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De heer Roel Verhaert, stadssecretaris

Iedereen aanwezig

98 2014_CBS_11573 Wet op de openingsuren - Aanpassing
toepassingscriteria verlenen afwijkingen
wekelijkse rustdag en sluitingsuren -
Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
2013_CBS_09371 - Wet op de openingsuren - Toepassingscriteria verlenen afwijkingen op basis
van artikel 15 - Goedkeuring

Aanleiding en context
Handelaars die een activiteit uitoefenen in de directe verkoop van producten (of in heel specifieke
gevallen de levering van diensten) en die een rechtstreeks contact met het cliënteel vereisen, zijn
onderworpen aan de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt.

De gemeente kan maximum een afwijking van 15 kalenderdagen toestaan met betrekking tot de
openingsuren. Zo telt een laatavondopening in de gemeente (waarbij de winkels geopend zijn tot
22.00 uur in plaats van tot 20.00 uur) als één van de 15 afwijkingen.

Daarnaast kan de gemeente per jaar ook een afwijking van maximum 15 weken toestaan met
betrekking tot de wekelijkse rustdag. Deze afwijkingen worden uitgedrukt in weken omdat niet alle
handelaars de rustdag op dezelfde dag nemen. Op deze manier kan elke handelaar 15 keer genieten
van een afwijking.

De lijst van de afwijkingen kan verschillend zijn per deelgebied, zolang het totale aantal
toekenningen per deelgebied telkens het wettelijke maximum van 15 niet overschrijdt.

In Antwerpen worden de winkeliersverenigingen jaarlijks in het najaar door het Bedrijvenloket
bevraagd over welke afwijkingen ze wensen aan te vragen voor het volgende jaar, bijvoorbeeld voor
soldenperiodes, braderijen en andere evenementen en acties. Op basis van deze aanvragen maakt het
college een lijst met afwijkingsperiodes op. 

Wat afwijkingen op de wekelijkse rustdag betreft, is er een grote variatie in aantal aanvragen tussen
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de verschillende districten. In sommige districten worden jaarlijks alle opties benut, in sommige
andere geen enkele.

Om zoveel mogelijk aanvragen uit de districten goed te kunnen keuren, worden deze die over een
gelijkaardige periode gaan gebundeld en stadsbreed toegekend.

Juridische grond
Artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening zegt het volgende: “Op aanvraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden
handelend in eigen naam of op aanvraag van een vereniging van handelaars of ambachtslieden kan
het college, in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en
jaarmarkten, afwijkingen toestaan op de in artikel 6 en 8 bedoelde verplichtingen verlenen aan de
vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan.”

Daarbij is de in artikel 6 bedoelde verplichting het respecteren van de in de wet verplichte
sluitingsuren en de in artikel 8 bedoelde verplichting het respecteren van de in de wet opgelegde
wekelijkse rustdag.

Artikel 15 van de wet op de openingsuren vermeldt het college als het orgaan dat bevoegd is om
afwijkingen op de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag toe te kennen. Bijgevolg is het college ook
bevoegd om binnen het wettelijke kader de criteria vast te leggen waarop deze aanvragen zullen
worden behandeld.

Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen als
toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de
tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen,
luchtkuuroorden en toeristische centra van 3 maart 2014 (publicatiedatum 12 maart 2014). 

Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Antwerpen als toeristisch centrum in
uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van
de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
van 22 april 2014 (publicatiedatum 7 mei 2014).

Artikel 17 van de wet op de openingsuren vermeldt als volgt: het verbod bedoeld in artikel 6 a) en b)
en in artikel 8 is niet van toepassing in de badplaatsen en gemeenten of delen van de gemeenten die
als toeristische centra worden erkend.

Argumentatie
Op 20 september 2013 (jaarnummer 09371) besliste het college om vanaf 2014 stadsbreed negen
afwijkingen toe te kennen en zes per postcode. Hierdoor kregen de
verschillende winkeliersverenigingen meer mogelijkheden om afwijkingen aan te vragen voor hun
evenementen. 

Behalve in het district Antwerpen vallen alle andere postcodes samen met de districten.

Bovendien werden, conform het Ministerieel besluit van 3 maart 2014 en het Ministerieel besluit
van 22 april 2014, bepaalde gebieden in het district Antwerpen erkend als toeristisch centrum.
Winkels in dit gebied mogen onbeperkt openblijven en moeten geen afwijkingen meer aangevraagd
worden op de sluitingsuren en sluitingsdagen. 

