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 GEMEENTERAAD: 20-12-2022 
INWERKINGTREDING: 01-01-2023 
GEMEENTEBELASTING OP NACHTWINKELS, PRIVATE 
BUREAUS VOOR TELECOMMUNICATIE, SHISHABARS 
EN MASSAGESALONS 

Artikel 1. Heffingstermijn  
Voor een termijn die aanvangt op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 
2025, wordt ten behoeve van de stad Sint-Niklaas jaarlijks een 
gemeentebelasting op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, 
shishabars en massagesalons geheven. 
 

Artikel 2. Toepassingsgebied  
§ 1. Terminologie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
A. Nachtwinkel, zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 

betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening: 
Elke vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte 
niet groter is dan 150 m² en die geen andere activiteiten 
uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en 
huishoudelijke artikelen 
en 
op duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” 
draagt 
en 
waarbij de toegang van de consument tot de vestigingseenheid 
en de verkoop van producten of diensten aan de consument in de 
vestigingseenheid verboden zijn vóór 18 uur en ná 7 uur tenzij in 
een gemeentelijk reglement andere openingsuren zijn 
vastgelegd. 

B. Privaat bureau voor telecommunicatie, zoals bedoeld in de wet 
van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 
ambacht en dienstverlening: 
Elke voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het 
verlenen van telecommunicatiediensten 
en 
waarbij de toegang van de consument tot de vestigingseenheid 
en de verkoop van producten of diensten aan de consument in de 
vestigingseenheid verboden zijn vóór 5 uur en ná 20 uur tenzij in 
een gemeentelijk reglement andere openingsuren zijn 
vastgelegd. 

C. Shishabar: 
Elke publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om 
waterpijp te roken, ook al is dit sporadisch. Onder waterpijp 
wordt verstaan een apparaat om te roken via een 
vloeistofreservoir. 

D. Massagesalon: 
Elke publiek toegankelijke inrichting waar de exploitant 
massages aanbiedt en die hiervoor uitgerust, kenbaar en/of 
zichtbaar gemaakt is. 
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Artikel 3. Berekeningsgrondslag 
 

 
§ 1. De openingsbelasting is een eenmalige belasting en is verschuldigd 

bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een 
nachtwinkel, een privaat bureau voor telecommunicatie, een shishabar 
of een massagesalon. 
Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met een nieuwe 
handelsactiviteit. Daaronder wordt verstaan de overname van een 
bestaande uitbating van een natuurlijke of een rechtspersoon door 
een andere natuurlijke of rechtspersoon. Daaronder wordt niet 
verstaan de omvorming van een bestaande uitbating van natuurlijke 
naar rechtspersoon of omgekeerd, indien de zaakvoerder van de 
rechtspersoon dezelfde is als de natuurlijke persoon. 

§ 2. De belasting op de afgifte van de vergunning is verschuldigd bij de 
afgifte van een nieuwe, een verlenging van of een hernieuwing van de 
vergunning tot het uitbaten van een nachtwinkel, een privaat bureau 
voor telecommunicatie, een shishabar of een massagesalon. 

§ 3. Er wordt geen korting of teruggave van de belasting verleend om 
welke reden ook. 

 
Artikel 4. Tarieven 
 

 
§ 1. Openingsbelasting

 
5.500,00 EUR forfaitair 

§ 2. Belasting op de afgifte van de vergunning
 
1.650,00 EUR per jaar 

§ 3. In het jaar van de openingsbelasting is de jaarlijkse belasting op de 
afgifte van de vergunning slechts verschuldigd voor het aantal 
maanden dat binnen dat jaar nog rest, met de maand van afgifte van 
de vergunning inbegrepen. 

 
Artikel 5. Belastingplichtige 
 

 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de 
nieuwe, verlengde of hernieuwde vergunning tot het uitbaten van de 
nachtwinkel, van het privaat bureau voor telecommunicatie, van de 
shishabar of van het massagesalon wordt afgeleverd. 
De belasting moet betaald worden vooraleer de nieuwe, verlengde of 
hernieuwde vergunning tot het uitbaten van de nachtwinkel, van het privaat 
bureau voor telecommunicatie, van de shishabar of van het massagesalon 
wordt afgeleverd. 
Desgevallend zijn de eigenaar van de handelszaak en de eigenaar van het 
pand waar de handelsactiviteit wordt gehouden, solidair en in solidum 
gehouden tot betaling van de belasting. 
 

Artikel 6. Algemene bepalingen 
 

 
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de 
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen. 
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij 
gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd. 

 


