Gemeenteraadsbesluit van 05.07.2011:
GOEDKEURING REGLEMENT NACHTWINKELS.
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikels 119, 119 bis, 119 ter en 135 § 2;
Gelet op de wet van 29 januari 1999 betreffende de wijziging van de wet op de avondsluiting;
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening;
Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6 juli 2010 houdende de goedkeuring reglement
gemeentelijke administratieve sancties;
Overwegende dat de wet voorziet dat de gemeenten nachtwinkels aan een voorafgaande vergunning
kunnen onderwerpen;
Overwegende dat wij niet beschikken over een gemeentelijk reglement waarin bijkomende regels
kunnen worden opgelegd;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit unaniem:
Art. 1. Volgend reglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels goed te keuren. Dit reglement
geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Iedereen moet de bevelen van de
burgemeester, gegeven krachten artikel 133 van de nieuwe gemeentewet, naleven.
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen.
Art. 1. Begripsomschrijving.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de nachtwinkel
wordt uitgebaat.
Nachtwinkel: een handelszaal die:
-

Ingeschreven is in de kruispuntbank van ondernemingen uitsluitend onder de rubriek
“verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”

-

Geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld

-

Een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²

-

Op een duidelijke en permanente manier de vermelding ‘nachtwinkel’ draagt

Hoofdstuk 2: Uitbating van nachtwinkels.

Art. 2. Nadere regels en voorschriften betreffende de uitbating van nachtwinkels.
-

Nachtwinkels mogen slechts geopend zijn van 18 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens.

-

In nachtwinkels mogen geen dranken geschonken worden.

-

Laden en lossen aan nachtwinkels is verboden tussen 22 uur ’s avonds en 5 uur ’s
morgens.

Art. 3. Exploitatievergunning en beoordelingscriteria
Alle nachtwinkels zijn verplicht om in het bezit te zijn van een exploitatievergunning, hierna
vergunning genaamd.
Overwegende dat de vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op het feit dat de vergunning enkel kan worden toegekend na een voorafgaandelijk
administratief onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende onderdelen:
-

Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de brandveiligheid zoals nader
omschreven in de code van gemeentelijke politiereglementen van de gemeente;

-

Een financieel onderzoek: een onderzoeknaar de betaling van alle verschuldigde
gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de
instelling en de exploitant;

-

Een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de conformiteit van de instelling
met de geldende stedenbouwkundige bepalingen, zowel op gemeentelijk niveau als op
Vlaams en federaal niveau.
Zo dient onder meer nagegaan te worden of de geldende regelgeving betreffende
stedenbouw gerespecteerd wordt, of de exploitant zijn zaak heeft ingepland
overeenkomstig de voorschriften in de stedenbouwkundige verordeningen, de
gewestplannen, de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

-

Een moraliteitsonderzoek: een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van
een drankgelegenheid zoals bepaald in het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van
gegiste dranken, verricht door de Politie van de woonplaats van de exploitant. Het
resultaat van dit onderzoek wordt overgemaakt aan de politie van de gemeente. Tevens
wordt door de politie nagegaan of de exploitant zich bevindt in één van de situaties zoals
beschreven in artikel 6 van dit reglement;

-

Een onderzoek naar de hygiëne en meer bepaald het beschikken over een
voedingsmiddelenvergunning;

-

Desgevallend onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief
eventuele beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is;

Art. 4. Vergunningsaanvraag
Voor het verkrijgen van een vergunning dient de exploitant een schriftelijke aanvraag in bij de
burgemeester, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.
De burgemeester kan bepalen welke documenten overhandigd moeten worden.
Art. 5. Voorwaardelijke verstrekking en weigeringsgronden voor de vergunning.

De burgemeester kan de vergunning verlenen onder opschortende voorwaarden indien voor de
criteria vermeld in artikel 3 vergunningen of erkenningen zijn aangevraagd, maar nog niet
verkregen.
-

De burgemeester kan de vergunning weigeren:

-

Als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt;

-

Als de exploitant recent een veroordeling heeft opgelopen wegens een inbreuk op de
wet op het racisme of de xenofobie of/en tegen de drugswetgeving en/of een
veroordeling heeft opgelopen wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van
politie of andere overheidsdiensten;

-

Indien de onderzoeken en criteria vermeld in artikel 3 negatief werden geadviseerd.

