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gemeenteraad
uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 27 april 2020 om 20:00 uur
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Aanwezig: Tom Versompel - voorzitter
Philip Cools - waarnemend burgemeester
Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla 
Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen
Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van 
Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, 
Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, 
Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van 
Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper 
Vanpoucke, Shana Claessens en Cathy Mallentjer - raadsleden
Barbara Cloet - korpschef
Ward Schevernels - algemeen directeur

OPENBARE ZITTING

4. Goedkeuring reglement betreffende nachtwinkels.

Feiten en motivering

Het arrondissementeel informatie- en expertise centrum (ARIEC) Antwerpen werd opgericht om 
gemeentebesturen en politiezones binnen de provincie Antwerpen te ondersteunen en faciliteren bij 
het voeren van een geïntegreerde en integrale bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

ARIEC heeft aangegeven dat het nodig is om de risico’s die de (mogelijke) inplanting en de exploitatie 
van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie met zich kunnen meebrengen (o.a. 
geluidsoverlast, verkeershinder, verstoring van de nachtrust, enz…) te controleren ter vrijwaring van 
de openbare rust en veiligheid.

De activiteiten van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (telefoonwinkels) 
verschillen fundamenteel van deze van de gewone kleinhandel: de openingsuren situeren zich 
enerzijds grotendeels tijdens de nachtrust van de meeste omwonenden en anderzijds wordt ook een 
enigszins ander publiek aangetrokken. 

De vestiging en uitbating van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie 
(telefoonwinkels) op het grondgebied van Brasschaat kan onderworpen worden aan een 
voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen; en de mogelijkheid bestaat 
om de openingsuren van de nachtwinkels aan te passen; dit zal voor goedkeuring moeten worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad; 

De gemeente Brasschaat heeft sinds 2 juli 2009 een reglement betreffende nachtwinkels in voege.
Sinds enkele jaren is er een toename van het aantal nachtwinkels in de Stad Antwerpen en de 
omliggende gemeenten, en er is de opkomst van de private bureaus voor telecommunicatie.

De vestiging en uitbating van private bureaus voor telecommunicatie dient, gelet op het voorgaande, 
eveneens in een gemeentelijk reglement te worden opgenomen.
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Sinds 30 september 2019 is er de invoering van een politiereglement betreffende uitbating van 
seksinrichtingen, shishabars, massagesalons en andere inrichtingen, en het verdient de aanbeveling 
om de reglementering omtrent de vestiging  en uitbating van al deze inrichtingen, uniform op te 
maken.

Omwille van de volgende elementen wordt het politiereglement voorgesteld:

- De gemeente staat in voor de bewaking van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en kan 
alle maatregelen nemen tegen het verstoren van de openbare orde (met inbegrip van

             overlast), inclusief het nemen van politiemaatregelen.
- De gemeente is zich bewust van de noodzaak van een goed georganiseerd bestuur, hetgeen

onder andere betekent dat de gemeente over de nodige reglementen en verordeningen 
beschikt, waarbij de naleving wordt gehandhaafd (bestuurlijke handhaving).

- Ingevolge de bestuurlijke aanpak van deze inrichtingen door de Stad Antwerpen, wijken deze
inrichtingen uit naar de randgemeenten, er is dus sprake van een verschuiving;

- De gemeente heeft de plicht toe te zien op de veiligheid van haar burgers en inwoners;

Het onderhavige politiereglement heeft tot doel:

- Deze inrichtingen zoveel mogelijk te controleren en om de verstoring van de openbare orde 
met inbegrip van overlast tegen te gaan;

Juridisch kader

De Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis, 133 e.v. 134, en 135§2;
De wet van 24 juni 2013 betreffende de administratieve sancties:

Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening, meer bepaald de artikelen 6 en 18;

Adviezen

Advies werd gevraagd aan ARIEC, de VVSG en IGEAN.
IGEAN heeft geen opmerkingen geformuleerd
De opmerkingen van ARIEC en de VVSG zijn verwerkt in het ontwerp.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT: 
Met 29 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, 
Carla Pantens, Karina Hans, Bruno Heirman, Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef 
Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Karin Willemen-
Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig 
van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Greet Verbert, Shana Claessens, Cathy 
Mallentjer en Tom Versompel), 4 neen-stemmen (Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Ingeborg Hermans en 
Kasper Vanpoucke).

