
Politieverordening betreffende de vestiging, de uitbating en de openingsuren van nachtwinkels. 

Gemeenteraad 17.12.2012. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en  43; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 119 en 119 bis; 

Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 

dienstverlening; 

Overwegende dat het stadsbestuur erkent dat nachtwinkels voorzien in een socio-economische behoefte 

van de moderne consument; 

Overwegende dat nachtwinkels vaak gekend zijn voor de verkoop van alcohol aan jongeren, alcohol die 

vervolgens geconsumeerd wordt op het openbaar domein met de nodige overlast tot gevolg; 

Overwegende dat de vestiging van nachtwinkels in bepaalde buurten kan leiden tot ernstige verstoring 

van de leefbaarheid en dat dit dient vermeden te worden; 

Overwegende dat een zekere ruimtelijke spreiding van de nachtwinkels over het grondgebied zal 

bijdragen tot de openbare orde en rust; 

Overwegende dat de vrijheid van handel geen reden mag zijn dat een handel wordt uitgebaat op een wijze 

die strijdig is met de vereisten van openbare veiligheid, rust en gezondheid; 

Overwegende dat het sluitingsuur omwille van de rust van de omwonenden best beperkt wordt; 

Overwegende dat het stadsbestuur bijgevolg de noodzaak ziet een vestigings- en uitbatingsvergunning in 

te voeren voor nachtwinkels. Nachtwinkels die zich wensen te vestigen in de stad dienen te voldoen aan 

een aantal objectief vastgestelde criteria; 

Overwegende dat een dergelijke vergunning kan geweigerd worden op basis van criteria die betrekking 

hebben op de ruimtelijke ligging van de vestigingseenheid; 

Overwegende dat de invoering van een stedelijke uitbatingsvergunning het stadsbestuur de mogelijkheid 

biedt om het toezicht en de handhaving van verschillende uitbatingsaspecten van nachtwinkels, 

administratiefrechterlijk aan te sturen; 

Besluit: 

Artikel 1: Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

Uitbater: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon voor wiens rekening en risico de instelling 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 van toepassing is, 

uitgeoefend worden. 

Nachtwinkel: een vestigingseenheid die; 

a) Ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek 

“verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen” 

b) Geen andere handelsactiviteit uitoefent dan hierboven bedoeld 

c) Een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150m² 

d) En op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt 



Vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel verleend door het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

Uitbatingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel verleend door het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 2: Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op alle vestigingseenheden op het grondgebied van de stad die, rekening 

houdend met de definities van artikel 1 van dit reglement, worden beschouwd als een nachtwinkel. 

Artikel 3: Sluitingsuren van nachtwinkels 

In afwijking op artikel 6 c van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 

ambacht en dienstverlening, wordt op het hele grondgebied van de stad de toegang van de consument tot 

de nachtwinkel verboden: 

Vóór 18.00 uur en na 01.00 uur van zondag tot en met donderdag, en vóór 18.00 uur en 03.00 uur op 

vrijdag en zaterdag. 

Artikel 4: Vestigingsvergunning 

§ 1. De vestiging van een nachtwinkel 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 door middel van het daartoe voorziene aanvraagformulier dat 

volledig dient ingevuld en ondertekend. 

De aanvraag gebeurt per aangetekend schrijven of door middel van afgifte tegen ontvangstbewijs. Na 

onderzoek zal de aanvrager schriftelijk op de hoogte worden gebracht of zijn aanvraag al dan niet 

ontvankelijk wordt verklaard. 

§ 2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor vestiging van een nachtwinkel 

weigeren om volgende redenen: 

- Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend indien de 

vestigingseenheid zich bevindt binnen een perimeter van 500 meter van een bestaande 

nachtwinkel. Deze minimumafstand vertegenwoordigt de afstand in vogelvlucht van drempel 

tot drempel. 

- Geen enkele vergunning tot het openen van een nachtwinkel zal verleend worden in de 

volgende straten: 

 Markt 

 Broodstraat 

 Nederstraat 

 Hoogstraat 

 Stationsplein 

- Binnen een straal van 50m, gemeten vanaf de toegangsdeur, moeten minstens twee 
reglementair aangelegde parkeerplaatsen te zijn. 

- In of naast gebouwen met een voortuin mag geen nachtwinkel vestigen. 

Deze plaatsbeperkingen worden beoordeeld op de datum van de inschrijving van de vergunningsaanvraag 

bij het stadsbestuur. 

