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Artikel 1.- Definities.
Voor de toepassing van deze politieverordening worden dezelfde definities gebruikt,
zoals vastgelegd in de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in
handel, ambacht en dienstverlening, met name:
- privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke
vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten;
- nachtwinkel: iedere 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;
- uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico het
privaat bureau voor telecommunicatie of nachtwinkel 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.
- 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§1 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.
Dit reglement 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 dit reglement, worden beschouwd als een
nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie.

Artikel 3.- Vergunning.
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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.
De vergunning wordt afgeleverd voor een welbepaalde vestigingseenheid. De
vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere exploitant of naar een
andere vestigingseenheid. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de inrichting
die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden
aan het College van Burgemeester en Schepenen. De vergunning kan eventueel
beperkt worden in de tijd. Het College van Burgemeester en Schepenen kan
beslissen in de vergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van de
specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld de ligging van de inrichting.

Artikel 4. – Vergunningsaanvraag.
Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd:
- een kopie van de identiteitskaart van de vergunningsaanvrager en zijn
telefoonnummer
- de vermelding van het soort zaak dat de vergunningsaanvrager wenst te openen,
het juiste adres, alsmede een plan van het pand
- een kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een ondernemingsnummer
uitgereikt door een ondernemingsloket
- een verslag van de brandweer betreffende de brandveiligheid, gebaseerd op het
politiereglement voor publiek toegankelijke inrichtingen
- 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 de private bureaus voor telecommunicatie betreft
- een kopie van de gecoördineerde statuten van de vennootschap
- een kopie van de huurovereenkomst of kopie van de aankoopakte

Artikel 5. – Voorafgaand onderzoek.
De vergunning bedoeld in artikel 3 kan enkel toegekend worden na een
voorafgaandelijk administratief onderzoek en een positieve beoordeling betreffende
de volgende onderdelen
- het brandveiligheidsonderzoek: gebaseerd op het politiereglement voor publiek
toegankelijke inrichtingen, zoals aangevraagd door de aanvrager bij de
brandweerzone en bezorgd samen met het aanvraagformulier
- een financieel onderzoek: dit is een onderzoek naar de betaling van alle
verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die
betrekking hebben op de vestigingséénheid en de exploitant;
- een stedenbouwkundig onderzoek: dit is 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 ingeplant overeenkomstig de voorschriften in de
stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen van aanleg of de
ruimtelijke uitvoeringsplannen.
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- een moraliteitsonderzoek: een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het
exploiteren van een drankgelegenheid overeenkomstig de regeling van het KB van 3
april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het KB van 4 april 1953 tot
uitvoering van dit KB en de Wet van28 december 1983 betreffende de vergunning
voor het verstrekken van sterke drank, verricht door het gemeentebestuur van de
plaats van de drankgelegenheid.
- een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit is een onderzoek naar de
vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere
vergunning die wettelijk voorgeschreven is.
- een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten: een onderzoek met
betrekking tot de naleving van de vereisten inzake hygiëne, (zoals bepaald in het KB
van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het uitvoeringsbesluit van
dit KB van 4 april i953), uitgevoerd door het gemeentebestuur van de plaats van de
drankgelegenheid.

Artikel 6. – Weigeringsgronden en bijzondere voorwaarden.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning:
- Als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar
loopt.
- Indien één van de onderzoeken vermeld in Artikel 5, negatief werd geadviseerd
- Indien het brandveiligheidsonderzoek van de brandweer, vermeld in artikel 4,
negatief werd geadviseerd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om bijzondere
voorwaarden opleggen in de vergunning in geval
- één van de onderzoeken vermeld in Artikel 5, uitmaakt dat dit noodzakelijk is voor
de openbare orde (openbare rust, veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of overlast)
- Indien het brandveiligheidsonderzoek van de brandweer, vermeld in artikel 4,
opmerkingen betreffende de brandveiligheid formuleert.

Artikel 7.- Plaatsbeperkingen.
Geen enkele vergunning tot het openen van een privaat bureau voor
telecommunicatie of nachtwinkel zal verleend worden:
1. indien de voorziene vestiging in een woongebied in de ruime zin gelegen is.
Woongebieden zijn alle gebieden, bestemd voor de oprichting van residentiële
woningen, ook indien dit onderworpen is aan bijzondere voorwaarden;
2. als er binnen een straal van 50 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur geen
openbare parkeergelegenheid is;
3. als er binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, reeds
een privaat bureau voor telecommunicatie, een nachtwinkel, een openbare
drankgelegenheid of een openbare verkoopplaats van dranken is gevestigd;
4. als er binnen een straal van 150 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een
openbaar plein is gelegen;
5. in of naast gebouwen met een voortuin;
6. in meergezinswoningen.
Deze plaatsbeperkingen worden beoordeeld op de datum van de inschrijving van de
vergunningsaanvraag op de gemeente.
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Artikel 8.- Sluitingsuren.
§1 - Private bureaus voor telecommunicatie:
Overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, is het verboden private
bureaus voor telecommunicatie te openen vóór 05.00 uur en na 20.00 uur.

§2 - Nachtwinkels:
In afwijking van artikel 6 c) van de Wet van 10 november 2006, betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, is het verboden nachtwinkels te
openen vóór 21.00 uur en na 07.00 uur.

Artikel 9 .- Flankerende maatregelen.
Het is verboden om:
• goederen te laden en/of te lossen aan nachtwinkels tussen 22.00 uur en 08.00 uur;
• alcoholhoudende dranken te verbruiken in een nachtwinkel;
• in de nabije omgeving van nachtwinkels voertuigen of hun toebehoren
(bijvoorbeeld koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat.
De uitbater van een nachtwinkel is verplicht om degelijke en goed bereikbare
vuilnisbakken in of bij zijn inrichting te plaatsen. Hij moet instaan voor het rein
houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan, alsook voor het
reinigen van het terrein rond zijn inrichting, zijnde het privé-terrein waarop de
nachtwinkel is gevestigd alsook op de voorliggende openbare weg.

Artikel 10 .- Camerabewaking.
De exploitant van een privaat bureau voor telecommunicatie of van een nachtwinkel
moet tijdens het open houden van zijn inrichting minstens één bewakingscamera
binnen zijn inrichting in werking hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt
van iedere bezoeker. Ook een automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht. De
voorschriften vermeld in de wet van 21 maart van 2007 (B.S. 31/05/2007) tot
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s alsmede de
uitvoeringsbesluiten, zijn integraal van toepassing.

Artikel 11.- Vergunning van rechtswege vervallen.
De vergunning vervalt van rechtswege, op het moment dat de exploitatie van de
inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken.
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Artikel 12.- 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 nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie
die worden uitgebaat in overtreding op onderhavig gemeentelijk reglement.
§2 - Bij het overtreden van de in artikel 8 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 - Onverminderd artikel 18 §3 van de Wet van 10 november 2006, kan het College
van Burgemeester en Schepenen, in geval van inbreuken op de artikelen 3, 9 en 10
of in geval van overlast in de buurt gerelateerd aan de exploitatie van de nachtwinkel
of privaat bureau voor telecommunicatie, conform artikel 119 bis van de Nieuwe
Gemeentewet eveneens overgaan tot de schorsing van maximum drie maanden of
intrekking van de vergunning zoals bedoeld in artikel 3. Het College van
Burgemeester en Schepenen kan bovendien op basis van artikel 119bis van de
Nieuwe Gemeentewet overgaan tot:
- een administratieve schorsing of intrekking van de vergunning;
- een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel of het privaat bureau voor
telecommunicatie.
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