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 Overwegende dat de vestiging van tabakswinkels in zones met een hoge concentratie van huisvesting 
niet opportuun is en gelet op de nachtelijke geluidshinder en de verstoring van de openbare orde die 
deze handelszaken kunnen veroorzaken;  

 Overwegende de specifieke overlast ten gevolge van dergelijke handelszaken, en de interferentie op 
bestaande problemen;  

 Overwegende dat de overlast erg hoog is in Menen, specifiek in het Centrum en in de Barakken, 
waar dit mede te wijten is aan de vestiging van deze winkels in dit gebied, ten gevolge van 
nachtlawaai, geluidsoverlast, lawaai van doortrekkend verkeer en zoekverkeer, afval en sluikstort; 

 Overwegende de hoge cijfers inzake grensoverschrijdende criminaliteit te Menen; dat het 
aangewezen is hiertegen op een geïntegreerde manier maatregelen te nemen; 

 dat de toename van overlast een verhoogde inzet vergt van de lokale politiecapaciteit, alsook van de 
gemeentelijke diensten, hetgeen door het invoeren van maatregelen tot een minimum kan worden 
beperkt; 

                                                                                                                                    
Overwegende dat het noodzakelijk is dat tabakswinkels voldoen aan alle wettelijke voorschriften om hun 
handelszaak op een correcte manier te kunnen uitbaten, met respect voor eerlijke mededinging binnen de 
sector en met andere handelszaken in de stad 
 
Overwegende dat de vrijheid van handel geen reden mag zijn dat een handel wordt uitgebaat op een wijze die 
strijdt met de vereisten van de openbare veiligheid, rust en gezondheid of met de vereiste afwezigheid van 
openbare overlast tijdens de nacht;  dat dit algemene principe inzake vrijheid van handel (decreet d’Allarde 
dd. 2-17 maart 1791, art.7)), dat evenwel kan beperkt worden door een norm die kracht van wet bezit (RvSt. 
DV Do not Disturb dd. 18 mei 1994); 
 
Overwegende dat art 135 §2 Nieuwe gemeentewet toelaat aan de steden en gemeenten om maatregelen te 
nemen ter vrijwaring van de openbare orde en ter voorkoming van openbare overlast; dat deze wettelijke 
bepaling van art 135 §2 NGW aldus de mogelijkheid geeft om afwijkende openingsuren vast te stellen , 
evenals ook tabakswinkels aan een voorafgaande vergunning kan onderwerpen; 
 
Overwegende dat de voorafgaande vergunning, te verlenen door het college van burgemeester en schepenen, 
gebaseerd moet zijn op basis van objectieve criteria, zoals de brandveiligheid, de voorafgaande 
moraliteitscontrole van de uitbater, nazicht van de stedenbouwkundige aspecten van de handelszaak zelf. , 
wat in een gemeentelijk reglement moet worden verduidelijkt;  
 
Overwegende dat om redenen van veiligheid en vrijwaring openbare orde, het aangewezen is te Menen een 
sluitingsuur om 24uur op te leggen, zowel voor tabakswinkels, alsook voor nachtwinkels, om reden van 
gelijkvormigheid. Ook in tabakswinkels dient camerabewaking  te worden geïnstalleerd. 
 
Gelet op het voorafgaand overleg tussen de gemeentelijke diensten en de politie ; 
 
Gelet op het advies vanwege de lokale Politie, alsook de politionele cijfergegevens inzake grenscriminaliteit en 
criminaliteit in de Barakken in het bijzonder; 
 
Overwegende dat dit reglement ingaat vanaf 1 september 2013, waarbij aan bestaande handelszaken de 
nodige tijd wordt gegeven zich in orde te stellen teneinde vergunning te verkrijgen. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, in zitting van 12 augustus 2013;, 
 
Gelet op het voorstel van tekst, ter bespreking en goedkeuring aan de gemeenteraad in huidige zitting 
voorgelegd; 
 
Gelet op de bespreking ter zitting; 
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ENIG ARTIKEL 

Het stedelijk reglement  inzake tabakswinkels wordt als volgt goedgekeurd en vastgesteld , en toegevoegd als 
bijlage 7B in de Algemene Politieverordening (APV): 
 
 
Artikel 1.  Begripsomschrijving 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet 

noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat. 
 vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor 

de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006 van toepassing is, 
uitgeoefend worden 

 tabakswinkel : elke winkel waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van tabak en rookwaren uitmaakt.  
 Er is sprake van een hoofdactiviteit indien aan de buitenzijde van de vestigingseenheid naar deze activiteit 
wordt verwezen, er voor deze activiteit reclame wordt gemaakt, de keuze aan andere producten beperkt 
is en de verkoop van de producten die de hoofdactiviteit uitmaken, minstens 50 % van het jaarlijkse 
zakencijfer (omzet) vertegenwoordigt.  

