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Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - Wijziging

Odette VAN HAMME, voozitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter
DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

BEVOEGDHEID

/

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikels 1 19 en 1 19 bis van de nieuwe gemeentewet

JURID¡SCH KADER
Het algemeen politiereglement van de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
25 februari 2008; laatst gewijzigd in de zitting van de gemeenteraad van 20 november 2017.
Het reglement van de stad Eeklo voor de exploitatie van nachtwinkels, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 19 september 2017.
MOTIVERING

ln het kader van transparantie en duidelijkheid wordt het reglement voor de exploitatie van
nachtwinkels opgenomen in het algemeen politiereglement.
ln artikel 214van het algemeen politiereglement staat een foute verwijzing. Er dient naar artikels 211
en212 te worden verwezen in plaats van artikels 227 en 228.

ADVIES

\
F¡NANCIËLE VERANTWOORDING
Geen financiële

im

plicaties
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BESLISSING

Artikel

1

De artikels onder hoofdstuk 7 in het algemeen politiereglement van de stad Eeklo worden als volgt
ummerd
Oude nummerino
Nieuwe nummerinq
p{ft.287
Art.296

Art.2BB

Art.297
Art.298
Art.299
Art.300

Art.289
Art.290
Art.291
Artikel2

Hoofdstuk 6 quater wordt opgenomen in het algemeen politiereglement van de stad Eeklo met als
titel: "Vestiging en uitbating van nachtwinkels"

Artikel 287. Begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
o uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak
(maar niet noodzakelijk eigenaar van het handelspand) en voor wiens rekening en
risico de 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
o nachtwinkel: een vestigingseenheid die cumulatief aan volgende voorwaarden

.
.

voldoet:
a) ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) uitsluitend onder
de rubriek "verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen"
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan de onder a) bedoelde activiteit
c) een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m2
d) 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 zoals
omschreven in artikel 1B$1 van de Wet van 10 november 2006
uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel verleend
door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.

Artikel 288 - Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande nachtwinkels op het
grondgebied van de stad Eeklo.

Artikel

289. Sluitingsuren van nachtwinkels

De wet van 10 november 2006 (art. 6c) op de openingsuren voor de handel bepaalt dat
nachtwinkels moeten sluiten tussen 7u en 18u.
$1. ln afwijking van artikel 6, c) van de Wet van 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, dienen nachtwinkels gesloten te zijn
voor consumenten:

-

van 2 uur tot 18 uur

Artikel

290. Vestigingsvergunning
1.
De
vestiging
van een nachtwinkel is onderworpen aan een voorafgaande vergunning
$
verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De vestigingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
instelling. De vergunning kan dus niet worden overgedragen aan een andere uitbater noch
kan zij worden overgedragen naar een andere locatie.

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de verzoeker een schriftelijke
aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, via de dienst lokale economie,
aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de
website www.eeklo.be. De verzoeker van een nieuwe nachtwinkel moet minstens 60 dagen
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voor de opening een aanvraag voor vestigingsvergunn¡ng indienen bij de dienst lokale
economie, lndustrielaan 2 te Eeklo. i
$ 2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging
van een nachtwinkelweigeren op grond van:
2.1. ruimtelijke ligging van de handelszaak
Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend indien de

vestigingseenheid zich bevindt:

-

binnen een straal van 1000 m vogelvlucht, gemeten vanaf de toegangsdeur van

-

een andere nachtwinkel tot de toegangsdeur van de nieuwe vestiging;
in de zones waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn
in handelscomplexen of winkelcentra;

Onverminderd het bovenstaande geldt voor het hele grondgebied dat het aantal
vestigingen van nachtwinkels de sociale en ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag
overschrijden.
2.2. de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust.
Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend in gebouwen
waarin ook woongelegenheid is voorzien behalve wanneer dit gebouw exclusief bewoond
wordt door de exploitant(en) van de nachtwinkel en/of zijn aangestelde(n) en de leden van
zijnlhun gezin;

Het college van burgemeester en schepenen baseert zich op een advies van de
politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid

en pst door deze handelszaak waaronder ook het tegengaan van alle vormen van
openbare overlast en het verzekeren van een veilig en vlot verkeer op de openbare wegen
en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.
Een afgeleverde vestigingsvergunning moet ten allen tijde worden nageleefd.