Art.1.- Verleent goedkeuring aan de aanpassingen van hoofdstuk 5 van het politiereglement, als 
volgt:.

“REGLEMENT BETREFFENDE NACHTWINKELS EN PRIVATE BUREAUS VOOR 
TELECOMMUNICATIE”

INHOUDSOPGAVE
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Afdeling 1-begripsomschrijving
Afdeling 2-toepassingsgebied
Afdeling 3-sluitingsuren
Afdeling 4-vestigingsvergunning 
Afdeling 5–uitbatingsvergunning
Afdeling 6-Flankerende maatregelen
Afdeling 7-Camerabewaking
Afdeling 8-Strafbepalingen, administratieve sancties en maatregelen
Afdeling 9-verval van rechtswege
Afdeling 10-overgangsbepalingen
Afdeling 11-overige bepalingen

Hoofdstuk 5 – REGLEMENT BETREFFENDE NACHTWINKELS EN PRIVATE BUREAUS VOOR 
TELECOMMUNICATIE

Afdeling 1 - begripsomschrijving
Art.1.
Voor de toepassing van het politiereglement wordt verstaan onder:

a) Hoofdstuk 5 – REGLEMENT BETREFFENDE NACHTWINKELS EN PRIVATE BUREAUS 
VOOR TELECOMMUNICATIE

b) Afdeling 1 - begripsomschrijving
c) Art.1.
d) Voor de toepassing van het politiereglement wordt verstaan onder:ingeschreven is in de 

KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek “verkoop van 
algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”; 

e) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld; 
f) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²; 
g) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” of “avondwinkel” 

of een gelijkaardig opschrift draagt. 
 privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke 

vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten, hoe miniem het aanbod 
van diensten ook is.  (zoals bijvoorbeeld belwinkels en internetcafés).

 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. 

Afdeling 2 - toepassingsgebied
Inrichtingen
Art.2.
§1. De bepalingen van dit deel zijn van toepassing op volgende inrichtingen:

 nachtwinkels
 private bureaus voor telecommunicatie

§2. Onverminderd andere regelgeving moet de uitbater van de inrichtingen vermeld in §1 in het bezit
zijn van een vestigingsvergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen en 
een uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester.

Afdeling 3 - sluitingsuren
Art.3
§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 
vóór 18.00 uur en nà 02.00 uur. 
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 private bureaus voor 
telecommunicatie verboden vóór 07.00 uur en na 19.00 uur. 
§2. Zowel de vermelding van de openingsuren als de vermelding van de rustdag moeten aan de 
buitenkant zichtbaar worden aangehangen. 
§3. Buiten de hierboven vooropgestelde uren mag de uitbater dus geen consumenten toelaten. De 
consumenten die op het ogenblik van de sluiting aanwezig zijn, mogen worden bediend. Zij dienen 
echter de vestigingseenheid ten laatste 15 minuten na het sluitingsuur te verlaten.
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Afdeling 4 - vestigingsvergunning
Onderafdeling 1 - aanvraagprocedure
Aanvraag
Art.4.
§1. De vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is 
onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning, verleend door het College van 
Burgemeester en Schepenen, ongeacht of deze bestemming in het kader van de hoofdactiviteit of in 
het kader van een nevenactiviteit is. 
§2. Voorafgaand aan 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 op de website van de gemeente Brasschaat.
§3. Bij de aanvraag moet gevoegd worden

 Kopie van de identiteitskaart(en)
 Uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen
 Plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 Indien nodig een kopie van de beroepskaart
 Een kopie van de eigendomsacte (indien eigenaar van het pand) of 

handelshuurovereenkomst (indien huurder)
 Het bewijs van de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en 

ontploffing, indien de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte 
hebben van ten minste 1000m2. 

Ontvankelijkheid
Art.5.
§1. Binnen een termijn  van 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag oordeelt de 
burgemeester of zijn afgevaardigde over de (on)volledigheid of (on)ontvankelijkheid van de aanvraag 
en brengt de aanvrager schriftelijk op d hoogte van het resultaat hiervan.

