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Gemeentebelasting op nachtwinkels, private bureaus voor
telecommunicatie en wedkantoren. Vaststelling voor de dienstjaren 2020 2025. Afwijking voor het dienstjaar 2021.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De Grondwet, artikel 170 §4.
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals laatst gewijzigd.
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de vaststelling van de gemeentebelasting
op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en wedkantoren voor de dienstjaren 2020 2025.
AANLEIDING:
Nachtwinkels, private bureaus voor communicatie en wedkantoren zijn door de aard en het tijdstip van
hun activiteiten, meer dan andere types handelszaken, een extra belasting voor veiligheids- en andere
gemeentelijke openbare diensten op het vlak van handhaving van de openbare orde en openbare
veiligheid.
Een teveel aan dergelijke zaken schaadt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het winkelapparaat.
§5 van artikel 4 van het gemeentelijk belastingsreglement bepaalt dat er geen korting of teruggave van
de belasting wordt gedaan om welke reden dan ook.
Door de maatregelen ter bestrijding van de COVID-pandemie dienden nachtwinkels te sluiten of
konden gedeeltelijk hun activiteiten uitvoeren.
MOTIVERING:
Bijgevolg is het wenselijk om een belasting te heffen op de nachtwinkels voor het dienstjaar ter
verminderen.
Het college stelt voor om af te wijken van §5 van artikel 4 van het gemeentelijk belastingsreglement
en de jaarlijkse belasting op nachtwinkels voor het dienstjaar 2021 te halveren tot € 750 per
nachtwinkel.
Het Vlaams Belang heeft kritische vragen bij deze gedeeltelijke vrijstelling en onthoudt zich.
BESLUIT:
Stemming: Met 18 stemmen voor (Anouk Beels, Sophie De Wit, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht,
Eddy Vermoesen, René Lauwers, Hilde Heyman, Guido D'Eer, Rosanne De Gryse, Bart De Hertogh,

Paula De Leeuw, Anse De Weerdt, Nadine Francus, Yves Hulin, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck,
Jan Van der Heyden, Kris Wils), 1 onthouding (Mike Schuurmans)
Enig artikel
In afwijking van het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de vaststelling van de
gemeentebelasting op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en wedkantoren voor de
dienstjaren 2020 - 2025 de jaarlijkse belasting op nachtwinkels voor het dienstjaar 2021 te halveren tot
€ 750 per nachtwinkel.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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