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Kalender van vrijstellingen – Jaar 2020 
 

Ter gelegenheid van hieronder bijzondere en momentele omstandigheden verleent het 
College van Burgmeester en Schepenen van Ganshoren u de vrijstelling van verplichte 
slotdag van uw handel volgens de onderstaande schema. (Wet 10 november 2006: art. 
5,16,17) 

 

 

Herhaling !!! 
 

De verordeningen voorzien een sluitingsuur per week (Wet van 10 november 2006 
betreffende openingsuren voor handels, ambacht en diensten). 
 
Inderdaad, de verordening bepaalt dat de consument toegang tot de winkel, de direkte 
verkoop van producten of diensten aan de consument en home leveringen niet toegestaan 
zijn voor een ononderbroken periode van 24 uur. Deze periode begint op zondag  
om 5 uur of 13 uur en eindigt de volgende dag op hetzelfde tijdstip. 
  
U kunt kiezen voor een andere slotdag op zondag. De aldus gekozen dag moet om 5 uur of 
13 uur beginnen en de volgende dag op hetzelfde tijdstip eindigen. Is dit uw keuze, dan mag 
u niet verkopen op zondag andere producten of het uitvoeren van andere diensten die u 
gewoonlijk verkoopt of verstrekt. 
 
Wanneer de wekelijkse rustdag onmiddellijk voorafgaand aan een feestdag, dan hebt u de 
mogelijkheid die de volgende dag uit te stellen. De wekelijkse rustdag moet absoluut worden 
genomen op dezelfde dag ten minste zes maanden. 
 
Als u een andere rustdag op zondag kiest, moet u vermelden - duidelijk en van buitenaf 
zichtbaar - de dag en het tijdstip van het begin van de wekelijkse rusttijd. 
 

Dénomination Datum Aantal dagen 
Wintersolden Van 3 t.e.m 31 januari  1 dag 

Sint-Valentijn Van 10  t.e.m  15 februari 1 dag 

Lentefeest – Pasen  Van 6  t.e.m 20 april  1 dag 

Feest van de Arbeid Van 27 april  t.e.m 3 mei  1 dag 

Moederdag - Hemelvaartsdag Van  4  t.e.m  21 mei  2 dagen 

Pinksteren - Vaderdag Van  31 mei  t.e.m 14 juni 2 dagen 

Zomersolden Van  1  t.e.m  31 juli 2 dagen 

Jaarmarkt Van  7  t.e.m  13 september  1 dag 

Week-end van de klant Van 3 t.e.m. 4 oktober 1 dag 

Allerheiligen Van  26 okt. t.e.m 1 nov.  1 dag 

Eindejaarfeesten Van 1  t.e.m  31 december 2 dagen 


