AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 26/03/2014
VERORDENING OP NACHTWINKELS EN PRIVATE BUREAUS VOOR TELECOMMUNICATIE – GOEDKEURING

Toelichting

De Wet op de Openingsuren (2006) maakt het voor gemeentebesturen mogelijk om aanvullende
bepalingen op te stellen voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.
Uit gegevens van VVSG (2013) blijkt dat 70,5% van alle Vlaamse gemeenten over minstens één
nachtwinkel beschikt. 27% van alle gemeenten beschikt over een specifieke vergunning voor
nachtwinkels.
Het gemeentebestuur van Hamme wenst, in samenspraak met Politiezone Hamme-Waasmunster, een
reglement op te stellen in verband met nachtwinkels. Dit voornamelijk om eventuele overlast in te perken
en een wildgroei aan nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie tegen te gaan.
Het reglement voorziet in een voorafgaande vestigings- en uitbatingsvergunning. Tevens worden de
openingsuren voor nachtwinkels ingekort.

Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in het artikel 119 van de nieuwe
gemeentewet en de artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Gelet op de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening;
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het advies van het Project Gewapend Bestuur (PGB) Coördinatie- en Steundirectie (CSD) bij de
Federale Politie te Dendermonde van 3 februari 2014;
Gelet op de positieve adviezen van de gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie van 4 september
2013 en 11 februari 2014;
Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over de openbare orde

met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en
de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen;
Gelet op artikel 18 §1 van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening dat stelt dat een gemeentelijk reglement een nachtwinkel of privaat bureau
voor telecommunicatie kan onderwerpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het college
van burgemeester en schepen.
Gelet op de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Akte genomen van de tussenkomst van raadslid J. Van den Broeck, Vl. Belang, van het antwoord van
burgemeester H. Vijt;
BESLIST éénparig:
Artikel 1: Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
-uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun
eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt uitgebaat;
-vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de
consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening van toepassing is, uitgeoefend worden;
-nachtwinkel: een vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die
geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke
artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt;
-privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het
verlenen van telecommunicatiediensten;
-vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel of privaat bureau
voor telecommunicatie verleend door het college van burgemeester en schepenen zoals omschreven in
artikel 18 van de Wet van 10 november 2006;
-uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of privaat bureau voor
telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal
uitbatingsvoorwaarden.
Artikel 2: Toepassingsgebied
Deze verordening is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op het
grondgebied van de gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 1 van
deze verordening, worden beschouwd als een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie.
Artikel 3: Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
§1 In afwijking van artikel 6, c) van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in

handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot nachtwinkels verboden
a.vóór 18u00 en na 01u00 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondagen, tenzij voldaan is
aan c)
b.vóór 18u00 en na 02u00 op vrijdag en zaterdag
c.vóór 18u00 en na 02u00 op de dag vóór een officiële feestdag, ongeacht op welke dag van de week
deze valt
§2 Gelet op artikel 6, c) van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot private bureaus voor
telecommunicatie verboden vóór 5 uur en na 20 uur.
Artikel 4: Vestigingsvergunning
§ 1 De vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is onderworpen
aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.
Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het
college van burgemeester en schepenen aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.
De vestigingsvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen binnen een
termijn van 60 kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag. De ontvangstdatum wordt schriftelijk
door de gemeentelijke administratie bevestigd aan de aanvrager. Indien er geen beslissing wordt
genomen binnen de termijn van 60 dagen wordt de vergunning als verleend beschouwd.
§ 2 Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een
nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren op grond van de
2.1.ruimtelijke ligging van de handelszaak
Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of een privaat bureau voor
telecommunicatie verleend indien:
- binnen een straal van 500 meter, in vogelvlucht gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere
nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie gevestigd is;
- de nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie niet gesitueerd is op een gelijkvloerse
verdieping;
- de nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie zich bevindt in of naast een gebouw
met een voortuin.
Onverminderd de bovenstaande afbakening van zones geldt zowel binnen als buiten deze gebieden dat
door het aantal vestigingen van nachtwinkels en/of privaat bureaus voor telecommunicatie de
ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag worden overschreden.
2.2. handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust.
Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politiediensten
met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze vestiging
en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.
Artikel 5: Uitbatingsvergunning
§ 1 Voor elke uitbating van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie zoals bedoeld in
artikel 1 van deze verordening, moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de
burgemeester door middel van een aanvraagformulier waarvan een model als bijlage is gehecht aan deze
verordening.