§2. De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens zoals hierboven vermeld, 
ontbreken. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van dit feit, 
om de ontbrekende documenten in te dienen.  

§3. Een nieuwe aanvraag van dezelfde uitbater, voor dezelfde plaats én voor dezelfde bestemming, 
volgend op een onontvankelijke of geweigerde aanvraag, kan ten vroegste zes maanden na de datum 
van de weigerings- of onontvankelijkheidsbeslissing worden ingediend, op straffe van 
onontvankelijkheid.
De nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van een verklaring ondertekend door de uitbater, dat alle 
voorwaarden van dit reglement vervuld zijn.

§4. De burgemeester kan bepalen dat bijkomende documenten overhandigd moeten worden.

Beslissing 
Art.6.
§1. Binnen een termijn van 45 werkdagen te rekenen vanaf de volledigheids-en 
ontvankelijkheidsverklaring van de aanvraag, betekent het College van Burgemeester en Schepenen 
per aangetekend schrijven aan de uitbater zijn beslissing over de vestigingsvergunning. Indien 
gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier, mag deze termijn éénmaal worden verlengd 
met maximaal dezelfde duur.
§2. Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid, 
bescherming van consumenten, eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding, bescherming 
van het milieu en stedelijk milieu, wordt het uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of 
verlengde termijn, de toelating geacht te zijn geweigerd.
§3. De vestigingsvergunning geldt voor de erin aangeduide uitbater en voor de erin vermelde locatie. 
De vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater, noch kan zij worden 
overgedragen naar een andere locatie. 
§4. 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: 
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1) een onvolledige aanvraag en/of de aangeleverde documenten conform het aanvraagformulier 
onjuiste gegevens bevatten. 
2) de ruimtelijke ligging van de handelszaak: 

 indien de aanvraag betrekking heeft op een bestemming die stedenbouwkundig ontoelaatbaar 
is; 

 indien de aanvraag van de locatie van de vestiging is gelegen op de plaats van de 
aanvraagplaatsen:  

• als er binnen een straal van 15 m, gemeten vanaf de toegangsdeur, niet minstens 2 
reglementaire parkeergelegenheden zijn, in de vorm van een private parking 
gereserveerd voor de klanten en/of een openbare parkeergelegenheid, waarbij 
voldoende gedefinieerd als “klanten moeten niet op zoek naar een parkeerplaats”. 

• als er binnen een straal van 500 m, gemeten vanaf de toegangsdeur al een 
nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatiegelegen is. De 
minimumafstand vertegenwoordigt de afstand in volgelvlucht van dorpel tot dorpel. 

• als er binnen een straal van 250 m rond een jeugdhuis, jeugdcentrum, 
ontmoetingsplaats voor jongeren, speelplein, openbaar plein of school gelegen is. 

• in of naast gebouwen met een voortuin. 
• binnen een gebied afgebakend door agglomeratieborden (verkeersbord F1).

3) De 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, gezondheid, veiligheid en rust door deze handelszaak en 
tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

Afdeling 5 - uitbatingsvergunning
Onderafdeling 1 -Procedure
Aanvraag 
Art.7.1.
§ 1. Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden opgericht na de 
inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen 
voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning. 
§2. Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij
de burgemeester, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.
§3. Bij de aanvraag moet gevoegd worden:

 een uittreksel uit het strafregister volgens artikel 596, tweede lid van het Wetboek van
Strafvordering (vroeger: model 2) van de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant
en van de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie of een gelijkaardig 
uittreksel uit het strafregister indien de exploitant niet de Belgische nationaliteit heeft.

 een bewijs van aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds;
 een kopie van het geldende UBO-register met alle wettelijk verplicht te vermelden gegevens;
 een attest van de FOD Financiën inzake de al dan niet betaling van alle vaststaande en

onbetwiste belastingschulden door de uitbater, de zaakvoerder(s) en/of de bestuurder(s), dat
op de dag van de aanvraag niet ouder is dan één maand;