 
Artikel 2 - Toepassingsgebied  
 
Dit reglement is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op het grondgebied 
van de gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 1 van dit reglement, 
worden beschouwd als een tabakswinkel. 
 
Artikel 3 – Vergunning  
 
§1  De uitbater moet voor het openen, het open houden of het heropenen van een tabakswinkel  in het bezit 
zijn van een vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. 
 
§2  De vergunning wordt afgeleverd voor een welbepaalde vestigingseenheid. De vergunning kan niet worden 
overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestigingseenheid.  
 
§3 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzicht van de 
veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
§4 De vergunning wordt verleend voor een termijn van maximum drie jaar.  Uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag indienen bij het College van 
burgemeester en schepenen tot hernieuwing van de vergunning. De uitbater die nalaat binnen de voormelde 
termijn een hernieuwing van de vergunning aan te vragen, verliest zijn vergunning op de vervaldag van de 
duurtijd.  
 
§5 Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen in de vergunning bijzondere voorwaarden op te 
nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld de ligging van de inrichting. 
 
§6  De vergunning is geldig, te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester en de stadssecretaris 
 



§7 De vergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage 
worden voorgelegd.  
 
Artikel 4 – vergunningsaanvraag 
 
Elke aanvraag tot het openen, open houden, of heropenen van een tabakswinkel moet schriftelijk gebeuren, 
via het hiertoe geëigende aanvraagformulier, minstens 60 dagen voor de geplande opening van de 
tabakswinkel .  
 
De aanvraag tot vergunning dient volgende documenten te omvatten : 

 een aanvraagformulier, met vermelding van ondermeer  
o de contactgegevens van de uitbater 
o de contactgegevens van de eigenaar van de handelszaak  
o het juiste adres van de handelszaak 
o de vermelding van het soort zaak dat hij wenst te openen 
o het ondernemingsnummer, uitgereikt door een ondernemingsloket 

 een kopie van de identiteitskaart van de uitbater 
 een plan en plattegrond van het pand 
 een kopie van een geldig lopend brandverzekeringscontract 
 een kopie van de verzekering betreffende de preventie van brand en ontploffing en de objectieve 

aansprakelijkheid, overeenkomstig de wet van 30 juli 1979 . 
 een attest uitgaand van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het 

pand beantwoorden aan de wettelijke voorschriften 
 een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), 

wat een of privaat bureau voor telecommunicatie betreft 
 een kopie van de statuten van de vennootschap met stempel van de griffie van de Rechtbank van 

Koophandel 
 desgevallend een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in de handel brengen van 

voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) 
 een gunstig brandpreventieverslag (of attest aanvraag hiertoe) 
 kopie aankoop/ foto camerabewakingssysteem  in de handelszaak 
 kopie vergunning afnemer tabaksfabricaten bij Douane en Accijnzen (formulier 108 of 109) 
 

Artikel 5 – voorafgaand administratief onderzoek  
 
Onverminderd de hogere wetgeving en de bepalingen van het Politiereglement die hier ook van toepassing 
zijn, kan de vergunning  bedoeld in artikel 3 enkel worden toegekend na een voorafgaandelijk administratief  
onderzoek en positieve beoordeling betreffende volgende onderdelen  
1. een brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid zoals nader omschreven in 

het Algemeen Politiereglement 
2. een financieel onderzoek: dit is een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke 

facturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de uitbater, de instelling of de 
vestiging  

3. een moraliteitsonderzoek : dit is een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten; 
4. een stedenbouwkundig onderzoek : dit is een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de 

vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde 
stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige 
voorschriften.  

5. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit is een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als 
ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.  

6. Een onderzoek inzake de verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid :Dit is een onderzoek naar 
de verplichte verzekering betreffende de preventie van brand en ontploffing en de objectieve 
aansprakelijkheid, overeenkomstig de wet van 30 juli 1979 . Deze verzekering is van toepassing voor elke 
vestiging met een toegankelijke oppervlakte van meer dan 50m². 

  



 
Artikel 6 – Weigeringsgronden  
 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning: 

 Als de openbare orde, de openbare rust, en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. Hiervoor 
baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politie met betrekking 
tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze handelszaak en tot 
eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen  

 Indien één of meerdere onderzoeken ( zoals bepaald in artikel 5) die voorafgaan aan het verlenen van 
de vergunning negatief werden geadviseerd.  

 Indien de buitenetalage van de tabakswinkel voor meer dan 20% van hun oppervlakte bedekt worden 
door diverse opschriften  

 
Artikel 7 – Sluitingsuren tabakswinkels 
 
In afwijking van artikel 16 §2a van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 
ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot tabakswinkels verboden voor 07 uur en 
na 24 uur.  
 
