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7 op de 10 nachtwinkels wettelijk niet in orde
7 op de 10 nachtwinkels zijn niet in orde zijn met de wettelijke regels rond openingstijden of
prijsaanduiding.
Kris Peeters: “Veel nachtwinkels zijn in de praktijk ook overdag open. Ze doen op die manier aan
oneerlijke concurrentie met andere winkels. Een ander probleem is dat prijzen vaak niet goed of
niet correct worden aangeduid. De nachtwinkels in kwestie riskeren fikse boetes. Ik geef de
Economische Inspectie opdracht om controles te blijven uitvoeren en vraag het parket om te
vervolgen.”
Tussen 01/09/2016 tor 30/11/2016 controleerde de Economische Inspectie 344 nachtwinkels met
betrekking tot de openingsuren en wekelijkse rustdag, prijsaanduiding, inschrijving in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en wettelijke vermeldingen op de website.
In het totaal werden bij 234 handelszaken (71%), overtredingen vastgesteld. Op basis daarvan
werden 88 Processen Verbaal met Waarschuwing en 187 Pro Justitia’s opgemaakt. Dat is opmerkelijk
veel.
Kris Peeters: “Het onderzoek toont aan dat er heel wat ‘valse nachtwinkels' zijn in ons land. Het zijn
winkels die zich niet houden aan de regels rond openingsuren, sluitingsperiode en prijsaanduiding.
Daardoor zorgen zij voor oneerlijke concurrentie met de lokale bakker, slager of buurtsupermarkt, en
dat is onaanvaardbaar. Het hoge aantal pv's toont aan dat we dit zeer ernstig nemen, we zullen hier
dan ook tegen blijven optreden."
Openingsuren en sluitingsdag
Nachtwinkels mogen wettelijk open zijn van 18u tot 7u. Net zoals andere detailhandelaars, moeten
ze daarnaast ook een sluitingsdag respecteren.
Op vlak van openingsuren en sluitingsdagen werden inbreuken vastgesteld bij 197 nachtwinkels
(57%). Het ging om in totaal 333 overtredingen:
-

124 (36%) ondernemingen waren in overtreding met de regels rond openingsuren en waren
in sommige gevallen al van ’s middags open
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-

150 (44%) waren in overtreding met de regels rond de verplichte sluitingsdag;

-

59 (17%) waren in overtreding met de regels over de aanduiding van de sluitingsdag.

Prijsaanduiding
Naast inbreuken op de openingsuren en sluitingsdag werden bij 1 op 3 van de gecontroleerde
nachtwinkels inbreuken vastgesteld op de verplichte prijsaanduiding.
De controle hield in of:
-

de prijs van de goederen is aangeduid

-

het de totaalprijs (inclusief BTW) is die wordt aangeduid

-

de aanduiding gebeurt in euro

Straffen
Voor inbreuken op de openingsuren voorziet de wet gevangenisstraffen van één maand tot één jaar
en boetes van 2.000 tot 80.000 euro. De Economische Inspectie kan ook een minnelijke schikking
voorstellen met bedragen die variëren tussen 50 euro en 27.500 euro.
Kris Peeters: “Ik heb de inspectie opdracht gegeven dit van dichtbij te blijven opvolgen en vraag de
parketten om te vervolgen”.

Wettelijke regels rond sluitingsuren en rustdagen
Wettelijke sluitingsuren:
a) vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan.
Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die
voorafgaat, toegestaan;
b) vóór 5 uur en na 20 uur, op de andere dagen;
c) vóór 18 uur en na 7 uur in de nachtwinkels, behalve als een gemeentelijk reglement andere
sluitingsuren bepaalt;
d) vóór 5 uur en na 20 uur in de privaat bureaus voor telecommunicatie, behalve indien een
gemeentelijk reglement andere sluitingsuren voorziet.
Wekelijkse rustdag:
Een ononderbroken periode van vierentwintig uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en
eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Elke handelaar of dienstverstrekker mag een andere
wekelijkse rustdag kiezen dan diegene die in artikel 8 bedoeld is, beginnend op de gekozen dag om 5
uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
Uitzonderingen (niet exhaustief):
1) verkoop aan huis (bv. Tupperwareparties)
2) winkels in nmbs-stations en internationale havens en luchthavens
3) Winkels met als hoofdactiviteit (>50% omzet) de verkoop van:
a) kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale
Loterij;
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b) dragers van audiovisuele werken en videospelen, en de verhuur ervan;
c) brandstof en olie voor autovoertuigen;
d) consumptie-ijs in individuele porties;
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