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Artikel 1 : algemeen principe
De wet van 1 april 2016 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren
in handel, ambacht en dienstverlening wat de beperking van openingsuren in badplaatsen en
toeristische centra betreft, biedt de mogelijkheid om via een gemeentelijk reglement sluitingsuren te
bepalen.
De Stad Brugge stelt op basis van deze wet sluitingsuren vast om ongewenste neveneffecten van de
erkenning als toeristisch centrum/badplaats te vermijden. De wettelijke erkenning als toeristisch
centrum/badplaats is positief voor de Brugse kleinhandel, omdat ze hierdoor vrijgesteld zijn van de
wettelijke verplichte rustdag en sluitingsuren (artikel 6 en 8 van de wet van 10 november 2006).
Een neveneffect is echter dat nachtwinkels die de permanente vermelding ‘nachtwinkel’ niet dragen,
en dus niet langer onder de definitie van nachtwinkel vallen, eveneens 24u per dag hun vestiging
kunnen openen. Dit reglement voorziet opnieuw in sluitingsuren voor kleinhandel op het grondgebied
Brugge.
Artikel 2 : sluitingsuren vestigingseenheden van kleinhandel op het grondgebied Brugge
§1. Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen en afwijkingsmogelijkheden is de toegang van
de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of diensten aan de consument,
conform de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, op het grondgebied Brugge als volgt toegestaan:
a) van ten vroegste 5 uur tot uiterlijk 22 uur (ook in private bureaus voor telecommunicatie);
b) van ten vroegste 18u tot uiterlijk 6 uur in de nachtwinkels.
§2. Overtredingen hierop worden gesanctioneerd door:
- een administratieve geldboete tot 350 euro;
- een tijdelijke of definitieve sluiting;
- de administratieve schorsing of intrekking van de stedelijke uitbatingsvergunning als nachtwinkel of als privaat bureau voor telecommunicatie.
§3. Op aanvraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden handelend in eigen naam of op
aanvraag van een vereniging van handelaars of ambachtslieden kan het College van Burgemeester en
Schepenen, in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en
jaarmarkten, afwijkingen toestaan. Deze afwijkingen mogen niet meer dan vijftien dagen per jaar
bedragen.
Artikel 3 : inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2016, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 28 juni
2016.
Artikel 4 : bijzondere bepaling voor bestaande nachtelijk geopende winkels
Voor de op goedkeuringsdatum van dit reglement bestaande winkels in algemene voedingswaren en
huishoudelijke artikelen die, zonder formeel vergund te zijn als nachtwinkel overeenkomstig het
stedelijk reglement van 25 november 2013 tot invoering van een uitbatings- en vestigingsvergunning
voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, toch (ook) ’s nachts open waren en dit
willen blijven, geldt de volgende overgangsregeling :
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- Zij moeten vanaf 1 juli 2016 ofwel met de benaming nachtwinkel alvast de toegelaten openingstijden
voor nachtwinkels naleven, ofwel zonder die benaming die voor de andere zaken (zie artikel 2).
- Bij keuze voor nachtwinkel moet men vóór 1 oktober 2016 de door het reglement van 25 november
2013 vereiste uitbatingsvergunning aanvragen met een speciaal aanvraagformulier. De nachtelijke
uitbating mag dan voorlopig verdergaan in afwachting van de beslissing over de aanvraag.
- Als de uitbatingsvergunning niet vóór 1 oktober 2016 wordt aangevraagd of zij wordt geweigerd,
moet de nachtelijke uitbating vanaf 1 oktober resp. vanaf de weigeringsbeslissing worden gestaakt.
Voor laattijdig ingediende of nieuwe aanvraagpogingen na weigering, gelden de regels zoals voor
nieuwe nachtwinkels (vestigings- en uitbatingsvergunning vereist; perimetervoorwaarde voor het
bekomen van de vestigingsvergunning; indienen van de aanvraag geeft niet het recht om de zaak
voorlopig reeds opnieuw ’s nachts te openen in afwachting van de beslissing).

_____
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