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Middenstand, lokale economie en tewerkstelling - Afwijking wekelijkse rustdag 2021

Het college van burgemeester en schepenen,

Regelgeving
 het decreet lokaal bestuur
 de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 

dienstverlening, en latere wijzigingen
 het Koninklijk Besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de Wet van 

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

Context en argumentatie
Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Onder een wekelijkse rustdag 
verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en 
eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
Afwijkingen kunnen worden toegestaan door het gemeentebestuur, maar moeten gelden voor een 
volledige week, zodat alle handelaars in die periode er kunnen van genieten. Bovendien zijn de 
afwijkingen geldig voor het hele grondgebied van Pittem.
Unizo Pittem-Egem heeft per mail op 8 december 2020 een voorstel gedaan met data van afwijkingen 
op de verplichte wekelijkse rustdag.
Het centraal bestuur van Unizo en Comeos heeft per brief op 16 november 2020 ook gevraagd om 
zeker het weekend van de klant (3 oktober 2021) mee op te nemen in de afwijkingen.
De gemeentelijke administratie stelt voor om ook de week van Valentijn in de afwijkingen op te 
nemen.

Besluit : 

Artikel 1
Voor de hiernavolgende dagen in 2021 wordt afwijking toegestaan op de wetgeving houdende 
invoering van een wekelijkse rustdag, telkens de volledige week van de maandag tot en met de zondag 
van die wee
De week van 8 februari (valentijn op 14/2)
De week van 8 maart
De week van 15 maart
De week van 29 maart (Pasen)
De week van 3 mei (moederdag op 9 mei)
De week van 7 juni (vaderdag op 13 juni)
De week van 12 juli
De week van 19 juli (Zotte Maandag)



De week van 27 september (weekend van de klant op 3 oktober)
De week van 20 december (kerst)
De week van 27 december (nieuwjaar)
 
Artikel 2
Deze afwijkingen gelden voor alle tot op heden gereglementeerde beroepen en voor het hele 
grondgebied van de gemeente Pittem.
 
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden ter kennisgeving aan de aanvrager en de lokale politie.

Namens het schepencollege,

De Algemeen directeur,
(get.) Carl Couckuyt.

De Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ivan Delaere.
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De Algemeen directeur,
Carl Couckuyt.

De Burgemeester-voorzitter,
Ivan Delaere.
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