Artikel 291. Uitbatingsvergunning
51. Voor elke uitbating van een nachtwinkel moet de uitbater schriftelijk een
uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van een
aanvraagformulier waarvan een model als bijlage is gehecht aan dit reglement.
$ 2 Voor de nachtwinkels 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 die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit
reglement, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 6 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 enkelworden
verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
1. een brandveilioheidsonderzoek:
een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend,
voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de brandweer - op kosten van de verzoeker - en omvat o.a. controle

op:

.

elektriciteitsvoorziening: geldig keuringsattest laagspanningsinstallatie (max.
5i)

. gasvoorzieningen: geldig keuringsattest (max. 5j)
. veiligheidsverlichting boven uitgangsdeur
. indien bewoond: rookmelder(s) in de verkoopsruimte en eventuele
opslagplaats; autonome branddetectie t.h.v. de slaapkamer(s)
. signalisatie brandblustoestel(len), uitgang en nooduitgang(en)
. aanwezigheid blusmiddelen (te bepalen in functie van oppervlakte en risico's)
. stookplaats en brandstofopslagplaats (veilige opstelling)
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.

een veiligheidsregister dient in elke inrichting ter inzage te liggen voor de
burgemeester of zijn afgevaardigde. Dit register bevat informatie met
betrekking tot de b¡j dit reglement opgelegde veiligheidscontroles en
verificaties, wettelijke opgelegde periodieke controles, exploitatievergunning,
stappenplan, aantal toegelaten personen, verzekeringspolis objectieve
aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing, e.d. De exploitant dient de

gegevens van het veiligheidsregister op

2.
3.

te volgen en indien nodig

te

actualiseren.
een financieel onderzoek

:

een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde stadsfacturen en
aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid
en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst.
een stedenbouwkundiq 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. Dit
onderzoek is niet van toepassing voor vestigingseenheden die over een

4.

vestigingsvergun ning beschikken.
een onderzoek naar de vestiqinq'sformaliteiten:
een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart)

of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is. Dit onderzoek wordt

5.

uitgevoerd door de dienst lokale economie.
een moraliteitsonderzoek: een onderzoek naar de moraliteit van de uitbater(s) en de
aangestelde(n) inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid
overeenkomstig de bepalingen van het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van
gegiste dranken, het KB van 4 april 1953 tot uitvoering van voormeld KB van 3 april
1953 en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken

van sterke drank. Er wordt tevens nagegaan of de uitbater(s) en

zijnlhun

aangestelde(n) niet werd(en) veroordeeld wegens (een) inbreuk(en) op de wetten op
het racisme en de xenofobie, op de drugswetgeving en/of wegens fraude en daden
van weerspannigheid tegen politie of andere overheidsdiensten.
De dienst lokale economie coördineert deze onderzoeken en legt een verslag voor aan de

burgemeester.
$ 5 De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op

te nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.
$ 6 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door

de burgemeester.

$ 7 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid van nachtwinkel en kan niet worden overgedragen aan een andere
uitbater of worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.
$ 8 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken
ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.

$ 9 De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een

bevoegde

controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.

$10 Aan de uitbatingsvergunning is, als bijlage, een lijst gehecht met (in voorkomend geval)

de identiteitsgegevens met inbegrip van een officiële woonplaats van het aangestelde

personeel dat helpt bij de uitbating van de handelszaak. De uitbater mag in de handelszaak

geen mensen tewerkstellen die niet voorkomen op deze lijst. De uitbater is verplicht om
elke wijziging in dit personeelsbestand onmiddellijk te melden aan de burgemeester, met
het verzoek om de lijst te willen aanpassen. Nieuwe aangestelden worden onderworpen
aan het onderzoek bepaald in punt 5 van $ 4 van dit artikel.

Artikel 292
vervallen

-

Vestigingsvergunning
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en uitbatingsvergunning van

rechtswege

w

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;
o de uitbatingvergunning 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
6 maanden 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 293 - Belasting op nachtwinkels
Bij gemeenteraadsbesluit werd een eenmalige openingsbelasting van en een jaarlijkse
uitbatingsbelasting bepaald. Dit besluit is terug te vindpn op de website van de gemeente
wrvw.eeklo.be onder de rubriek belastingen en retributies.