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van deze vergunning dienen volgende zaken te worden toegevoegd:
- een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager en zijn telefoonnummer;
- de vermelding van het soort zaak (nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie) dat hij
wenst te openen;
- het juiste adres van de uitbating, alsmede een grondplan van het pand met aanduiding van de
ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn en beschrijving van de afmeting van deze ruimtes;
- een attest uitgaand van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van
het pand beantwoorden aan de voorschriften van de geldende wettelijke reglementaire teksten;
- een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
(BIPT), wat een privaat bureau voor telecommunicatie betreft;
- een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket;
- in het geval van een vennootschap, een kopie van de statuten (van de vennootschap) met
stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel;
- desgevallend een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in handel brengen van
voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV).
§ 2 Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden opgericht na de
inwerkingtreding van deze verordening, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning
kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.
§ 3 Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het ogenblik van de
inwerkingtreding van deze verordening, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na
de inwerkingtreding van deze verordening een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als
tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.
§ 4 De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester binnen een termijn van 60
kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag. De ontvangstdatum wordt schriftelijk door de
gemeentelijke administratie bevestigd aan de aanvrager. Indien er geen beslissing wordt genomen
binnen de termijn van 60 dagen wordt de vergunning als verleend beschouwd
§ 5 De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende
componenten bevat:
1. een brandveiligheidsonderzoek:
een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de
minimumnormen inzake brandpreventie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer.
2. een financieel onderzoek :
een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke
aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door de gemeentelijke financiële dienst.
3. een stedenbouwkundig onderzoek :
een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt
onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige vergunningen en in
overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door de gemeentelijke dienst stedenbouw.
4. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten:
een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere

vergunning die wettelijk voorgeschreven is.
5. een moraliteitsonderzoek:
dit bestaat uit:
een onderzoek inzake de zedelijkheid;
een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten;
een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal of er ernstige
aanwijzingen zijn van fraude;
een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal of er ernstige
aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch voor het publiek
toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben
die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van
giftstoffen slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die
gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope
stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt.
Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek
toegankelijke plaats, op de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers van de uitbater en op de
natuurlijke personen die in feite belast zijn met de uitbating. Deze personen dienen meerderjarig te zijn
en een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats voor te leggen of een hieraan
gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de uitbating
van de instelling, dient de uitbater een kopie van het identiteitsbewijs over te maken aan de politie, dit
met het oog op een moraliteitsonderzoek.
§ 5 De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van 2 jaar, onverminderd art. 5 en art. 6.
Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag
indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning.
De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te
vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van deze vergunning. De aanvraag tot
hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot de definitieve inwilliging of
weigering wordt verleend.
§ 6 De vergunning vervalt van rechtswege:
- op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden
feitelijk onderbroken is;
- in geval van faillissement
- in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling
- in geval van ontbinding van de rechtspersoon
- in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon
- in geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank voor
ondernemingen
- in geval van het niet naleven van de voorschriften vervat in artikel 1.
§ 7 De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te nemen
afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.
§ 8 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
burgemeester.
§ 9 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid

van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie en kan niet worden overgedragen aan een
andere uitbater of worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.
§ 10 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte
van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
§ 11 De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende
ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.
Artikel 6: Politiemaatregelen en strafbepalingen
§ 1 Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in
handel, ambacht en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen van de vestiging
(nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie) die wordt uitgebaat in overtreding op
onderhavig gemeentelijke verordening.
§ 2 Bij het overtreden van de in artikel 3 voorziene openingsuren gelden de strafbepalingen zoals
voorzien in artikelen 19 tot en met 22 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in
handel, ambacht en dienstverlening.
§ 3 Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van deze
politieverordening overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met:
 een administratieve geldboete van maximum 350 euro
 een administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgeleverde toelating of
vergunning voor de nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie
 een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel of het privaat bureau voor
telecommunicatie
Artikel 7: Overige bepalingen
§ 1 Deze verordening treedt in werking op 1 april 2014.
§ 2 Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van het
Gemeentedecreet.
§ 3 Afschrift van deze verordening zal, conform artikel 42 §3 van het Gemeentedecreet, worden
verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank van
Dendermonde.