In het district Antwerpen zijn dus volgende zones te onderscheiden:

het toeristisch centrum, namelijk de perimeter afgebakend door de De Gerlachekaai -
Cockerillkaai - Sint-Michielskaai - Plantinkaai - Ernest Van Dijckkaai - Jordaenskaai -
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Orteliuskaai - Van Meterenkaai - Tavernierkaai - Rijnkaai - Limastraat - Kattendijkdok-Westkaai
tot en met kruispunt Amsterdamstraat - Amsterdamstraat (richting oosten) tot en met Londenbrug
- Londenstraat (richting oosten) tot en met kruispunt Kattendijkdok-Oostkaai -
Kattendijkdok-Oostkaai tot en met kruispunt Madrasstraat - Madrasstraat (richting oosten) tot en
met kruispunt Binnenvaartstraat - Binnenvaartstraat - Noorderplaats - Italiëlei - Frankrijklei - De
Keyserlei - Pelikaanstraat (even nummers van huisnummer 2A tot en met huisnummer 54) -
Vestingstraat - Appelmansstraat - Quellinstraat - Britselei - Amerikalei - Bolivarplaats - Jan van
Gentstraat - Gentplaats - Namenstraat; 

mogen de winkels onbeperkt openblijven;in deze zone 

alle andere wijken (postcodes) buiten het toeristische centrum: voor deze
wijken dienen afwijkingen aangevraagd te worden en zullen lokale evenementen in de
verschillende wijken van het district aparte afwijkingen krijgen.

De negen stadsbrede afwijkingen zullen worden ingezet voor bovenlokale aangelegenheden zoals de
start van de solden en de eindejaarsperiode, terwijl de zes afwijkingen per postcode in de eerste
plaats bedoeld zijn voor lokale aangelegenheden zoals onder meer braderijen en evenementen.

Wat het behandelen van afwijkingsaanvragen betreft, gaat de voorkeur nog steeds naar aanvragen
waarbij een volledige winkelstraat of winkelkern gepromoot wordt en waarbij zoveel mogelijk
handelaars betrokken zijn. De bevraging in het najaar zal zich dan ook op winkeliersverenigingen en
koepelorganisaties toespitsen en aanvragen die aan die omschrijving voldoen zullen prioritair
worden toegekend.

Aanvragen die na deze bevraging binnenkomen, zullen worden behandeld volgens de volgorde van
aanvraag, en steeds worden toegekend aan de volledige postcode waar de aanvraag betrekking op
heeft. 

Financiële gevolgen
Nee

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van:

Doelstellingen:

 SD - 1SLW05 - Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad
ND - 1SLW0503 - De aantrekkingskracht van de kernwinkelgebieden en strategische

 horecakernen neemt fors toe
OD - 1SLW050304 - Antwerpen versterkt zijn positie als dé winkel- en horecastad van

Vlaanderen bij een lokaal en bovenlokaal publiek

Besluit

Artikel 1
Het college beslist zijn besluit van 20 september 2013 met jaarnummer 09371 op te heffen en te
vervangen door voorliggend besluit.

Artikel 2
Het college beslist zowel afwijkingen op de wekelijkse rustdag als afwijkingen op de sluitingsuren
op de volgende manier te verdelen over de stad:
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negen afwijkingen worden stadsbreed toegekend;
zes afwijkingen worden toegekend per postcode.

Het wettelijke totaal van telkens 15 afwijkingen wordt voor geen enkele postcode overschreden.

Huidige regeling is niet van toepassing op de perimeter die erkend is als toeristisch centrum.

Artikel 3
Het college beslist vanaf 2014 de volgende procedure toe te passen voor het verlenen van
afwijkingen op de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag:

het Bedrijvenloket stuurt elk jaar in het najaar een mailing naar alle bij de stad
Antwerpen gekende winkeliersverenigingen en koepelorganisaties, met de vraag om via het
eFormulier tegen 15 november door te geven voor welke dagen of periodes ze het komende jaar
afwijkingen willen aanvragen en voor welke gelegenheden. Deze bevraging wordt ook
gecommuniceerd op de ondernemerswebsite;
op basis van de binnengekomen aanvragen maakt het college de lijst van afwijkingen voor het
komende jaar op. Hierbij wordt rekening gehouden met aanvragen die uitgaan van
winkeliersverenigingen, koepelorganisaties of die als aanleiding een evenement of gebeurtenis
hebben die voor een groep handelaars binnen een afgebakend winkelgebied relevant is;
indien hierna in bepaalde postcodes het wettelijke maximum van 15 aanvragen niet wordt
behaald, worden de eventuele aanvragen die daarna binnenkomen behandeld op basis van de
volgorde van aanvraag. Aanvragen voor individuele winkels kunnen in aanmerking komen voor
afwijkingen op de wettelijke sluitingsuren en op de wekelijkse rustdag op voorwaarde dat,
conform artikel 15 van de wet van 10 november 2006, bijzondere en voorbijgaande
omstandigheden dit rechtvaardigen of indien het in het kader van een jaarmarkt of jaarbeurs
is. Deze afwijking kan echter maar verleend worden na naleving van de voorrangsregels voor de
collectieve initiatieven van handelaarsverenigingen zoals hiervoor omschreven in het reglement
en is maar mogelijk voor zover het contingent van 15 dagen per jaar op dat deel van het
grondgebied van de gemeente niet reeds bereikt werd.

Artikel 4
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.
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