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REGLEMENT BETREFFENDE 

NACHT- EN AUTOMATENWINKELS 
WAAR ALCOHOL WORDT VERKOCHT 

 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/09/2017 

 

 

 

 

Artikel 1 - Definities:  

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 

 Wet van 10 november 2006: Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht 

en dienstverlening dd. 10 november 2006 

 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: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet 

groter dan 150m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van 

algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en 

permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt. 

 vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een 

nachtwinkel en automatenwinkel verleend door het College van Burgemeester en 

Schepenen  

 automatenwinkel: een bedrijfsruimte die geen andere activiteiten uitoefent dan de 

verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen door middel van 

één of meerdere toestellen dat na het inwerpen van een geldstuk, penning of 

invoeren van een magneetkaart de producten overmaakt 

 alcohol: elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is 

dan 0.5% vol. 

 

Artikel 2 – Toepassingsgebied: 

Dit reglement is van toepassing op alle nieuw te openen automatenwinkels waar alcohol 

wordt verkocht en nachtwinkels op het grondgebied van de gemeente. 

 

Artikel 3 – Vestigingsvergunning:  

§ 1. De vestiging van een automatenwinkel waar alcohol wordt verkocht en 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 dat volledig dient te worden ingevuld. De 

vestigingsvergunning wordt verleend binnen een termijn van 75 kalenderdagen na de 

ontvangst van de aanvraag. De ontvangstdatum wordt schriftelijk door de gemeentelijke 

administratie bevestigd aan de aanvrager. Indien er geen beslissing wordt genomen 

binnen de termijn van 75 dagen wordt de vergunning beschouwd als zijnde verleend. 

 

§ 2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging 

van een automatenwinkel waar alcohol wordt verkocht of nachtwinkel weigeren op 



Gemeentebestuur Londerzeel – reglement betreffende nacht- en automatenwinkels  
waar alcohol wordt verkocht  - 2 - 

grond van de ruimtelijke ligging, sociale draagkracht, handhaving van de openbare orde, 

veiligheid en rust. 

 

a) ruimtelijke ligging van de handelszaak en sociale draagkracht  

Het College van Burgemeester en Schepenen baseert zich op advies van de dienst 

ruimtelijke ordening m.b.t. de ruimtelijke ligging van de vestigingseenheid.  

Voor het hele grondgebied van de gemeente Londerzeel geldt dat het aantal vestigingen 

van automatenwinkels waar alcohol wordt verkocht en nachtwinkels de sociale 

draagkracht van het gebied niet mag overschrijden. Het College van Burgemeester en 

Schepenen baseert zich op een advies van de dienst ruimtelijke ordening m.b.t. de 

sociale draagkracht van het gebied. 

De sociale draagkracht wordt bepaald voor automatenwinkels waar alcohol wordt 

verkocht en nachtwinkels samen.  

De sociale draagkracht van automatenwinkels waar alcohol wordt verkocht en 

nachtwinkels in de gemeente Londerzeel bedraagt 1 per begonnen schijf van 10.000 

inwoners. Het College van Burgemeester en Schepenen kan van deze norm afwijken mits 

motivering. 

 

b) 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. 

 

§3 De vestigingsvergunning vervalt automatisch: 

a) bij wijziging van de uitbater; 

b) op het moment dat de automatenwinkel waar alcohol wordt verkocht of 

nachtwinkel voor een periode van langer dan zes maanden onafgebroken niet 

wordt uitgebaat; 

c) in geval van faillissement; 

d) in geval van gerechtelijke verzegeling; 

e) wanneer de handelsruimte een functiewijziging ondergaat en/of wanneer de 

bedrijfsactiviteit die er wordt uitgevoerd geen automatenwinkel waar alcohol 

wordt verkocht of nachtwinkel meer is; 

§4 De door het college van burgemeester en schepenen verleende vestigingsvergunning 

is locatiegebonden en geldt enkel voor de desbetreffende automatenwinkel waar alcohol 

wordt verkocht of nachtwinkel. Indien de uitbater meerdere nachtwinkels of 

automatenwinkels waar alcohol wordt verkocht wil vestigen zal voor elke nieuwe 

vestiging een schriftelijke aanvraag moeten worden ingediend.  

 

§5 In het geval de uitbating van een nachtwinkel of een automatenwinkel waar alcohol 

wordt verkocht wordt stopgezet, is de uitbater verplicht dit te melden aan het College 

van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 4 - Strafbepalingen 

Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de Wet van 10 november 2006 kan de burgemeester 

de sluiting bevelen van de nachtwinkels die worden uitgebaat in overtreding op 

onderhavig gemeentelijk reglement.  

 

Artikel 5 - Overige bepalingen: 

 

§1. Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 

186 van het gemeentedecreet. 

 

 