Art. 6. Nadere regels betreffende de vergunning van nachtwinkels.
De vergunning dient steeds op eerste verzoek van een bevoegd controlerende ambtenaar ter
inzage worden afgegeven.
De vergunning is geldig, te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester.
De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken ten
opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
De burgemeester kan beslissen om de vergunning te beperken in de tijd en/of bepaalde
voorwaarden te koppelen aan de vergunning.
De vergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde instelling. De
vergunning kan dus niet worden overgedragen aan een ander exploitant noch kan zij worden
overgedragen naar een andere locatie.

Art. 7. Vergunning van rechtswege vervallen.
De vergunning vervalt van rechtswege, op het moment dat de exploitatie van de nachtwinkel voor
een periode van langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken.
Art. 8. Overgangsbepalingen.
Bij wijze van overgangsmaatregel moeten de instellingen die reeds bestonden bij de
inwerkingtreding van de huidige reglementering hun aanvraag ter verkrijging van een vergunning
indienen uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van huidig reglement. De aanvraag tot
vergunning geldt als voorlopige vergunning voor de bestaande nachtwinkels tot zolang de
vergunningsaanvraag niet is ingewilligd of geweigerd.
Hoofdstuk 3: Overlast rond nachtwinkels.
Art. 9. Overlast rond nachtwinkels
Onderstaande bijzondere regels gelden onverminderd de algemene bepalingen op de overlast,
zoals geregeld in het reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
-

Het is verboden, van 22 uur tot 6 uur ’s morgens, in de nabije omgeving van nachtwinkels
nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken, dat hoorbaar is op openbare plaatsen,
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

-

Het is verboden alcoholhoudende dranken te verbruiken in nachtwinkels. Het is tevens
verboden alcoholhoudende dranken te verbruiken op de openbare weg, behoudens in
geval van feestelijkheden of andere manifestaties georganiseerd of toegestaan door het
college van burgemeester en schepenen.

-

Het is verboden om in de nabije omgeving van nachtwinkels voertuigen of hun
toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij
daartoe noodzaak is.

-

Het is verboden om in de nabije omgeving van nachtwinkels en op de openbare weg en
op openbare plaatsen alle soorten ontvang- en zendtoestellen zoals onder andere radio’s,
televisietoestellen, luidsprekers en muziekinstallaties te laten functioneren, tenzij de
voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 75 db(A) niet overtreft, gemeten op een
plaats waar er zich personen kunnen bevinden.

Hoofdstuk 4: Maatregelen en sancties.
Art. 10. Maatregelen en sancties.
§ 1 De exploitatie van een nachtwinkel die leidt tot enige vorm van overlast van aard om de
openbare orde te verstoren geeft aanleiding tot een waarschuwing.
§ 2 Elke overtreding op de bepalingen van hoofdstuk 2 of het niet meer voldoen aan de criteria
vermeld in artikel 4 van dit reglement geeft aanleiding to een waarschuwing op voorwaarde dat
de exploitant zich in regel stelt binnen de 48 uur.
§ 3 Elke overtreding op de bepalingen van hoofdstuk 2 van dit reglement waarbij de exploitant
zich niet in regel stelt of kan stellen binnen de 48 uur evenals elke volgende overtreding na deze
vermeld in § 1 en § 2 wordt bestraft met één of meerdere van volgende straffen:

-

Een administratieve geldboete tot 250 euro.

-

Een administratieve schorsing of intrekking van de vergunning.

De omvang van de administratieve geldboete en de toepassing van de sanctie(s) is proportioneel
op grond van de ernst van de inbreuk die de sanctie verantwoordt en eventuele herhaling.
§ 4 Elke overtreding op de bepalingen van hoofdstuk 3 van dit reglement wordt bestraft met een
administratieve geldboete tot 250 euro.
§ 5 De sancties, vermeld in artikel §§ 1 – 4 worden opgelegd door de hiertoe aangestelde
sanctionerende ambtenaar, conform de procedure in artikel 119 bis, § 9 – 12 van de nieuwe
gemeentewet.
Als deze inbreuken worden gepleegd door een of meer minderjarigen die de volle leeftijd van 16
jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden
opgelegd conform de procedure in artikel 119bis, § 12, 2de tot en met 6e lid.
Art. 2. Deze beslissing bekend te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen en een voor
eensluidend verklaard uittreksel van dit besluit te bezorgen aan:
- De provinciegouverneur;
- De deputatie van de provincieraad;
- De griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement en van de
politierechtbank van het kanton;
- Het parket van de Procureur des Konings;
- De zonechef van de lokale politie;
- De bevelhebber van de brandweer;
- De voorzitter van de technische commissie van de hulpverleningszone.
- De gemeenteontvanger

