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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 30 november 2020
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, 
schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen 
(Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de 
heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Maxime 
Callaert, schepen (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

17 2020_CBS_03915 Handel en middenstand: wekelijkse rustdag en verplichte 
avondsluiting: afwijkingen voor het jaar 2021: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Het college van burgemeester en schepenen moet de afwijkingen van de verplichting tot 
wekelijkse rustdag en verplichte avondsluiting voor het jaar 2021 vaststellen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 56.
Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening. 

Argumentatie
De handels- en ambachtszaken van bepaalde takken moeten een dag per week sluiten, in de 
wet genoemd 'wekelijkse rustdag'. Anderzijds moeten bijna alle handels- en ambachtszaken 's 
avonds op een bepaald uur sluiten, in de wet genoemd 'avondsluiting'.
Het college van burgemeester en schepenen kan van deze wetsvoorschriften voor telkens 15 
dagen, per jaar, afwijking verlenen.
Wij hebben de verantwoordelijken van de verschillende 
winkelstraatcomités/handelaarsverenigingen en het centrummanagement gevraagd ons te laten 
weten op welke dagen in 2021 zij graag een afwijking van de wekelijkse rustdag wensen en 
hebben hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden (als bijlage het ontwerpvoorstel).
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Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
in toepassing van artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening, de afwijkingen inzake de wekelijkse rustdag en de 
verplichte avondsluiting voor het jaar 2021 vast te stellen, zoals voorgesteld in de bijlage bij dit 
besluit.

Bijlagen
Vaststelling2021-avondsluiting.doc
Vaststelling2021-wekelijkse rustdag.docx

 
 
 

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester

 
 

 


