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TOELICHTING WINKELTIJDENVERORDENING 2014 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

De Winkeltijdenwet zelf bevat geen omschrijving van het begrip “feestdagen”, maar het 

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet wel. De definitie van “feestdagen” in artikel 1 van de 

verordening is in die zin aangepast dat de definitie identiek is aan die in het Vrijstellingenbesluit. Het 

verschil bestond hieruit dat in de verordening de feestdag “eerste kerstdag”ontbrak. Inhoudelijk 

heeft deze wijziging van artikel 1 in beginsel geen gevolgen: op basis van artikel 5 van de verordening 

kan het college feestdagen aanwijzen waarop het verbod om winkels open te hebben niet geldt. Bij 

besluit van 8 oktober 1996 is dat ook gebeurd: de feestdagen Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, 

Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag zijn aangewezen (eerste Kerstdag dus 

niet). Het college dient op basis van de nieuwe verordening weer een dergelijk aanwijzingsbesluit te 

nemen. Het staat het college vrij dezelfde dagen weer aan te wijzen. Voor alle duidelijkheid: het gaat 

hier om feestdagen die niet vallen op een zondag: artikel 5 van de verordening ziet immers alleen op 

feestdagen, niet op zondagen. 

Artikel 10 van het Vrijstellingenbesluit  is bij de inwerkingtreding van de nieuwe Winkeltijdenwet op 

1 juli 2013 vervallen. In artikel 8 van de huidige verordening wordt echter wel verwezen naar dat 

artikel. In artikel 10 van het Vrijstellingenbesluit stond een definitie van de winkel “snackbar”en 

“videotheek”. Die definities van snackbars en videotheken zijn nu opgenomen in artikel 1 van de 

verordening.  

Er is in artikel 1 een definitie van “werkdagen”opgenomen. In de verordening (artikel 8) komt dit 

begrip namelijk voor.  

Artikel 2 Beslissingstermijn 

Dit artikel spreekt voor zich. Dit artikel is niet gewijzigd. 

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing 

Dit artikel spreekt voor zich. Dit artikel is niet gewijzigd. 

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing 

Dit artikel spreekt voor zich. Dit artikel is niet gewijzigd.  

Artikel 5 Feestdagenregeling 

Dit artikel is niet gewijzigd. Zie tevens de toelichting bij artikel 1. 

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties 

Dit artikel is niet gewijzigd. 

Artikel 7/artikel 10c Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon-en feestdagen 



Op grond van artikel 2, lid 2 van de Winkeltijdenwet is het (ook) verboden om buiten een winkel (op 

straat dus) op zon- en feestdagen en tussen 22.00 en 06.00 uur bedrijfsmatig goederen te koop aan 

te bieden. Artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit bevatte echter hiervoor een vrijstelling: op zon- en 

feestdagen mocht wel “voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken” op 

straat worden verkocht. Artikel 12 Vrijstellingenbesluit is echter op 1 juli 2013 vervallen. Dit betekent 

dat (als gemeenten op lokaal niveau niets regelen) nu alle straatverkoop op zon-en feestdagen en  na 

22.00 uur verboden is. Dit spoort niet met het huidige artikel 7 van de Ridderkerkse verordening: 

daarin staat dat het college kan bepalen dat de vrijstelling van artikel 12 niet geldt voor de gehele 

gemeente of voor een of meer delen van de gemeente. Met andere woorden: het mag, tenzij het 

college gebieden aanwijst waar het niet mag.  

Conform het model van de VNG is artikel 10c  in die zin aangepast dat het verbod om op straat 

goederen te verkopen niet geldt in Ridderkerk op zon- en feestdagen voor wat betreft consumpties. 

In feite verandert hiermee niets ten opzichte van de oude situatie, behalve dat het college niet langer 

gebieden kan aanwijzen waarin straatverkoop verboden is (het oude artikel 7 is dan ook geschrapt in 

de nieuwe verordening).  

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels) 

Tekstueel is dit artikel gewijzigd, maar inhoudelijk niet (zie tevens toelichting op artikel 1). Voor alle 

duidelijkheid: een snackbar/cafetaria is een winkel in de zin van de Winkeltijdenwet. Dit betekent dat 

(als de gemeente op lokaal niveau niet regelt) een snackbar om 22.00 dicht moet zijn. Op grond van 

dit artikel mogen snackbars en videotheken (lid 2) langer open zijn. In het artikel wordt aangesloten 

bij de sluitingstijden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het feit dat een snackbar een 

winkel is in de zin van de Winkeltijdenwet laat onverlet dat een snackbar óók een horecabedrijf kan 

zijn in de zin van de APV.  

Artikel 9 Andere vrijstellingen 

Dit artikel luidde als volgt: “Ten aanzien van andere in de wet, niet in vorenstaande artikelen 

genoemde vrijstellingen zijn burgemeester en wethouders bevoegd op aanvraag daartoe afwijzend 

te beslissen.” Dit artikel is geschrapt. De reden hiervoor is dat het artikel niet past binnen het stelsel 

van de nieuwe Winkeltijdenwet: op grond van die wet kan de raad in de verordening vrijstelling 

verlenen van alle verboden en kan de raad aan het college de bevoegdheid verlenen in bepaalde 

situaties ontheffing verlenen.  

Artikel 10a tot en met artikel 10m 

Deze artikelen zijn de vrijstellingen die tot 1 juli 2013 in het landelijke Vrijstellingenbesluit stonden. 

Conform het VNG-model zijn alle vrijstellingen overgenomen in de verordening (dus los van de vraag 

in hoeverre die situatie zich daadwerkelijk in Ridderkerk voordoet): op die manier blijft de juridische 

situatie ongewijzigd.  

Artikel 11 en 12  

Deze artikelen spreken voor zich. 
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