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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 
 
 

 
 
Zitting van 8 mei 2017 
 

Aanwezig 
 
 
 

 

Dames en Heren: Laenen Michel, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, 
Berden Wim, Vandersmissen en Berden Marijke, Schepenen; Grosemans, Schepen van 
rechtswege en OCMW- voorzitter; Vandenrijt, Pauly, De Norre, Moyaers, Ector, Orens, Graulus, 
Vanwing, Claes, Smeets, Lambrechts, Lowet en Moelans; Raadsleden; Creten Nathalie, 
Stadssecretaris. 
 

Verontschuldigd 
 
 

 
Yvan Boesmans, raadslid, 
Jan Vanschoonbeek, raadslid. 

Afwezig 

 

 
Sofie De Waele, raadslid 
 

 
 
DE GEMEENTERAAD 

Goedkeuring reglement op nachtwinkels. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd en meer bepaald artikel 42; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikelen 119 en 119bis; 
 
Gelet op de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, meer 
bepaald de artikelen 6 en 18; 
 
Overwegende dat de vestiging van nachtwinkels niet opportuun is in een omgeving met dichte bebouwing en met 
een hoge bevolkingsgraad en dit omdat dergelijke handelszaken vaak aanleiding zijn tot een verhoogd risico op 
rustverstoring en geluidshinder; 
 
Overwegende dat dergelijke nachtwinkels doorgaans ook aanleiding zijn tot veelvuldig kortparkeren, wat een 
omgeving vereist die deze druk kan opvangen; 
 
Gelet op de vraag om advies aan de middenstandsraad en het antwoord hierop per mail dd. 26 april 2017; 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, 
 
Gelet op de stemming over het algehele besluit: 

Naam en voornaam Voor Tegen Onthou-
ding 

Laenen Michel √   

Gruyters Bart √   

Vanleeuw Mark √   

Guypen Lo √   

Berden Wim √   

Vandersmissen Gert √   

Berden Marijke √   
Vandenrijt Noël   √ 
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Pauly Danny   √ 
De Norre Koen   √ 
Moyaers Bert   √ 
Ector Guido   √ 
Orens Steve   √ 
Graulus Jimmy √   
Vanwing Thomas √   
Claes Kristof √   
Smeets Niko √   
Lambrechts Björn √   
Lowet Noëlla √   
Moelans Sandra √   

 
BESLUIT met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen: 

 
 
Artikel 1. 
Het navolgende reglement op nachtwinkels goed te keuren: 
 
Artikel 1.  Begripsomschrijving 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

• uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet noodzakelijk 
van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling 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 

• nachtwinkel: een vestigingseenheid die 
a)  ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek “verkoop van 
algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen” 
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld 
c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m² 
d) en 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 18§1 van de Wet van 10 november 2006 

• uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of privaat bureau voor 
telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden. 
 

Artikel 2 – Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op het grondgebied van 
de gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 1 van dit reglement, worden 
beschouwd als een nachtwinkel. 
 
Artikel  3. Sluitingsuren van nachtwinkels 
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  uur en na 1 uur 
 
Artikel  4. Vestigingsvergunning  
§ 1. De vestiging van een nachtwinkel is 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.  
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§ 2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel 
weigeren op grond van de 
 

2.1 ruimtelijke ligging van de handelszaak  
Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend indien de vestigingseenheid zich in een 
van de volgende zones bevindt: 
 

- Herk-de-Stad: binnen de bebouwde kom; 
- Schulen: binnen de bebouwde kom; 
- Donk: binnen de bebouwde kom; 
- Berbroek: binnen de bebouwde kom 
- Schakkebroek: binnen de bebouwde kom 

 
Teneinde de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet te overschrijden zal er voor het ganse grondgebied van 
Herk-de-Stad maar een vergunning verleend kunnen worden aan maximum 2 nachtwinkels met elk maximum 1 
vestigingseenheid op het grondgebied.  
 

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. 
 
Artikel 5. Uitbatingsvergunning 
§1. Voor elke uitbating van een nachtwinkel zoals bedoeld in artikel 1 van dit reglement, 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 enkel worden verleend na een  
administratief onderzoek dat volgende componenten bevat: 
 
1. een brandveiligheidsonderzoek: 
een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de 
minimumnormen inzake brandpreventie zoals vastgelegd in het politiereglement  ‘provinciaal horecareglement 
van de Limburgse hulpverleningszones’ zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 13 februari 2017. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer en dient te worden toegevoegd als bijlage bij de aanvraag van de 
uitbatingsvergunning. 
 
2. 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 
financieel beheerder. 

 
3. een stedenbouwkundig onderzoek : 
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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 Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 
de gemeentelijke omgevingsambtenaar.  

 
4. een 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 de burgemeester. 

 
5. een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten  

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 de burgemeester van de plaats van de nachtwinkel. 
 

6. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: 
een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de inschrijving bij de kruispuntbank der 
ondernemingen en de beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is. 
 

 
§ 5 De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 3 jaar.  
Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag indienen 
bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning.  
De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te vragen, 
verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd. 
De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot de definitieve 
inwilliging of weigering wordt verleend. 
De burgemeester kan de duurtijd van de vergunning beperken tot minder dan 3 jaar. 
 
§6 De vergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor een periode van 
langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is. 
 
§7 De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk 
van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting. 
 
§8 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de burgemeester. 
 
§9 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 
vestigingseenheid van nachtwinkel en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere 
vestigingseenheid. 
 
§10 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de 
veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester. 
 
§11 De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste verzoek van een bevoegde controlerende ambtenaar ter 
inzage worden voorgelegd. 
 
Artikel 6 Politiemaatregelen en strafbepalingen 
§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 die worden uitgebaat in 
overtreding op onderhavig gemeentelijk reglement.  
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§2 Bij het overtreden van de in artikel 3 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 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 of het privaat bureau voor telecommunicatie 

• een tijdelijke of  definitieve sluiting van de  nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie 
 
Artikel 7 Overige bepalingen 
§1 Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2017. 
§2. Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van het 
gemeentedecreet. 
§ 3. Afschrift van dit reglement zal, conform artikel 42 §3 van het gemeentedecreet, worden verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank van Hasselt. 
 
Artikel 2. 
Onderhavig raadbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, 
zoals gewijzigd, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan de afdeling grondgebiedszaken. 
 
 
 
 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
De Secretaris,                                     De Voorzitter,   
W.g. Creten N.                                W.g. Laenen M. 
 

 
 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 9 mei 2017. 
In opdracht: 
 
 
 
 
 
De Secretaris,          De Voorzitter, 
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