§ 3. De door het College van Burgemeester en Schepenen verleende vestigingsvergunning is gebonden 

aan een specifieke locatie en geldt enkel voor de desbetreffende nachtwinkel. Indien de uitbater meerdere 

nachtwinkels wil vestigen zal voor elke nieuwe vestiging een schriftelijke aanvraag moeten worden 

ingediend. 



§ 4. Voor de nachtwinkels die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, geldt 

een vrijstelling voor de vestigingsvergunning.   

Artikel 5: Uitbatingsvergunning 

§ 1. Voor elke uitbating van een nachtwinkel, zoals bedoeld in artikel 1 van dit reglement, moet de 

uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen 

door middel van het daartoe voorziene aanvraagformulier. 

§ 2. De uitbatingsvergunning kan niet afgeleverd worden indien geen vestigingsvergunning bekomen 

wordt door de uitbater, tenzij voor nachtwinkels die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van 

dit reglement. 

§ 3. Voor de nachtwinkels die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, moet 

de uitbater binnen een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit reglement, 

een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de 

definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd. 

§ 4. De uitbatingsvergunning wordt verleend door het College van Burgemeester en Schepenen en kan 

enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat: 

Een brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid zoals omschreven in het 

gemeentelijk reglement bevattende de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek 

toegankelijke inrichtingen goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.10.2009. 

Een financieel onderzoek: de stedelijke dienst Financiën doet een onderzoek naar de betaling van alle 

verschuldigde stadsfacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de uitbater 

of de vestiging. 

Een moraliteitsonderzoek: dit is een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten. 

Een stedenbouwkundig onderzoek: de stedelijke dienst Ruimtelijke Ordening doet een onderzoek naar de 

conformiteit van de vestigingseenheid waarbij onderzocht wordt of de vestigingseenheid beschikt over de 

nodige stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Een onderzoek naar de hygiëne: de uitbater stelt zich in regel met de voorschriften van het FAVV 

(Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Naargelang de activiteiten die hij 

uitoefent, moet hij een afschrift bezorgen van de toelating, de erkenning of de registratie van zijn 

activiteiten door het Agentschap. 

Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer: de stedelijke dienst economie doet een 

onderzoek naar de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, eventuele beroepskaart of enige 

andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is. 

Artikel 6: Weigeringsgronden 

Het College van Burgemeester en Schepenen weigert de vergunning indien één of meerdere onderzoeken 

zoals bepaald in artikel 5 die voorafgaan aan het verlenen van de uitbatingsvergunning negatief werden 

geadviseerd. 

Artikel 7: Vermelding openingsuren en sluitingsdag 

De uitbater dient op duidelijke en zichtbare wijze aan de toegangsdeur tot de vestigingseenheid de 

openingsuren en wettelijk verplichte sluitingsdag kenbaar te maken. 

Artikel 8: Nadere regels betreffende de vestigings- en uitbatingsvergunning 



§ 1. Deze vergunningen dienen  steeds op eerste verzoek van een bevoegd ambtenaar ter inzage worden 

afgegeven. 

§ 2. Deze vergunningen zijn geldig te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester. 

§ 3. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de vestigingseenheid, die een verandering uitmaken ten 

opzichte van de veiligheid onmiddellijk te melden aan de burgemeester. 

§ 4. Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen om de vergunningen  te beperken in tijd 

en/of bepaalde voorwaarden te koppelen aan de vergunning. 

§ 5. De vergunningen worden afgeleverd aan de uitbater voor een welbepaalde vestiging. Een vergunning 

kan dus niet worden overgedragen aan een andere uitbater noch kan deze worden overgedragen naar een 

andere locatie. 

Artikel 9: Sancties 

§ 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 nachtwinkels die 

worden uitgebaat in overtreding op onderhavige gemeentelijk reglement. 

§ 2. Bij het overtreden van de in artikel 3 voorziene openingsuren gelden de strafbepalingen zoals 

voorzien in de 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 van de Nieuwe Gemeentewet bestraft met: 

- Een administratieve geldboete van maximum 250 euro 

- Een administratieve schorsing of intrekking van de door het stadsbestuur afgeleverde vergunning 

voor de nachtwinkel 

- Een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel 

Artikel 10: Overige bepalingen 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2013. 

Deze politieverordening bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven in artikel 186 van het 

Gemeentedecreet. 

Afschrift van deze politieverordening zal conform artikel 42§3 van het Gemeentedecreet verzonden 

worden aan: 

- Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen 

- Procureur des Konings te Oudenaarde 

- Hoofdcommissaris (Korpschef) van Lokale Politie “Vlaamse Ardennen“ 

- Hoofdgriffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde 

-  Hoofdgriffier bij de Politierechtbank te Oudenaarde 

 