 De geldende vestigingsvergunning

§4. Bij de aanvraag voor inrichtingen die reeds in exploitatie zijn moet bovendien gevoegd worden:
 een overzicht van alle personen die in welke hoedanigheid ook en ongeacht het

arbeidsstatuut betrokken zijn bij de uitbating van de inrichting, met opgave van de naam, de
voornaam, de nationaliteit en het arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige/vrijwilliger) evenals
een kopie van de identiteitskaart en een bewijs van sociale verzekering van al deze personen
indien dit wettelijk verplicht is;

 het bewijs van de dekking van de burgerlijke en professionele aansprakelijkheid van alle
personen die, ongeacht hun arbeidsstatuut, werken in de inrichting, waarvoor een
verzekeringsmaatschappij instaat die gerechtigd is om verzekeringspraktijken te voeren in
België

§5. De burgemeester kan bepalen dat bijkomende documenten overhandigd moeten worden.

Ontvankelijkheid
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Art.7.2.
§1. Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag oordeelt de
burgemeester of zijn afgevaardigde over de (on)volledigheid of (on)ontvankelijkheid van de aanvraag
en brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het resultaat hiervan.
§2. De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens, zoals hierboven vermeld,
ontbreken. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van dit feit,
om de ontbrekende documenten in te dienen.
§3. De aanvraag is onontvankelijk, wanneer op de plaats van aanvraag de functie stedenbouwkundig
onverenigbaar is met de bestemmingszone.
§4. Een nieuwe aanvraag van dezelfde uitbater, voor dezelfde plaats én voor dezelfde bestemming,
volgend op een onontvankelijke of geweigerde aanvraag, kan ten vroegste zes maanden na de datum
vermeld in de weigerings- of onontvankelijkheidsbeslissing worden ingediend, op straffe van
onontvankelijkheid.
Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van een verklaring ondertekend door de uitbater, dat
alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn.

Onderafdeling 2 - Onderzoek
Administratief onderzoek
Art. 7.3.
§1.De uitbatingsvergunning kan enkel worden toegekend na een voorafgaandelijk administratief
onderzoek.
Dit voorafgaandelijk administratief onderzoek omvat:

 een brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid zoals verricht
door de brandweerzone van de plaats van de vestiging.

 een financieel onderzoek: dit is een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde
gemeentelijke facturen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de uitbater;

 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 moraliteitsonderzoek;
 een onderzoek op vlak van omgeving;

§2.Het resultaat van deze onderzoeken wordt overgemaakt aan de burgemeester.

Moraliteitsonderzoek
Art.7.4.
§1. Het moraliteitsonderzoek bestaat uit:

 een onderzoek inzake de zedelijkheid;
 een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van mensenhandel;
 een onderzoek naar de gerechtelijke, administratieve en politionele antecedenten;

§2. Het moraliteitsonderzoek wordt uitgevoerd met inachtname van de beginselen van behoorlijk
bestuur.
§3. Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor
het publiek toegankelijke plaats(en), op de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers van de
uitbater en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de uitbater.
Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen of 
een uittreksel
uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document
desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler.
§4. Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de
uitbating van de inrichting, dient de uitbater een kopie van het identiteitsbewijs over te maken aan de
politie, dit met het oog op een moraliteitsonderzoek.
§5. Het moraliteitsonderzoek wordt gevraagd aan en verricht door de politie of de daartoe bevoegde
diensten.
§6. De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie of andere bevoegde
diensten en beslist discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is
om de toelating al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de
openbare orde voor ogen zal houden.
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Modaliteiten voor de beoordeling
Art.7.5.
§1. De vereiste van de positieve beoordeling van dit artikel geldt gedurende de ganse duur.
§2. Bij negatieve controles wordt een hoorzitting georganiseerd die aanleiding kan geven tot een
regularisatietermijn.
§3. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen na de melding van een ontvankelijke en volledige
aanvraag, wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het
dossier, mag deze termijn éénmaal worden verlengd met maximaal dezelfde duur.
§4. Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid,
bescherming van consumenten, eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding, bescherming
van het milieu en stedelijk milieu, wordt bij het uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of
verlengde termijn, de toelating geacht te zijn geweigerd.

