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STAD RONSE - Reglement betreffende de uitbating van nachtwinkels, 
privaat bureaus voor telecommunicatie, club-VZW’s en automatenshops 

 
 

 
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.   

- aangestelde: de natuurlijke persoon die de uitbating van de handelszaak ter plaatse 

waarneemt in opdracht van de uitbater. 

- privaat bureaus voor telecommunicatie: dienstverlenende bedrijven die er 

hoofdzakelijk op gericht zijn om ter plaatse toegang te verlenen tot bepaalde 

telecommunicatiemiddelen zoals telefoon, internet, fax en/of fotokopie.  

- nachtwinkel: een handelszaak die 

a) ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de rubriek 

“verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”; 

b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld;  

c) een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²;  

d) op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt.  

- club-VZW’s: drankgelegenheden die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, 

ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen 

betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten en waarvan de uitbater een VZW 

is en/of feitelijke vereniging en/of een natuurlijk persoon die geen handelaar is.  

- automatenshop: een van op de openbare weg toegankelijke bedrijfsruimte waar de 

hoofdactiviteit bestaat in het ter beschikking stellen van automatische apparaten voor 

de verdeling, tegen betaling, van consumptie- en gebruiksartikelen. Als automatisch 

wordt beschouwd elk apparaat dat een mechanisch, elektrisch of elektronisch 

onderdeel bevat voor de werking, en dat op gang wordt gebracht door inbreng van 

geldstukken, van een penning of van gelijk welk ander middel dat ervoor in de plaats 

komt. 

 

 

Artikel 2  Uitbatingsvergunning  

 

Alle nachtwinkels, privaat bureaus voor telecommunicatie, club-VZW’s en automatenshops 

zijn verplicht om in het bezit te zijn van een uitbatingsvergunning. De uitbatingsvergunning 

wordt afgeleverd door de burgemeester.  
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De uitbatingsvergunning kan enkel worden toegekend na voorafgaandelijk administratieve 

onderzoeken en na kennisgeving van sluitingsdag (of -nacht, in het geval van nachtwinkels) 

en openingsuren. De kennisgeving van sluitingsdag en openingsuren is niet van toepassing 

op automatenshops.  

 

§1: Administratieve onderzoeken 

 

1. een brandpreventieonderzoek: op vraag van de burgemeester wordt een 

brandpreventieverslag opgesteld door de brandweer. Voor dit brandpreventieverslag 

moet de uitbater van de instelling een gemeentelijke retributie betalen, zoals 

vastgesteld in het op dat moment geldende retributiereglement van de stedelijke 

brandweer. 

2. een financieel onderzoek: de dienst Financiën doet een onderzoek naar de betaling 

van alle verschuldigde stadsfacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die 

betrekking hebben op de instelling en de uitbater.  

3. een stedenbouwkundig onderzoek: de dienst Wonen en Bouwen doet een 

onderzoek naar de conformiteit van de instelling met de geldende 

stedenbouwkundige bepalingen, zowel op gemeentelijk niveau als op Vlaams niveau. 

Zo dient onder meer nagegaan te worden of de geldende regelgeving betreffende 

stedenbouw gerespecteerd wordt en of de uitbater de voorschriften in de 

stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen van aanleg of de 

ruimtelijke uitvoeringsplannen nageleefd heeft.  

4. een moraliteitsonderzoek: de Politie van de woonplaats van de uitbater verricht 

een onderzoek inzake de zedelijkheid van de uitbater. Het resultaat van dit 

onderzoek wordt overgemaakt aan de Politie van Ronse.  

5. een onderzoek naar de hygiëne: de uitbater stelt zich zelf in regel met de 

voorschriften van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen). Naargelang de activiteiten die hij uitoefent, moet hij aan de 

burgemeester al dan niet een afschrift bezorgen van de toelating, de erkenning of de 

registratie van zijn activiteiten door het Agentschap.  

6. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer: de dienst 

Lokale Economie doet een onderzoek naar inschrijving in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen, eventuele beroepskaart of enige andere vergunning die wettelijk 

voorgeschreven is. 

7. een onderzoek naar de kennis van één van de landstalen voor de persoon of 

personen (uitbater of aangestelde)  die de winkel effectief openhoudt/openhouden; 

dit met het oog op communicatie met de stedelijke administratie en de 

veiligheidsdiensten. 
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Voor de club-VZW’s is er ook een onderzoek naar de wettelijke bepalingen inzake de VZW-

wetgeving, met name naar de neerlegging van de ledenlijst en de publicaties in het Belgisch 

Staatsblad. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de dienst Lokale Economie. 

