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afwijking op de verplichte wekelijkse rustdag - toelating afwijkingen voor het jaar 2023 

feiten en context 

■ toelichting 

Handelaars en ambachtslieden hebben volgens de wetgeving de volgende verplichte sluitingsuren: 

• 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 

• vóór 5 uur en na 20 uur, op de andere dagen 

• vóór 18 uur en na 7 uur in de nachtwinkels, behalve als een gemeentelijk reglement andere 

sluitingsuren bepaalt 

• vóór 5 uur en na 20 uur in de privaat bureaus voor telecommunicatie, behalve indien een gemeentelijk 

reglement andere sluitingsuren voorziet 

Ook zijn zij wettelijk verplicht een wekelijkse rustdag te voorzien. 

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 van burgemeester en schepenen afwijkingen 

op de verplichte wekelijkse rustdag en/of de sluitingsuren verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het 

grondgebied van de gemeente of op een deel ervan. Deze afwijkingen mogen niet meer dan vijftien dagen per 

jaar bedragen. Een afwijking kan niet individueel toegestaan worden, enkel voor het ganse grondgebied of een 

deel daarvan (zoals op vraag van een middenstands- of handelsvereniging). 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, 

artikel 15 

juridische basis 

• wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening 

besluit 

artikel 1 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een afwijking op de verplichte wekelijkse rustdag toe te 

kennen voor het ganse grondgebied van Zoersel voor volgende data:  
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• periode 1 van 2 tot en met 8 januari 2023 

• periode 2 van 3 tot en met 9 april 2023 

• periode 3 van 10 tot en met 16 april 2023 

• periode 4 van 15 tot en met 21 mei 2023  

• periode 5 van 29 mei tot en met 4 juni 2023 

• periode 6 van 21 tot en met 27 augustus 2023 

• periode 7 van 30 oktober tot en met 5 november 2023 

• periode 8 van 27 november tot en met 3 december 2023 

• periode 9 van 4 tot en met 10 december 2023 

• periode 10 van 11 tot en met 17 december 2023 

• periode 11 van 18 tot en met 24 december 2023 

• periode 12 van 25 december 2023 tot en met 2 januari 2024 
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