Onderafdeling 3 - Weigeringsgronden
Art.8.
§1. De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als niet voldaan is aan de wettelijke of 
reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing op de inrichting;

 indien minstens één van de onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen van de toelating
negatief werd geadviseerd.

 als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt;
 als controle door de ambtenaar van de stad of gemeente en/of de politie wordt verhinderd;
 als de aanvraag onjuiste gegevens bevat;

§2. Een nieuwe aanvraag van dezelfde uitbater, voor dezelfde plaats én voor dezelfde bestemming,
volgend op een geweigerde aanvraag, kan ten vroegste zes maanden na de datum vermeld in de
weigeringsbeslissing worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid.
Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van een verklaring ondertekend door de uitbater, dat
alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn.

Onderafdeling 4 - Geldigheid van de toelating
Art.9.
§1. De toelating is geldig te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester.
§2. De uitbatingsvergunning moet zichtbaar aangebracht worden aan de inrichting, zodat ze leesbaar
is vanop de openbare ruimte. De toelating moet bovendien steeds ter inzage liggen van de politie of
een bevoegde controlerende ambtenaar.
§3. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte
van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag met inbegrip van elke
bestemmingswijziging onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
§4. De toelating wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde inrichting. De toelating kan
dus niet worden overgedragen aan een ander uitbater noch kan zij worden overgedragen naar een
andere locatie.
§5. De toelating kan worden geschorst of ingetrokken overeenkomstig Afdeling 8 van dit reglement
met betrekking tot de administratieve sancties en maatregelen.
§6. De burgemeester kan beslissen om de toelating te beperken in de tijd en/of bijkomende
voorwaarden te koppelen aan de toelating.

Onderafdeling 5 - Uitbatingsvoorwaarden
Algemene voorwaarden
Art. 10.1.
Inrichtingen die onderworpen zijn aan een uitbatingsvergunning moeten de in dit hoofdstuk vermelde
exploitatievoorwaarden te allen tijde respecteren en naleven.

Hygiëne – reinheid
Art. 10.2. 
§1. Alle ruimtes, en de voorwerpen in de inrichting, moeten beantwoorden aan de in het dagelijks
leven als normaal ervaren normen voor frisheid, netheid en hygiëne (bijvoorbeeld: proper
vloeroppervlak, proper materiaal, regelmatig verwijderen van afval). De gezondheid van de gebruikers
en de openbare gezondheid mogen nooit gevaar lopen.
§2. Er moeten voldoende hulpmiddelen en voorzieningen aanwezig zijn die de frisheid, netheid en
hygiëne garanderen.
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§3. 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 1953), uitgevoerd door het gemeentebestuur van de plaats van de drankgelegenheid.
§4. Andere verplichte voorzieningen:
In het bijzonder moet in de inrichting minstens aanwezig zijn:

 de mogelijkheid om elke ruimte te verwarmen: verwarmingsmiddelen moeten voldoende veilig
       zijn om elke ruimte te verwarmen tot minstens 24 graden Celsius;
 de mogelijkheid om elke ruimte te verlichten en te verluchten;
 afvalemmers in alle ruimtes;
 een verbanddoos met minimaal volgende inhoud: ontsmettingsmiddel voor open wonden –

klaar voor gebruik; ontsmettingsmiddel voor materiaal (pincet, schaar, naald) of eigen handen;
ontsmettingsalcohol 70%; individueel verpakte steriele kompressen; rolletje hypo allergische
kleefpleister; individueel verpakte steriele wondpleister; elastische verbanden; fijn inox
schaartje; fijn inox splinterpincet; neutrale zeep (vloeibaar) en zuivere handdoek en
washandje; ijszakje in de diepvries of instant ice in de verbanddoos (voor eenmalig gebruik);
één paar niet steriele latex handschoenen; 30 ml ontsmettingsmiddel op basis van
chloorhexidine.

Onderhoud
Art. 10.3. 
De inrichting moet altijd goed onderhouden zijn. De uitbater staat in voor alle herstellingen en
onderhoudswerken, van welke aard of oorzaak ook, met inbegrip van diegenen ingegeven door
overmacht, slijtage, ouderdom, normaal gebruik en verborgen gebreken.

