PROVI NCI E WEST-VLAANDEREN

ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 13 mei2019.

Aanwezig: B. Degrieck, burgemeester, S. Van Damme, voorzitter, W. Janssens, C. Verbrugge, S.
Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, F.
Buyse, C. Delrive, A. Vanheste, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, P. Demuysere, D. Butstraen,
G. Vandevelde, D. Nevens, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur

Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk 2. De veiligheid en het gemak van doorgang
op de openbare weg. Afdeling 19. Het drijven van handel. Onderafdeling 1. De vestiging en
uitbating van dag-winkels. Opheffing en hervaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder art. 42 en 43
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 5 januari 19B6 houdende de vaststelling van het algemeen
gemeentel ijk politiereglement
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Het is wenselijk om het algemeen gemeentelijk politiereglement te verfijnen voor wat betreft de
vestiging en uitbating van dag-winkels. Het is wenselijk om de toegestane openingsuren gelijk te
trekken voor wat betreft de zomer en de winter om verwarring te vermijden. Daarnaast is het
noodzakelijk om de mogelijkheid te creëren om overtredingen op dit reglement te bestraffen met
gemeentelijke administratieve sancties.
Het is alsdan wenselijk om de tekst van artikel 143 die thans luidt als volgt:

Artikel 143 Sluitingsuren van dag-winkels
ln afw'rjking van artikel 6, a) en b) van de Wet van 10 november 2006 gewijzigd door de wet van 1 april
2016 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de
consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten en diensten aan de consument in de
ve stigi ng se e nhe id ve rbod e n :
- vóór 05.00 uur en na 22.00 uur
- vóór 05.00 uur en na 23.00 uur (tijdens de maanden juli en augustus)
Te vervangen door de onderstaande tekst:

Artikel 143
ln afwijking van artikel 6, a) en b) van de Wet van 10 november 2006 gewijzigd door de wet van 1 april
2016 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de
consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten en diensten aan de consument in de
vestigingseenheid verboden voor 05.00 uur en na 22.00 uur.

BESLIST

Art.1:

met algemeenheid van stemmen

Het algemeen gemeentelijk politiereglement Hoofdstuk ll. De veiligheid en het gemak van
doorgang op de openbare wegen. Afdeling 19 Het drijven van handel. Onderafdeling 1 De
vestigingen uitbating van dag-winkels wordt opgeheven en als volgt her vastgesteld:

Arl.141:

Begripsomschrijving:

Voor de toepassing van deze verordening 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.
Dag-winkel: of "kleinhandel": het wederverkopen op gewone wijze van producten aan de
consument, zonder deze producten andere behandelingen te doen ondergaan dan die welke in
de handel gebruikelijk zijn en waarvoor de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en
de consument in de vestigingseenheid vereist is.

Voor deze wet worden hiermee gelijkgesteld de verkopen van producten aan de consument door
de producenten of hun vertegenwoordigers met uitzondering van Tabakswinkels en
verdeelautomaten waarvoor reeds een apart gemeentelijk reglement bestaat.
Art. 1 42: Toepassingsgebied
Deze verordening is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden
op het grondgebied van de gemeente De Panne die, rekening houdend met de

begripsomschrijvingen van artikel 1 van deze verordening, worden beschouwd als een dagwinkel.
Art. 143: Sluitingsuren van dag-winkels
ln afwijking van artikel 6, a) en b) van de Wet van 10 november 2006 gewijzigd door de wet van 1
april2016 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang
van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of diensten aan de
consument in de vestigingseenheid verboden vóór 05.00 uur en na 22.00 uur.
Art. 144: Bijzondere bepalingen
$1 De handelsoppervlakte/ruimte gebruikt voor de uitbating van de dag-winkel kan in geen enkel
geval buiten de openingsuren van deze dag-winkel gebruikt worden voor het uitbaten van een
nachtwinkel.
$2 Alle wettelijke documenten, vergunningen en verzekeringen dienen in orde te zijn alvorens
deze te openen.
$3 Alle bestaande winkels worden automatisch een dag-winkel tenzij er gekozen wordt voor een
nachtwinkel.
$4 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten
opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
Art.2:

Deze beslissing treedt in werking op 14 mei2019.

Art.3:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de gouverneur
- de griffie van de politierechtbank te Veurne
- de politie
- de sanctionerend ambtenaar
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