 

 

§2: Kennisgeving van sluitingsdag en openingsuren 

 

De uitbater moet de sluitingsdag en openingsuren van zijn instelling kenbaar maken op het 

aanvraagformulier voor de uitbatingsvergunning. Deze bepaling geldt niet voor 

automatenshops.  

 

 

Artikel 3 Uitzonderingen  

 

Er moet geen uitbatingsvergunning aangevraagd worden voor lokalen die door de Stad 

Ronse ter beschikking worden gesteld van VZW’s en feitelijke verenigingen onder welke 

juridische vorm dan ook (concessie, huur, erfpacht enz…). 

 

 

Artikel 4  Nadere regels en voorschriften  

  

- De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de ondertekening door de 

burgemeester met een maximale termijn van 3 jaar.  

- De uitbatingsvergunning is een vergunning die wordt afgeleverd aan een uitbater 

voor een welbepaalde handelszaak op een welbepaald adres. De vergunning kan dus 

niet worden overgedragen aan een ander uitbater noch kan zij worden overgedragen 

naar een andere locatie.  

- De burgemeester kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd 

en/of bepaalde voorwaarden te koppelen aan de uitbatingsvergunning. 

- De vergunning dient steeds op eerste vordering van een bevoegd controlerende 

ambtenaar of controlerende instanties ter inzage worden afgegeven.  

- In onderstaande gevallen moet de uitbater onmiddellijk en per aangetekend schrijven 

de burgemeester op de hoogte brengen: 

o wanneer er een wijziging in het resultaat van een of meerdere administratieve 

onderzoeken of een verandering van sluitingsdag en/of openingsuren 

optreedt, zoals bepaald in artikel 2, §§ 1 en 2 van dit reglement; 

o wanneer er een stopzetting van economische activiteit is; 

o wanneer er een verandering van uitbater of aangestelde of uitbatingsadres 

plaatsvindt. 

- Nachtwinkels mogen slechts geopend zijn van 18u ’s avonds tot 23u ’s avonds. 

- In nachtwinkels mogen geen dranken geschonken worden. 
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Artikel 5 Vergunningsaanvraag  

 

- Voor het verkrijgen van een vergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag 

in bij de burgemeester aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.  

- Wanneer de aanvraag volledig is, ontvangt de uitbater het ontvangstbewijs voor zijn 

aanvraag. Op de dag van de aflevering van het ontvangstbewijs start de termijn van 

90 dagen voor de uitvoering van de administratieve onderzoeken en de beslissing 

over de uitbatingsvergunning. Binnen deze termijn betekent de burgemeester per 

aangetekend schrijven aan de uitbater zijn beslissing over de uitbatingsvergunning. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de burgemeester binnen deze termijn wordt 

de beslissing geacht gunstig te zijn. 

- De burgemeester kan bepalen dat nader te bepalen documenten overhandigd moeten 

worden.  

 

 

 

Artikel 6  Weigeringsgronden  

 

De burgemeester weigert de bijzondere uitbatingsvergunning: 

- indien de administratieve onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen van de 

bijzondere uitbatingsvergunning negatief werden geadviseerd;  

- als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 

 

 

 

Artikel 7  Vergunning van rechtswege vervallen  

 

De vergunning vervalt van rechtswege, op het moment dat de uitbating van de inrichting 

voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken.  

 

 

 

Artikel 8 Administratieve sancties en maatregelen  

 

Inbreuken zullen worden bestraft met de maatregelen zoals bepaald in het algemeen 

reglement voor administratieve sancties van de stad Ronse. 
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Artikel 9  Overgangsbepalingen  

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2007. 

 

Bij wijze van overgangsmaatregel moeten de instellingen die reeds bestonden bij de 

inwerkingtreding van huidige reglementering hun aanvraag ter verkrijging van een 

uitbatingsvergunning indienen binnen de 2 maanden na de inwerkingtreding van dit 

reglement.  

 

De aanvraag tot uitbatingsvergunning geldt als voorlopige uitbatingsvergunning voor de 

bestaande inrichtingen tot zolang de vergunningsaanvraag niet is ingewilligd of geweigerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit exemplaar werd goedgekeurd door de gemeenteraad dd° 07.05.2007.  

 


