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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Gemeente Rotselaar

Zitting van 30 januari 2023

Aanwezig Jelle Wouters, bu rgemeester;
Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Bart De Vos,

schepenen;
An Craninckx, algemeen directeur;

í0 Aanvraag afwijking van de wekelijkse rustdag Weekend van de Klant op zondag 1

oktober 2023

Voorgeschiedenis
o Schrijven van Unizo en Comeos, dd. 25 november 2022,waarbijaan de gemeente gevraagd

wordt om een atwijking van de wekelijkse rustdag te verlenen op zondag 1 oktober 2023.

Feiten en context
o Tijdens het eerste weekend van oktober organiseren Comeos, de federatie van de handel en

diensten in België, en UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, sinds 2017 een
gezamenlijk event, nl. Weekend van de Klant.

o Voor 2023 zal dit evenement plaatsvinden op zondag 1 oktober.

Juridische gronden
o Artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht

en dienstverlening stelt:
" Het college van burgemeesÍer en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwiikingen
toestaan op de wekeliikse rustdag:

o Op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging of ambachtslieden;
o Naar aanteiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid

van jaarbeuzen of iaarmarkten;o Per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden
toegestaan;

o Een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied,
maar kan nooit op individuele basis worden verleend."

Argumentatie
o Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de lokale ondernemers.
o Door de atwijking van de wekelijkse rustdag op zondag 1 oktober tijdens het weekend van de

klant wordt de lokale ondernemer actief ondersteund.

Besluit
Eenparig
Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een afwijking op de verplichte wekelijkse
rustdag voor zondag 1 oktober 2023 voor heel haar grondgebied.
Artikel2:
De afwijking wordt onder andere bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Opgemaakt 2Íebruari2023

An ninckx Jelle Wouters
burgemeesteralgemeen directeur
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