Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk
Algemeen deel
Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de
Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden.
Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels
op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf
bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre
– zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor
uit de nu nog geldende Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling,
komen namelijk te vervallen.
De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Wtw, de artikelen 2 en 3,
luiden na de wetswijziging als volgt:
Artikel 2
1.
Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:
a.
op zondag;
b.
op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag,
op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op
4 mei na 19 uur;
c.
op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.
2.
Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening
van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen
aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.
Artikel 3
1.
De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte
verboden.
2.
De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid
verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de
daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid
bedoelde verboden te verlenen.
3.
De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de
vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.
De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden
als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt
voor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de
gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden
worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden
zondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn, , met name de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur van belang,
vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven.

Kamerstukken I 2012/13, 32 412, A., 32 412,

Delegatie van de bevoegdheid vrijstelling te verlenen
Naar aanleiding van de uitspraak van het CBb van 21 januari 2009, (LJN: BH0408), AB
2009/58, Gst. 2009/29 m.n. Adriaanse, zou – naar ons idee ten onrechte – het beeld kunnen
ontstaan dat de systematiek waarbij de gemeenteraad bij verordening een maximum aantal
koopzondagen vaststelt, die vervolgens door burgemeester en wethouders worden aangewezen,
niet langer te hanteren valt na wijziging van de Winkeltijdenwet. Dit omdat de uitdrukkelijke
grondslag voor delegatie aan burgemeester en wethouders van de bevoegdheid
vrijstelling te verlenen uit de Winkeltijdenwet verdwijnt. Het was vooral de fijnmazige regeling
in de wet van de mogelijke uitzonderingen op de openstellingsverboden van artikel 2,
die de rechter tot de slotsom leidde dat gehele of gedeeltelijke delegatie van een aan de
raad toegekende uitzonderingsbevoegdheid in strijd met de wet was. Die fijnmazige regeling
is inmiddels echter verdwenen.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1 Begripsbepalingen
Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 van de Winkeltijdenwet. Daarin is
een winkel gedefinieerd als: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin
goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.
Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 eerste lid onder b.
van de Winkeltijdenwet. In de wet is geen definitie opgenomen van feestdag, maar worden de
volgende dagen genoemd als dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn (naast de zondag):
Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede
Kerstdag. Deze dagen zijn in artikel 1 van de verordening gedefinieerd als feestdag. Daarnaast noemt
artikel 2, eerst lid onder b van de Winkeltijdenwet nog drie dagen waarop de winkels gesloten moeten
zijn vanaf 19.00 uur: Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december.
Door in de verordening het begrip feestdag te definiëren, kan waar nodig worden volstaan met het
woord “feestdag” of “feestdagen” en hoeven niet steeds alle dagen bij naam genoemd te worden.
Koningsdag en Bevrijdingsdag (5 mei) zijn, voor zover deze dagen niet op zondag vallen, in de wet
niet aangemerkt als een dag waarop de winkels gesloten moeten zijn.
Artikel 2 Vrijstelling voor zon- en feestdagen
Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon- en
feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten
kunnen nu echter zelf bepalen of –en in hoeverre- zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze
verboden. Voor de zon- en feestdagen is gekozen voor een algemene vrijstelling. Met uitzondering
van Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.
- 4 mei, Goede Vrijdag en 24 december
De wetgever heeft vastgelegd dat op 4 mei, Goede Vrijdag en 24 december de winkels vanaf 19.00
uur gesloten dienen te zijn. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om ook hiervan - na afweging van
alle belangen - vrijstelling te verlenen. Gelet op het belang dat in de samenleving wordt gehecht
aan het gedenken en herdenken op deze dagen, stellen wij voor die mogelijkheid niet te
benutten.
Artikel 3. Individuele ontheffingen
Dit artikel steunt op artikel 3, tweede lid, Winkeltijdenwet.

Artikel 4. Beslistermijn
Geen nadere toelichting
Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing
Geen nadere toelichting
Artikel 6. Toezicht
Geen nadere toelichting

Artikel 7. Intrekking oude verordening
Geen nadere toelichting
Artikel 8. Inwerkingtreding
Geen nadere toelichting
Artikel 9 Citeertitel
Geen nadere toelichting

