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Regelgeving: bevoegdheid
- de burgemeester is bevoegd op basis van de nieuwe gemeentewet en op basis van het
gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven
Juridische grond
- het artikel 134, §1 nieuwe gemeentewet
- het artikel 6 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen
- het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken
- het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven
Argumentatie
Naar aanleiding van de zeer snelle verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in België en de
naburige landen werd op 13 maart 2020 beslist om in België dringende maatregelen te nemen. De
maatregelen werden getroffen om de verspreiding van de epidemie tegen te gaan ter bescherming
van de openbare gezondheid.
In het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken werd bepaald dat nachtwinkels geopend mogen blijven
vanaf het normale openingsuur tot 22.00 uur. In het ministerieel besluit van 5 juni 2020 werd dit
verlengd tot 01.00 uur. In artikel 8 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 zoals gewijzigd door
het ministerieel besluit van 24 juli 2020 wordt opnieuw bepaald dat nachtwinkels geopend mogen
blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22.00 uur.
Het gebruikelijke openingsuur voor nachtwinkels in Leuven is 18.00 uur.
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Uit recente contacten met de uitbaters van nachtwinkels, nav een bevraging omtrent de nieuwe
bepalingen van het ministerieel besluit van 24 juli 2020, blijkt dat ze op een fractie van de omzet zijn
teruggevallen door deze beperkte openingsuren. Tussen 20.00 en 22.00 uur verkopen ze wel voeding
maar gevoelig minder. Ze kunnen van sommige producten ook geen voorraden houden gezien de
beperkte houdbaarheid en de lage verkoop. Bovendien kunnen de uitbaters van de nachtwinkels in de
meeste gevallen geen aanspraak maken op de Vlaamse en federale premies aangezien de
nachtwinkels niet verplicht worden om volledig te sluiten.
Het is voor de uitbaters van de nachtwinkels onmogelijk om op 4 uur (van 18.00 tot 22.00 uur) een
leefbare omzet te realiseren. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat ze hun winkel vroeger zouden
kunnen openen.
Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening mogen nachtwinkels slechts geopend zijn tussen 18.00 en 7.00 uur, tenzij
een gemeentelijk reglement andere openingsuren bepaalt. De stad kan bijgevolg het openingsuur van
de nachtwinkels vervroegen.
Om de sector te ondersteunen, is het tijdelijk toegelaten dat de uitbaters hun nachtwinkel openen
vanaf 14.00 uur. Deze maatregel geldt zolang de nachtwinkels verplicht om 22.00 uur moeten sluiten.
Deze maatregel werd voorafgaand overlegd met de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.
Het geringste uitstel brengt bijkomende commerciële schade toe aan de uitbaters van de
nachtwinkels. De volgende vergadering van de gemeenteraad kan niet worden afgewacht.

Besluit
Artikel 1
Dat de nachtwinkels mogen openen vanaf 14.00 uur.
Artikel 2
Deze politieverordening treedt onmiddellijk in werking en geldt zolang de nachtwinkels verplicht
worden te sluiten om 22.00 uur.
Artikel 3
Deze politieverordening ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad.
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