
 
 

Grootschalige controleactie in nachtwinkels 
Afgelopen weekend werden 36 pv's opgesteld 

 
 
Brussel, 17 juni 2013 - In de nacht van zaterdag op zondag werden in om en bij de 30 
handelszaken (souvenirwinkels, bel- en nachtwinkels) in het Brusselse stadscentrum 
controles uitgevoerd. Voor de actie werkten controleurs van de Stad, de sociale diensten 
en de federale dienst Financiën samen: ze stelden een 36-tal processen-verbaal op voor 
diverse onregelmatigheden. 
 
Op zaterdag 15 juni werden er tussen 19.00 en 01.00 uur controleacties uitgevoerd in bel- en 
nachtwinkels in de Unesco-zone. 
 
In totaal werden 10 agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, 4 federale 
inspectiediensten (FOD Financiën, RSZ, Sociale Wetten, RSVZ), de gewestelijke 
inspectiedienst Werk, 4 gemeentelijke controleurs van het departement Financiën en agenten 
van de vzw BRAVVO (de preventiedienst van de Stad Brussel) ingezet. 
 
Dankzij deze grootschalige actie konden verschillende zaken tezelfdertijd worden gecontroleerd 
en kon de spreekwoordelijke ‘tamtam’ de andere zaakvoerders er niet toe brengen hun zaak te 
sluiten om controles te vermijden.  
 
De controles steunen op de geldende sociale, fiscale en handelswetgeving. Er werden dus 
verscheidene controles uitgevoerd, zo ook op de effectieve betaling van de jaarlijkse belasting 
op nachtwinkels (2.000 euro) aan de gemeente en de openingsbelasting (12.500 euro) die aan 
uitbaters van nieuwe nachtwinkels wordt opgelegd. De teams controleerden ook of de werkuren 
worden gerespecteerd, het personeel is ingeschreven en of de zaakvoerder een door de Stad 
uitgereikte uitbatingsvergunning kan voorleggen. 
 
Samen stelden de diensten tijdens de actie 36 processen-verbaal op voor een totaal van 53 
bezochte zaken. Drie van die pv’s werden opgesteld voor de tewerkstelling van clandestiene 
werkkrachten die illegaal in België verblijven, 6 pv’s voor zwartwerk, 5 pv’s over het statuut 
van het personeel (halftijds, schijnzelfstandigen, arbeidsreglement).  
 
Verder hield geen enkele zaak, die door de FOD Financiën werd gecontroleerd, een kasboek bij 
en hield geen enkele handelaar een dagontvangstenboek bij. Er werden 7 verslagen 
opgemaakt. De controledienst van het departement Financiën van de Stad zal dan weer een 
procedure starten tegen acht zaken waar inbreuken werden vastgesteld (onbetaalde 
belastingen). 
 
Als burgemeester en verantwoordelijke voor de Politie en Preventie is Freddy Thielemans dan 
ook vol lof over de efficiënte samenwerking tussen de lokale en federale cellen: “Dankzij de 
efficiëntie van de teams op het terrein konden we niet alleen de niet-reglementaire 
handelszaken identificeren, maar werden ze ook aangemoedigd hun zaken op orde te stellen. 
Dat moet leiden tot een vermindering van de overlast door niet-reglementaire zaken en een 
verhoging van de veiligheid voor de inwoners van het stadscentrum.” 
 
Op initiatief van de schepen van Economische Zaken, Marion Lemesre, en de schepen van 
Stedenbouw en Patrimonium, Geoffoy Coomans de Brachene, verzegelde de Stad Brussel in 
maart van dit jaar al drie zaken in de Unesco-zone die illegaal tot nachtwinkel waren 
omgevormd. “De doelstelling van die eerste actie was om de wildgroei aan nachtwinkels in de 
omgeving van de Grote Markt een halt toe te roepen,” aldus Marion Lemesre.  
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Die eerste reeks controles werd vandaag dus versterkt door een nieuwe interventie, die een 
sterk signaal moet geven en een nieuwe, belangrijke stap vormt in de strijd tegen illegale 
handelspraktijken en de overlast die ermee gepaard gaat in de wijken van het stadscentrum. 
 
Vier van de gecontroleerde zaken beschikten niet over een stedenbouwkundige vergunning 
voor het omvormen van hun zaak tot nachtwinkel. De aanvraag voor zo een vergunning werd 
voor één zaak zelfs geweigerd. Volgens Geoffroy Coomans de Brachène “is het respect voor 
onze stedenbouwkundige regelgeving van cruciaal belang: een zaak openen of overnemen 
zonder rekening te houden met de normen is een inbreuk die we niet kunnen toestaan. De 
overtreders zullen binnenkort een brief ontvangen die hen zal verplichten zo snel mogelijk een 
aanvraag tot regularisering in te dienen, hoewel we niet weten of dat iets zal opleveren.” 
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