Gemeentelijk reglement voor de invoering
van een uitbatings- en vestigingsvergunning
voor nachtwinkels of private bureaus voor
telecommunicatie
Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2013

Artikel 1: Begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:


uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak en voor
wiens rekening en risico de nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie wordt uitgebaat
(maar niet noodzakelijk eigenaar van het handelspand).



Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die
voor de consument toegankelijk is en waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006 van
toepassing is, uitgeoefend worden.



nachtwinkel: een vestigingseenheid die
 ingeschreven is in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) 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;
 en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt .



bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het
verlenen van telecommunicatiediensten



Uitbatingsvergunning: verleend door de burgemeester en geeft de houder de toelating om een
nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie uit te baten nadat voldaan is aan een aantal
uitbatingsvoorwaarden



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

Artikel 2: Procedure Vestigingsvergunning
§ 1. De vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is vanaf
1.1.2014 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.
§ 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 verleend indien bij onderzoek naar de ligging van de vestigingseenheid een
ander bestaande, gelijkaardige inrichting gevestigd is binnen een straal van 1.000 meter (in
vogelvlucht gemeten van toegangsdeur tot toegangsdeur).
2.2. 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, veiligheid en rust
door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.
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Artikel 3: Procedure Uitbatingsvergunning
§1 Voor elke uitbating van een nachtwinkel of bureau voor telecommunicatie zoals bedoeld in artikel 1
van dit reglement, moet de uitbater met ingang van 1 januari 2014 schriftelijk een
uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester.
Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij de
burgemeester aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.
§2 Voor de nachtwinkels of 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.
§3 Voor de nachtwinkels of private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het ogenblik van de
inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van zes maanden na
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 de burgemeester en kan enkel worden verleend na
een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
- Brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt
uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door de brandweer.
- Financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen
en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de
uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst.
- 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 (inclusief de voorschriften inzake reclame en opschriften). Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de dienst ruimtelijke ordening.
- 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 van 28 december 1983
betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, verricht door het gemeentebestuur
van de plaats van de drankgelegenheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de dienst leefmilieu en
Politie Brugge.
- een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de
dienst leefmilieu.
- Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als
ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door de dienst lokale economie.
De dienst lokale economie coördineert deze onderzoeken en legt een verslag voor aan de
burgemeester.
§ 5. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
burgemeester. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor 3 jaar en kan verlengd worden onder
dezelfde voorwaarden als voor het bekomen van een nieuwe uitbatingsvergunning.
§ 6. 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.
§ 7. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte
van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
§ 8. De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende
ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.
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Artikel 4: Vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning van rechtswege vervallen
De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege indien:
Binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen aanvraag wordt gedaan
voor het bekomen van een uitbatingsvergunning;
De uitbatingsvergunning van het pand waarvoor een vestigingsvergunning werd aangevraagd
wordt geweigerd en/of geschorst en/of ingetrokken en/of de instelling wordt gesloten.
De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:
Op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan drie
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 schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank
van ondernemingen.
Artikel 5: Politiemaatregelen en Strafbepalingen
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 met onderhavig
reglement.
De vergunningen moeten steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter
inzage worden voorgelegd. Wanneer de vereiste vergunning niet wordt voorgelegd, kan de
burgemeester de sluiting bevelen van de betreffende nachtwinkel of privaat bureau voor
telecommunicatie.
Tenzij voor dezelfde overtredingen door of krachtens een wet of decreet straffen of administratieve
sancties worden bepaald, wordt elke overtreding van dit reglement bestraft met
een administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgeleverde
uitbatingsvergunning en/of
een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel of het privaat bureau voor
telecommunicatie.
Meer bepaald kan de burgemeester de uitbatingsvergunning tijdelijk of definitief intrekken, de
instelling tijdelijk of definitief sluiten:
a) indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot geluidshinder wat zal blijken uit
een door de politie samengesteld dossier
b) indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot enige andere vorm van overlast,
van aard om de openbare orde te verstoren wat zal blijken uit een door de politie
samengesteld dossier
c) indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste gegevens
in de vergunningsaanvraag of bij wijzigingen van de opgegeven gegevens waardoor de
veiligheid in het gedrang kan komen
d) in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan
is aan de voorwaarden vermeld in art.2.
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
het verlenen van een uitbatingsvergunning.
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