Nutsvoorzieningen
Art. 10.4. 
De ruimtes die betrokken zijn bij de exploitatie van de inrichting, de technische installaties voor
nutsvoorzieningen en andere inrichtingselementen:

 mogen geen gebreken vertonen waardoor ze gebruiksonveilig zijn of dreigen te worden;
 mogen geen vocht van welke aard ook doorlaten en/of schimmelvorming vertonen;
 mogen niet beschadigd of versleten zijn aan de afwerking zoals doorbuiging van plafonds,

vervorming of scheurvorming van muren, gaten in vloeren, houtrot van ramen en deuren,
versleten vloerbedekking, gescheurd behang, afbladderende verf, barsten in sanitair, enz

Toegang tot de inrichting
Art. 10.5. 
§1. Tijdens de uitbating van de inrichting moet minstens één toegangsdeur van de inrichting en alle
ruimtes in de inrichting onmiddellijk, zowel van binnen als van buiten, zonder tussenkomst van een
derde geopend kunnen worden, met het oog op controle.
§2. De uitbater verleent te allen tijde toegang aan reguliere hulpverlening (bijvoorbeeld: UZA, Instituut
voor Tropisch Geneeskunde (ITG), Ghapro, Vaccinatieteam Provincie, …) die screening en vaccinatie
aan het personeel aanbiedt, ter bestrijding van beroepsgebonden gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld:
Hepatitis B).

Aansprakelijkheidsverzekering
Art.10.6
De uitbater van een inrichting is verplicht de burgerlijke en professionele aansprakelijkheid van alle 
personen die, ongeacht hun arbeidsstatuut, werken in de inrichting, ten allen tijde te verzekeren door 
een verzekeringsmaatschappij, die gerechtigd is om verzekeringspraktijken te voeren in België.

Afdeling 6 – Flankerende maatregelen
art.11.
§1. Het is verboden om: 

 goederen te laden en/of te lossen aan nachtwinkels en private bureaus voor  
telecommunicatie tussen 22.00 uur en 07.00 uur; 

 alcoholhoudende dranken te verbruiken in een nachtwinkel of een privaat bureau voor 
telecommunicatie; 
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 tussen 22.00 uur en 07.00 uur in de nabije omgeving van nachtwinkels of private bureaus voor 
telecommunicatie voertuigen of hun toebehoren (bijvoorbeeld koelinstallaties) draaiende te 
houden terwijl het voertuig stilstaat. 

§2. De uitbater of zijn aangestelde is verplicht om degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken in of bij 
zijn inrichting te plaatsen tijdens de openingsuren. 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 privéterrein waarop de nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie is 
gevestigd alsook op de voorliggende openbare weg.
§3. Toegang en controle:

 Tijdens de uitbating van de inrichting moet minstens één toegangsdeur van de inrichting en 
alle ruimtes in de inrichting onmiddellijk, zowel van binnen als van buiten, zonder tussenkomst 
van een derde geopend kunnen worden, met het oog op controle.

 Het is verboden om ramen van de inrichting, die zichtbaar zijn op de openbare weg, tijdens de 
uitbating ondoorzichtig te maken of voorwerpen te plaatsen zodat de inkijk ernstig bemoeilijkt 
of onmogelijk gemaakt wordt
(bijvoorbeeld door het gebruik van folie, gekleurd of ondoorzichtig glas, posters, schermen, 
rekken, enz.).

Afdeling 7 – camerabewaking
Art.12.
De uitbater van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie moet tijdens het 
open houden van zijn inrichting minstens één bewakingscamera in werking hebben die duidelijke, 
herkenbare beelden opneemt van iedere bezoeker. Ook een automatische tijdsregistratie is hierbij 
verplicht. De voorschriften vermeld in de wet van 21 maart 2007 (BS 31 mei 2007) tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s alsmede de uitvoeringsbesluiten, en de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018, zijn integraal van toepassing.

Afdeling 8 -  Strafbepalingen, administratieve sancties en maatregelen

Administratieve sancties en strafbepalingen
Art 13.1.
§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 
private bureaus voor telecommunicatie die worden uitgebaat in overtreding op onderhavig 
gemeentelijk reglement. 
§2. Bij het overtreden van de in artikel 3.§1 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. Elke overtreding van dit politiereglement, met uitzondering van de bepalingen vermeld in de
artikelen 6.2 wordt bestraft met:

 een administratieve geldboete tot 350,00 EUR of
 een administratieve schorsing of intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning of
 een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling.

