapparaat ter beschikking stellen van het publiek
tegen vergoeding, ongeacht de openingsuren.
ARTIKEL 3.- De aanslagvoet van de openingstaks is vastgesteld op 6.000,00 euro en
verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel
of een phoneshop. Elke wijziging van uitbating wordt gezien als nieuwe
handelsactiviteit.
ARTIKEL 4.- De jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op 1.500,00 euro per
nachtwinkel of phoneshop.
ARTIKEL 5.- De openingsbelasting én de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar en voor
het ganse jaar verschuldigd, ongeacht de stopzetting van economische activiteit of de
wijziging van uitbating in het jaar van de inkohiering. De jaarlijkse taks gaat in
volgend op het jaar van inkohiering van de openingstaks, of bij gebreke hiervan vanaf
de inwerkingtreding van huidig belastingreglement.
Voor de jaarlijkse belasting wordt de toestand op 1 januari van het aanslagjaar in
aanmerking genomen.
ARTIKEL 6.- De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel of de
phoneshop. De houder van het handelsfonds en de eigenaar van het pand waar de
economische activiteit wordt gehouden zijn solidair verantwoordelijk voor de
betaling van de belasting.
ARTIKEL 7.- De eigenaar van de handelszaak en de uitbater ervan zijn ertoe gehouden
voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het
gemeentebestuur.
ARTIKEL 8.- De aangifte (zowel bij de opening als voor de jaarlijkse belasting) gebeurt
bij middel van een door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld formulier dat
door de belastingplichtige, behoorlijk ingevuld en ondertekend, aangetekend moet
worden teruggestuurd, vóór de erin vermelde datum of bij het gemeentebestuur
moet worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.
ARTIKEL 9.- Bij gebreke aan aangifte, bij onvolledigheid hiervan en bij bedrijven
waarvan de conformiteit met het geheel van de geldende wetgeving niet is
vastgesteld, wordt van ambtswege een belasting geheven volgens de gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar of
beroep.
Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
college 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 dagen, volgend op de
datum van de verzending van de betekening, om de bewijzen van tegendeel
schriftelijk mee te delen.
ARTIKEL 10.- De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag
gelijk aan de verschuldigde belasting, onverminderd de verschuldigde belasting en de
verwijlinteresten.
ARTIKEL 11.- De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.
ARTIKEL 12.- De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending
van het aanslagbiljet.
ARTIKEL 13.- De belastingplichtige kan inzake de belasting en de eventuele opgelegde
verhoging, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De
bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en
overhandigd of per post verzonden binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
ARTIKEL 14.- Overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet wordt dit
reglement bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief.
ARTIKEL 15.- Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de
provinciegouverneur.
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