
 

Politiereglement 
betreffende de vestiging en uitbating van nachtwinkels, 
automatenshops en privaat bureaus voor telecommunicatie  

 

Het politiereglement betreffende de vestiging en uitbating van nachtwinkels, automatenshops en 
privaat bureaus voor telecommunicatie wordt als volgt vastgesteld: 

 

Deel I: begripsomschrijving, toepassingsveld en sluitingsuren 

 
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 nachtwinkel, 
automatenshop of het privaat bureau voor telecommunicatie wordt uitgebaat, 

 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: 

a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de 
rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”, 

b) en geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld, 
c) en een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m², 
d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt, 

 privaat bureau voor telecommunicatie: een vestigingseenheid voor het verlenen van 
telecommunicatiediensten  

 automatenshop: iedere vestigingseenheid die 24/24u vrij toegankelijk is en waar geen andere 
activiteit wordt uitgeoefend dan de verkoop van algemene voedingswaren door middel van 
één of meerdere toestellen die na het inwerpen van een geldstuk, penning of het invoeren 
van een elektronisch betaalmiddel, de producten overmaken zonder tussenkomst van een 
persoon, 

 vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel of 
een 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 en in artikel 
4 van dit reglement, 

 uitbatingvoorschriften: voorschriften waaraan blijvend moet voldaan worden voor het uitbaten 
van een nachtwinkel, automatenshop of een privaat bureau voor telecommunicatie opgesteld 
door het college van Burgemeester en Schepenen, zie artikel 5 van dit reglement. 

 



 

Artikel 2. Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op alle vestigingseenheden op het grondgebied van de 
gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 1 van dit reglement, 
worden beschouwd als een nachtwinkel, automatenshop of privaat bureau voor 
telecommunicatie. Wanneer de vestigingseenheid van uitbater verandert, vervalt de vergunning 
en moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden.  

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie 

§1. 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 4 uur  

 

Deel II: vestigingsvergunning 

 
Artikel 4. Vestigingsvergunning 

§1. De vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie 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. 

Het document voor de vergunningsaanvraag wordt in bijlage toegevoegd en dient door de 
aanvrager vervolledigd te worden.  

Samen met het ingevulde aanvraagformulier bezorgt de aanvrager de volgende documenten en 
bewijsstukken aan de administratie: 

 Een kopie van de identiteitskaart 
 een moraliteitsattest dat bij de aanvraag minder dan één maand oud is, van de uitbater 
 3 kleurenfoto’s van het volledige vooraanzicht van het betrokken pand. De foto’s worden 

genomen uit linker- en rechterhoek en in het midden. 

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de vestigingsvergunning voor een 
nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren op grond van de 
ruimtelijke ligging van de handelszaak en/of van de handhaving van de openbare orde, veiligheid 
en rust,  

a) Er wordt enkel een vergunning verleend voor de vestiging van een nachtwinkel of van een 
privaat bureau voor telecommunicatie indien de vestigingseenheid zich bevindt binnen de 
bebouwde kom op de Turnhoutsebaan in Schilde en Wijnegemsteenweg of Kerkstraat in ’s-
Gravenwezel, 

b) een vestiging is niet toegestaan als het vestigingspand duidelijke gebreken vertoont die de 
openbare veiligheid in gevaar brengen, 

c) een vestiging mag slechts beschikken over toegang voor consumenten langs de openbare 
weg, 

d) een vestiging is niet toegestaan in of naast gebouwen met voortuin 
e) Een vestiging is niet toegestaan als in de onmiddellijke nabijheid van de handelszaak geen 

openbare parkeergelegenheid is.  



 

§3. Onverminderd de bovenstaande afbakening van zones geldt dat het aantal vestigingen van 
nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie de ruimtelijke draagkracht van het 
gebied niet mag overschrijden. 

 

Deel III: Uitbatingsvoorschriften 

 
Artikel 5. Uitbatingsvoorschriften 

§1. De uitbating van een nachtwinkel, automatenshop of van een privaat bureau voor 
telecommunicatie is onderworpen aan de uitbatingsvoorschriften opgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen.  

§2. Voor de nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie die worden opgericht na de 
inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning 
kunnen voorleggen. 

§3. De uitbater is gehouden aan de wettelijke verplichtingen conform de geldende wetgeving op 
de nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie zoals bedoeld in de Wet van 10 
november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening en andere 
toepasbare wetgeving.  

Artikel 6. Flankerende maatregelen 

§1. De uitbater is verplicht de omgeving van zijn vestigingseenheid proper te houden.  
In zijn vestigingseenheid stelt de uitbater daartoe een voldoende grote afvalbak ter beschikking 
van het publiek. De uitbater verplicht zich om dagelijks deze afvalbak te ruimen, zijn 
vestigingseenheid te reinigen, te ontdoen van rommel en achtergelaten verpakkingen. 

§2. De uitbater is verplicht zich in te zetten om abnormale hinder veroorzaakt door zijn klanten te 
voorkomen, zoals wildparkeren, belemmering van de doorgang op de openbare weg, geluid, 
rumoer of bevuiling waardoor de openbare orde, veiligheid en rust van de omwonenden 
verstoord wordt. 

§3. Het is aan de uitbaters van een nachtwinkel, automatenshop of van een privaat bureau voor 
telecommunicatie verboden om een terras te plaatsen. 

Artikel 7. Overgangsmaatregel 

Als overgangsmaatregel worden de bestaande vestigingseenheden vrijgesteld van de 
voorschriften inzake ruimtelijke ligging en dienen zij binnen een termijn van zes maanden na 
kennisgeving van dit reglement tegemoet te komen aan de uitbatingsvoorschriften (zie artikel 4 
van dit reglement) en eraan blijvend voldoen. 

Artikel 8. 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 en privaat bureaus voor telecommunicatie die worden uitgebaat in 
overtreding op onderhavig gemeentelijk reglement.  

§2. Bij het overtreden van de in artikel 6 van de Wet van 10 november 2006 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 dit 
politiereglement overeenkomstig artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet bestraft met: 

 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, automatenshop of het privaat bureau 

voor telecommunicatie 

Artikel 9. Overige bepalingen 

§1. Een tijdelijke politieverordening in het kader van feestelijkheden of evenementen kan de 
verkoop en/of aanbieding door nachtwinkels en automatenshops van alcoholische dranken 
(gedistilleerde of gegiste dranken, al dan niet in gemixte vorm), zelfs gratis en in welke 
hoeveelheid ook, tijdelijk verbieden.  
Bij elk evenement waarvoor deze regel van toepassing is zal de burgemeester de nachtwinkel 
ervan schriftelijk in kennis stellen per aangetekende brief minstens één maand vóór de datum 
van het evenement. 

§2. Dit reglement treedt in werking op 1 november 2011. 

§3. Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van het 
gemeentedecreet. 

§4. Afschrift van dit reglement wordt, conform artikel 42§3 van het gemeentedecreet, verzonden 
aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen en aan die van de 
Politierechtbank van het arrondissement. 
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