
 

Toeristische erkenning - Reglement sluitingsuren kleinhandel
gemeenteraad - 25 juni 2019

1/5

Zitting van 25 juni 2019
Ruimte

Goedgekeurd

42 2019_GR_00208 Toeristische erkenning - Reglement 
sluitingsuren kleinhandel - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de 
heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, 
schepen; de heer Joost Venken, schepen; de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; 
mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; mevrouw 
Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; de heer 
Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de 
heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de 
heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de 
heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de 
heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; de heer Hans Similon, gemeenteraadslid; mevrouw 
Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw 
Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw 
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; de heer Bart 
Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Koen 
Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, gemeenteraadslid; de heer Dietrich 
Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw 
Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de 
heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Habib El Ouakili, schepen; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; mevrouw Nele 
Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 25 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Lut Creemers; Rik Dehollogne; 
Frank Dewael; Joske Dexters; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; 
Carlo Gysens; Inge Hendrikx; Lies Jans; Bert Lambrechts; Laurence Libert; Raf 
Martens; Dymfna Meynen; Bart Moors; Silvie Nickmans; Sophie Persoons; Marc 
Schepers; Kevin Schouterden; Hans Similon; Brigitte Smets; Steven Vandeput; 
Joost Venken
- 13 onthouding(en): Ivo Belet; Gerald Corthouts; Pieter Cuppens; Kim De Witte; 
Stefan Hendrickx; Maryam Jamshid; Peter Liefsoens; Karolien Mondelaers; Koen 
Ooms; Karolien Stevens; Frank Troosters; Tom Vandeput; Dietrich Vandereyken

Beschrijving

Aanleiding en context
Het grondgebied Hasselt is sinds 7 november 2018 erkend als toeristisch centrum 
in het kader van tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons 
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en is sinds 4 december 2018 erkend als toeristisch centrum in het kader 
betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. 

Argumentatie
De toeristische erkenning van grondgebied Hasselt houdt in dat 
detailhandelszaken op grondgebied Hasselt vrijgesteld zijn van de wettelijke 
verplichte rustdag en sluitingsuren. Zij mogen met andere woorden 24 uur per dag 
en 7 dagen per week geopend zijn. 

De stad Hasselt wil echter:

 Overlast vermijden;
 Vermijden dat nachtwinkels veranderen in 24/7-shops;
 De nachtwinkels en de eerlijke concurrentie beschermen.

Dit reglement bepaalt beperkingen voor de openingsuren voor vestigingseenheden 
van kleinhandel om de ongewenste neveneffecten van de toeristische erkenning te 
vermijden. Het reglement voorziet opnieuw in sluitingsuren voor 
vestigingseenheden van kleinhandel op grondgebied Hasselt om de overlast te 
beperken, eerlijke concurrentie te bevorderen en te voorkomen dat nachtwinkels 
24/7-shops worden. 

Juridische grond
 Wet van 10 november 2006 betreffende openingsuren in handel, ambacht 

en dienstverlening;
 Koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag 

in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, 
luchtkuuroorden en toeristische centra;

 KB van 16 juni 2009 betreffende de erkenning van toeristische centra;
 Gemeentelijk reglement inzake vestigings- en uitbatingsvergunning voor 

nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en wedkantoren van 
24 juni 2014;

 Gemeentelijk reglement en belastingreglement voor nachtwinkels, private 
bureaus voor telecommunicatie en wedkantoren van 24 juni 2014; 

 MB van 7 november 2018 tot erkenning van grondgebied Hasselt als 
toeristisch centrum in het kader van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 
betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en 
kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische 
centra;

 MB van 4 december 2018 tot erkenning van grondgebied Hasselt als 
toeristisch centrum in het kader van de wet van 10 november 2006 
betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41, 2° van het decreet lokaal bestuur

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester 
en schepenen worden toevertrouwd:

Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over perso-
neelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij 
de overtreding van die reglementen.

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt het in bijlage gevoegde gemeentelijk reglement 
sluitingsuren van vestigingseenheden van kleinhandel op grondgebied Hasselt 
goed.

Bijlagen
1. Gemeentelijk reglement sluitingsuren van vestigingseenheden van 

kleinhandel op grondgebied Hasselt_.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



 

Gemeentelijk reglement sluitingsuren  

van vestigingseenheden van kleinhandel op grondgebied Hasselt  

 

Artikel 1: Sluitingsuren voor vestigingseenheden van kleinhandel op het grondgebied Hasselt 

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, in vestigingseenheden van kleinhandel op grondgebied Hasselt 

als volgt toegestaan: 

- Van ten vroegste 5 uur tot uiterlijk 22 uur (ook in private bureaus voor telecommunicatie 

en wedkantoren); 

- Van ten vroegste 18 uur tot uiterlijk 6 uur in nachtwinkels. 

 

Artikel 2: Afwijkingen 

Een afwijking van deze sluitingsuren kan bekomen worden in bijzondere en voorbijgaande 

omstandigheden door een gemotiveerde aanvraag te richten aan het college van 

burgemeester en schepenen. Na een schriftelijke goedkeuring van het college van 

burgemeester en schepenen kan een vestigingseenheid van kleinhandel afwijken van de 

sluitingsuren. Deze afwijkingen mogen niet meer dan vijftien dagen per jaar bedragen.  

 

Artikel 3: Overtredingen 

Overtredingen worden gesanctioneerd door: 

- Een administratieve geldboete tot 350 euro; 

- Een administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgeleverde 

toelating of uitbatingsvergunning; 

Een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting. 

 

Artikel 4: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking vanaf 15 juli 2019.  

 

Artikel 5: Overgangsbepalingen 

§ 1. De huidige gemeentelijke reglementen inzake vestigings- en uitbatingsvergunning voor 

nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en wedkantoren van 24 juni 2014 en 

inzake belastingreglement voor nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en 

wedkantoren van 24 juni 2014 blijven van toepassing op nachtwinkels, private bureaus voor 

telecommunicatie en wedkantoren.  

 

§ 2. 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 24 juni 2014 tot invoering van een uitbatings- en 

vestigingsvergunning voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, toch (ook) 

’s nachts geopend waren en dit willen blijven, geldt de volgende overgangsregeling: 

- Zij moeten vanaf 15 juli 2019 
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o Ofwel met de benaming ‘nachtwinkel’ alvast de toegelaten openingstijden voor 

nachtwinkels naleven zoals omschreven in artikel 1; 

o Ofwel zonder de benaming ‘nachtwinkel’ de openingstijden voor andere 

vestigingseenheden van kleinhandel naleven zoals omschreven in artikel 1.  

 

- Bij keuze voor nachtwinkel moet men vóór 1 oktober 2019 de door het reglement van 

2014 vereiste uitbatingsvergunning aanvragen via het daartoe voorziene 

aanvraagformulier. De nachtelijke uitbating mag dan voorlopig verdergaan in afwachting 

van de beslissing over de aanvraag.  

 

- Als de uitbatingsvergunning niet vóór 1 oktober 2019 wordt aangevraagd of zij wordt 

geweigerd, moet de nachtelijke uitbating vanaf 1 oktober resp. vanaf de 

weigeringsbeslissing worden gestaakt.  

 

- Voor laattijdig ingediende aanvragen of nieuwe aanvragen na weigering gelden de regels 

zoals voor nieuwe nachtwinkels: vestigings- en uitbatingsvergunning is vereist, 

perimetervoorwaarde voor het bekomen van een vestigingsvergunning, een ingediende 

aanvraag geeft niet het recht om de zaak reeds opnieuw ’s nachts te openen in 

afwachting van de beslissing.  
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