Artikel 294 Politiemaatregelen en strafbepalingen'(GAS)
S1 Overeenkomstig artikel 18 S 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 uìtgebaat in overtreding op onderhavig
gemeentel ijk reglement.

52 B¡j het overtreden van de in artikel 289 voorziene sluitingsuren gelden

de

strafbepalingen zoals voorzien in artikelen 19 tot en met22 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 Nieuwe Gemeentewet bestraft met
een:

.
.

een administratieve geldboete van maximum 250 euro
een administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgeleverde
toelating of vergunning voor de nachtwinkel
. een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel
De burgemeester kan de uitbatingsvergunning tijdelijk of definitief intrekken, de instelling
tijdelijk of definitief sluiten indien:
o de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot geluidshinder wat zal blijken
uit een door de politie samengesteld dossier;
o indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot enige andere vorm van
overlast, van aard om de openbare orde te verstoren wal zal blijken uit een door
de politie samengesteld dossier;

Artikel 295 Overlast rond nachtwinkels
Onderstaande bijzondere regels gelden onverminderd de algemene bepalingen op de
overlast, zoals geregeld in dit algemeen politiereglement.

.
.
.
o
o
o

Het is verboden, van 22.00 u tot 06.00 u 's morgens, in de nabije omgeving van
nachtwinkels nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken, dat hoorbaar is op
openbare plaatsen, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.
Het is verboden alcoholhoudende dranken (dus ook bier en wijn) en sigaretten te
verkopen aan minderjarigen onder de 16 jaar. Voor sterke drank (dus ook breezers
of alcopops) ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar.
Het is verboden de winkel te (laten) beleveren tussen 22 uur en 6 uur.
Het is verboden alcoholhoudende dranken te verbruiken in nachtwinkels.

Het is verboden om in de nabije omgeving van nachtwinkels voertuigen of hun
toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat,
tenzij daartoe noodzaak is.
Het is verboden om in de nabije omgeving van nachtwinkels de autoradio te laten
spelen met een buiten de wagen hoorbaar volume.
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Artikel 3
Artikel 296 S 1 van het algemeen politiereglement wordt als volgt gewijzigd:
Voor zover niet strafbaar gesteld in andere wetten of decreten kunnen overtredingen op de
artikelen 15, 1Sbis, 16,17,18, 18bis,38,50,59,92,94,94bis,94ter,96, 105,1", 147,148,
149, 150, 150bis, 247bis,251bis, 251ler, 253, 255,255bis, 256, 257, 261, 262, 263, 264,

271bis, 271ter, 272 Le.m. 286, 295 en 296.van dit reglement gestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum 350 euro, overeenkomstig het gemeentelijk
reglement op de administratieve sancties, opgelegd door de gemachtigde ambtenaar.

Artikel4
Artikel 297 wordt van het algemeen politiereglement als volgt gewijzigd:
Overtredingen op de artikelen van dit reglement, behoudens de artikelen bepaald in artikel
296 van dit politiereglement, worden gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven
dagen en met een boete van één tot vijfentwintig euro, of met één dezer straffen alleen,

behoudens strengere straffen voorzien

in andere

wetten, decreten, besluiten of

reglementen.

Artikel5
Artikel 214 van het algemeen politiereglement wordt als volgt gewijzigd:

Onverminderd

de door de

wetgeving inzake ruimtelijke ordening

vereiste

stedenbouwkundige vergunning, is het verboden een gebouw zoals omschreven in de
artikelen 211 en 212 van dit reglement uit te baten zonder een voorafgaande vergunning
van de burgemeester, hierna uitbatingsvergunning genoemd.

Artikel6
S 1. Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van
het gemeentedecreet en treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.

$ 2. Afschrift van dit reglemenl zal, conform artikel 42 53 van het gemeentedecreet, worden
verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank van
Gent.
STEMMING

Administratieve afhandelinq

lntern:
lnformatie over te maken aan: secretariaat.

Extern:
Afschrift aan:
De griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank van Gent
Politiezone meetjesland Centrum
Gas-ambtenaren Provincie Oost Vlaanderen

Afkondiging:ja
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Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter

Voor eensluidend u ittreksel
voor de burgemeester,

:

de stadssecretaris
126
nieuwe gemeentewet)
@rt.
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