Artikel 8 - Flankerende maatregelen met betrekking tot overlast 
 
Onverminderd, en overeenkomstig met de bepalingen van het Algemeen Politiereglement die hier ook van 
toepassing zijn, geldt het volgende om overlast te voorkomen of te beperken: 
  
§1. Het is verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder rechtmatige reden of zonder noodzaak 
als dit toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en wanneer dit de rust van de 
inwoners in het gedrang brengt 
 
§2. Het is verboden zich schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de 
inwoners kan worden verstoord. 
 
§3. Het is verboden om te laden en/of te lossen aan tabakswinkels tussen 22u en 07u. 
 
§4. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te verbruiken in tabakswinkels. 
 
§5. Het is verboden om voertuigen of hun toebehoren met koelinstallaties draaiende te houden terwijl het 
voertuig geparkeerd staat. 
 
§6. Het is verboden om elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten 
het voertuig. 
 
§ 7 De uitbater van een tabakswinkel  is verplicht om de omgeving rond zijn uitbating net te houden. Hij dient 
op een behoorlijke wijze voldoende, duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten voor gescheiden 
ophaling te voorzien, in of bij zijn inrichting.  
 
Voor het plaatsen van vuilnisbakken op het openbaar domein is een voorafgaande machtiging vereist, conform 
de bepalingen van het algemene politiereglement. Indien hiertoe geen machtiging wordt aangevraagd of 
bekomen, dan moet een afvalrecipiënt binnen in de inrichting worden geplaatst. 
 
De uitbater dient de afvalrecipiënten zelf tijdig te ledigen en te bergen. Hij staat in voor het rein houden van 
deze recipiënten, alsook voor het rein houden van de onmiddellijke omgeving van zijn uitbating, met inbegrip 
van de voorliggende openbare weg. 
 
§8 De exploitant is verplicht de politiediensten op eenvoudig verzoek toelating te verlenen tot de 
nachtwinkel zolang er publiek aanwezig is. De exploitant is in overtreding met deze verordening indien hij de 
toegang tot de inrichting weigert.  
  



 
Artikel 9 – Camerabewaking 
De uitbater van een tabakswinkel moet tijdens het open houden van zijn inrichting minstens één 
bewakingscamera binnen zijn inrichting in werking hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt van 
iedere bezoeker. Ook een automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht. De voorschriften vermeld in de 
wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing van bewakingscamera’s evenals de uitvoeringsbesluiten 
zijn integraal van toepassing.  
 
Artikel 10 – Verval van rechtswege 
 
De vergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode 
van langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken. 
 
 
Artikel 11 Politiemaatregelen en strafbepalingen 
 
§1 Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, worden inbreuken op de artikelen 3,8,9,10 
van dit reglement overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie (GAS), namelijk : 

 een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien op basis van artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet 
overgaan tot:   

 een administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgeleverde vergunning 
voor de nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie 

 een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel of het privaat bureau voor 
telecommunicatie 

 

§2 In  toepassing van art. 134quater Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester de tijdelijke sluiting van 
maximaal 3 maanden bevelen van de inrichting, bij vaststelling van overlast rond de inrichting ten gevolgde van 
de activiteiten  in de handelszaak .  
 

§3 In  toepassing van art. 134ter Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester de tijdelijke sluiting van 
maximaal 3 maanden bevelen van de inrichting, ingeval van hoogdringendheid, bij vaststelling van niet naleving 
van de vergunningsvoorwaarden 
 

Artikel 12 - Overgangsbepalingen  
 
De tabakswinkels die al bestonden bij de inwerkingtreding van huidige reglementering moeten hun aanvraag 
ter verkrijging van een vergunning indienen uiterlijk drie  maanden na de inwerkingtreding van huidig 
reglement. De datum van inschrijving door de gemeentelijke administratie van de vergunningsaanvraag is 
bepalend.   
Deze aanvraag gebeurt via het hiertoe geëigende aanvraagformulier en dient gestaafd met de nodige 
documenten (cfr. art 4) 
 
 De aanvraag tot vergunning geldt als voorlopige vergunning voor de bestaande inrichtingen tot zolang de 
vergunningsaanvraag niet is ingewilligd of is geweigerd.  
 
Voor de tabakswinkels die al bestonden voor de inwerkingtreding van huidig reglement, is er met betrekking 
tot artikel 9 betreffende de camerabewaking een overgangsperiode van 1 jaar vanaf de inwerkingtreding van 
huidig reglement. 
 

Artikel 13 - Inwerkingtreding en bekendmaking  
 

§1 Dit reglement treedt in werking op 1 september 2013 en zal worden bekendgemaakt in overeenstemming 
met de bepalingen van artikel 186 van het gemeentedecreet. 
 



§ 3. Afschrift van dit reglement zal, conform artikel 42 §3 van het gemeentedecreet, worden verzonden aan 
de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank van Kortrijk, alsook ter 
kennisgeving aan de politiezone Grensleie worden gebracht. 
 
namens de Gemeenteraad 

de secretaris de voorzitter 

get. E. ALGOET get. C. BONTE-VANRAES 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

de stadssecretaris de voorzitter 
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