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Aanwezig:
mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad;
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw
Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl
Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden,
schepen; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert
Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby
Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Erik Vanderheiden, raadslid; mevrouw Eva Platteau,
raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid;
mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw
Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid;
mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de
heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid;
mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig bij dit punt:
de heer Lorin Parys, raadslid
Verontschuldigd:
de heer Jef Peremans, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies
Verlinden, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur

Status
Goedgekeurd bij handopsteking met:
- 38 stem(men) voor: Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Karin Brouwers; Lies Corneillie;
Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; Zeger Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; David Dessers; Carl
Devlies; Tine Eerlingen; Johan Geleyns; Hagen Goyvaerts; Fons Laeremans; Ann Li; Dorien
Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif; Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Sara
Speelman; Christophe Stockman; Aynur Tasdemir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van
Oppens; Pieter Vandenbroucke; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Mieke Vandermotte;
Denise Vandevoort; Pieterjan Vangerven; Dirk Vansina; Anja Verbeeck; Bieke Verlinden; Lalynn
Wadera; Frouke Wouters
- 1 onthouding(en): Line De Witte
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Beknopte samenvatting
Verlenging voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 van het belastingreglement op de
nachtwinkels.
Juridische grond
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen
- het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018 aangaande het belastingreglement op de
nachtwinkels
- het artikel 40, 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
- de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
- de wet van 29 januari 1999 tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte
avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening
- de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
Argumentatie
Voor haar algemene financiering heft de stad Leuven een belasting op de nachtwinkels. Het huidige
belastingreglement verloopt op dinsdag 31 december 2019 en dient voor de aanslagjaren 2020 tot en
met 2024 verlengd te worden. Voor de bepaling van het tarief worden de tarieven van het aanslagjaar
2019 overgenomen.
Het opleggen van een heffing voor nachtwinkels is verantwoord gezien de activiteiten van de
nachtwinkels fundamenteel verschillen van deze van de gewone kleinhandel, gezien de openingsuren
zich grotendeels tijdens de nachtrust van de omwonenden situeert en gezien het openhouden van
nachtwinkels dikwijls gepaard gaat met overlast die kan leiden tot een grotere inspanning van de stad.
Voor de aangifte wordt voorzien in een voorstel van aangifte, waarbij de belastingplichtige het voorstel
enkel dient terug te sturen wanneer het voorstel afwijkt van de toestand op 1 januari van het
aanslagjaar. Bij niet terugsturen van het voorstel is automatisch aan de aangifteplicht voldaan.

Besluit
Artikel 1
Het belastingreglement op de nachtwinkels voor het aanslagjaren 2020 tot en met 2024 goed te
keuren.

Bijlagen
1. 20191217_BR_nachtwinkels.pdf
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Belastingreglement op de nachtwinkels
GR 17 december 2019

Artikel 1 – Heffingstermijn – belastbaar feit
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting
geheven op de nachtwinkels.
Artikel 2 - Begripsomschrijving
Voor de toepassing van het reglement moet er onder nachtwinkel verstaan worden, 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 - Belastingplichtige
De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de uitbater
ervan en de eigenaar van het pand waar de economische activiteiten gehouden wordt.
Artikel 4 – Berekeningswijze en tarief
§ 1 – De openingsbelasting is een éénmalige belasting vastgesteld op 6.000 euro en is verschuldigd bij
elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.
Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
§ 2 – De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500 euro per nachtwinkel.
§ 3 – De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Ze zijn verschuldigd voor het
ganse aanslagjaar, welke ook de aanvang- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of
wijziging van uitbating in het jaar is.
De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het aanslagjaar volgend op het aanslagjaar van inkohiering van de
openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van het belastingreglement.
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook.
Artikel 5 – Verplichte meldingen
§ 1 - 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 gemeentebestuur. Ze zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op
het eerste verzoek van het gemeentebestuur. Ze worden eraan gehouden de eventuele controle van
hun verklaring mogelijk te maken.
§ 2 - 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 6 – Voorstel van aangifte
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een voorstel van aangifte.
Indien de gegevens op het voorstel onjuist of onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de belastbare
toestand voor het aanslagjaar dient de belastingplichtige het voorstel verbeterd en vervolledigd terug te
sturen, voor de erin vermelde vervaldatum. Het tijdig teruggezonden en gecorrigeerde of aangevulde
voorstel tot aangifte geldt in dat geval als aangifte.
Indien de gegevens op het voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand voor het aanslagjaar
is de belastingplichtige niet verplicht dit formulier terug te sturen. Bij het niet terugsturen van het voorstel
is automatisch aan de aangifteplicht voldaan en wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens
vermeld op het toegestuurde voorstel van aangifte.
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Artikel 7 – Ambtshalve belasting
De belastingplichtige die geen voorstel van aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op
1 september van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens
ter beschikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte binnen deze termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
De ambtshalve belastingaanslag zal worden verhoogd met 20 %, 50 %, 100 % of 200 % al naargelang
het een eerste, een tweede, een derde of een vierde (en volgende) overtreding betreft.
Artikel 8 – Wijze van invordering
De belasting wordt gevestigd en ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 9 – Algemene bepalingen
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het
decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 10 - Inwerkingtreding
Onderhavig reglement treedt op 1 januari 2020 in voege.
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