§2. Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen de vergunning tijdelijke of definitief
schorsen of intrekken, de instelling tijdelijk of definitief sluiten:

 indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot openbare ordeverstoring met
      inbegrip van overlast, wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier;
 indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste

             gegevens in de aanvraag of bij wijzigingen van de gegevens in de aanvraag waardoor de
             veiligheid in het gedrang kan komen;

 in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan is 
aan de voorwaarden vermeld in dit reglement.

Aan de sancties opgelegd door het college gaat een waarschuwing van de overtreder vooraf.
De sancties opgelegd door het college worden door de politie betekend of met een aangetekende
brief ter kennis gebracht aan de overtreder.
Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college wordt bovendien bestraft met één
van de hierboven voorziene administratieve sancties.
§3. In alle gevallen waarbij een administratieve sanctie van schorsing of intrekking van de vergunning
werd opgelegd kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer over te gaan tot
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het verlenen van een vergunning.
§4. Onverminderd het voorgaande, kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder
uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten.
§5. Het opleggen van administratieve sancties gebeurt volgens de bepalingen en op grond van de wet
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S. 1 juli 2013).

Administratieve maatregelen
Art.13.2
§1. Telkens wanneer de openbare orde (met inbegrip van overlast) in gevaar is, kan de burgemeester
maatregelen nemen om dit gevaar of het risico erop, te doen ophouden. Indien deze
maatregelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en risico van
degene die in gebreke gebleven is, tot uitvoering laten overgaan.
§2. Het niet naleven van de maatregelen van de burgemeester wordt bovendien bestraft met de in
artikel 13.1 voorziene administratieve sancties.

Afdeling 9 - verval van rechtswege
Art. 14..
§1. De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege indien: 

 binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen aanvraag werd gedaan 
voor het bekomen van een uitbatingsvergunning; 

 De uitbatingsvergunning voor het pand waarvoor een vestigingsvergunning werd 
aangevraagd, wordt geweigerd en/of geschorst en/of ingetrokken en/of de instelling wordt 
gesloten.

§2.De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes
       maanden feitelijk is onderbroken;
 in geval van faillissement;
 in geval van veroordeling tot gerechtelijke sluiting;
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
 in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon;
 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank

voor ondernemingen;
 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van

             zijn organen.

Afdeling 10 – overgangsbepalingen 
Art.15.
§1. Voor de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie die reeds minstens 5 jaar 
zonder onderbreking actief zijn vóór de inwerkingtreding van huidig reglement, geldt voor de 
toepassing van dit reglement een overgangstermijn van 5 maanden vanaf de inwerkingtreding van het 
reglement.
§2. Voor de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie die reeds minstens 5 jaar 
zonder onderbreking actief zijn vóór de inwerkingtreding van huidig reglement, gelden de bepalingen 
inzake de vestigingsvergunning, zoals voorzien in Afdeling 4, niet. Zodra de nachtwinkel of privaat 
bureau voor telecommunicatie wordt uitgebaat door een nieuwe uitbater of er zich wijzigingen 
voordoen in de structuur of de locatie van de onderneming of vestigingseenheid, dient een 
vestigingsvergunning te worden aangevraagd. 
De datum van inschrijving door de gemeentelijke administratie van de vergunningsaanvraag is 
bepalend. 
De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of 
geweigerd.

Afdeling 11 – overige bepalingen
Art.16.
§1. Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 286 e.v. van het 
Decreet Lokaal Bestuur.
§2. Afschrift van dit reglement  wordt, conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet, verzonden 
aan:
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 de provinciegouverneur voor kennisgeving aan de bestendige deputatie van de Provincieraad 
en voor melding van het Bestuur memoriaal van de Provincie Antwerpen.

 de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen en aan die van de 
Politierechtbank van het arrondissement.

 ter kennisgeving aan de politiezone Brasschaat.

Gedaan in zitting datum als boven.

de algemeen directeur, de voorzitter,
(w.g.) Ward Schevernels (w.g.) Tom Versompel

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de waarnemend algemeen 
directeur,

de voorzitter,

Gigi De Schryver Tom Versompel

Goedkeuring reglement betreffende nachtwinkels.
Dossierverantwoordelijke: Sophie Van Dessel

Politiek verantwoordelijke: Ward Schevernels


