
Taksreglement op de nachtwinkels  
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 17/11/2014 heeft het ondervermeld reglement 
goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 24/11/2014 tot 8/12/2014 
en ligt ter inzage bij de dienst secretarie van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, 
Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst 
( juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
Beslissing van de toezichthoudende overheid : geen bezwaar. 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2015 tot 31/12/2018 een openingsbelasting ingevoerd ten laste van de 
nachtwinkels die gelegen zijn op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe. 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder nachtwinkel een winkel die 
voedingswaren en onderhoudsproducten verkoopt tussen 18u en 7u, en die ingeschreven is in het 
handelsregister onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”. 
 
AANSLAGVOET 
 
Artikel 2. 
De aanslagvoet van de openingsbelasting is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe 
handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met een nieuwe 
handelsactiviteit. De openingsbelasting is éénmalig en wordt vastgesteld op: 
13.525 EUR voor het dienstjaar 2015; 
13.796 EUR voor het dienstjaar 2016; 
14.072 EUR voor het dienstjaar 2017; 
14.353 EUR voor het dienstjaar 2018. 
 
Artikel 3. 
De openingsbelasting is verschuldigd voor het geheel van het aanslagjaar ongeacht de 
aanvangsdatum van de uitbating tijdens het burgerlijk jaar en onverminderd de stopzetting van de 
economische activiteit of de wijziging van de uitbating in de loop van het aanslagjaar. 
 
Artikel 4. 
Er wordt geen enkele teruggave of vermindering toegestaan van de belasting om welke reden ook. 
 
Artikel 5. 
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de uitbating bij wijze van sanctie door 
het College van burgemeester van schepenen krachtens artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, 
kunnen de belastingplichtigen geen enkele aanspraak maken op een schadevergoeding. 
 
BELASTINGPLICHTIGE 
 
Artikel 6. 
De openingsbelasting is hoofdelijk en onverdeelbaar verschuldigd door de zaakvoerder van de 
handelszaak, de uitbater van de handelszaak en de eigenaar van het pand waar de handelsactiviteit 
wordt uitgeoefend op het ogenblik dat een beëdigd ambtenaar in de loop van het aanslagjaar de 
aanwezigheid van een “nachtwinkel” op het grondgebied van de gemeente opmerkt, behalve wanneer 
de belastingplichtige bewijst dat hij voormelde belasting al in een vroeger aanslagjaar heeft betaald. 
 
CONTROLE EN AANGIFTES 
 
Artikel 7. 
7.1. Het gemeentebestuur stuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit formulier 
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend moet terugsturen. 
Indien de belastingplichtige dit aangifteformulier op 30/04/2015 niet ontvangen heeft, wordt hij eraan 
gehouden er een bij het gemeentebestuur aan te vragen. 
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Het aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat 
aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.  
De verklaringen opgesteld bij toepassing van de voorgaande reglementen worden als nietig 
beschouwd voor de toepassing van onderhavig reglement.  
 
7.2. In het geval waar tijdens het verloop van een van de fiscale dienstjaren, de belastingplichtige 
voor het eerst onder de toepassing van onderhavig reglement valt of wanneer een of meer elementen 
die dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd worden, wordt hij eraan gehouden een 
aangifteformulier aan te vragen bij het gemeentebestuur.  
Dit aangifteformulier moet binnen een termijn van dertig dagen worden aangevraagd, te rekenen 
vanaf het ogenblik waarop hij onder de toepassing van de belasting valt of vanaf de datum waarop 
een of meer elementen die dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd werden. 
De belastingplichtige is eraan gehouden het aangifteformulier waarvan sprake in onderhavig punt 
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend terug te sturen.  
 
7.3. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent de gemeente 
aan de belastingplichtige dat het tot deze procedure overgaat, en dit conform de beschikkingen van 
artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalender 
dagen te rekenen van de 3de werkdag volgend op de datum van de verzending van de betekening 
om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. 
 
7.4. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden met 30 % verhoogd tijdens de eerste 
toepassing van de ambtshalve uitgevoerde belastingsprocedure die in onderhavig artikel wordt 
beschreven. 
Er is sprake van herhaling van overtreding, met een nieuwe verhoging van 30 % van de verhoogde 
belasting tot gevolg, wanneer de belastingplichtige reeds per aangetekend schrijven op de hoogte 
werd gesteld van de toepassing van een ambtshalve uitgevoerde belastingprocedure voor een 
aanslagjaar beoogd door dit reglement. 
Het bedrag van deze verhoging wordt samen ingekohierd met de ambtshalve ingekohierde belasting.  
 
Artikel 8.  
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te bezorgen 
waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen nagaan.  
 
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van de 
belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het gemeentepersoneel dat door 
het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid, deze zonder verplaatsing voor te 
leggen.  
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde onroerende 
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er een belastbare activiteit 
wordt uitgevoerd aan het gemeentepersoneel dat door het College van burgemeester en schepenen 
werd aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling kunnen voorleggen; dit met de bedoeling om 
de onderwerping aan de belasting vast te stellen, of om de grondslag vast te leggen of te controleren. 
Deze personeelsleden mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts betreden tussen vijf 
uur ‘s morgens en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de rechter van de 
politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.  
 
Artikel 9. 
De belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van burgemeester en 
schepenen. 
 
Artikel 10. 
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt onverwijld. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 1 van de ordonnantie 
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen. 
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De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 11. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondergetekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester 
en schepenen.  
 
Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden.  


