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Betreffende wetsvoorstel: 

 

31728 Wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de 
bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid 
toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een 
gemeente  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 24 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel A, onder 2 

21  34 (Van der Staaij c.s.) 

 Het is wenselijk om de positie van werknemers en winkeliers met weinig of geen personeel 

uitdrukkelijk in de wet te benoemen. Daarmee wordt geëxpliciteerd dat hun belangen, 

waaronder het recht om op zondag niet te hoeven werken, in de gemeentelijke afweging 

dienen te worden betrokken. In dit verband kan ook worden verwezen naar artikel 5:6, 

eerste lid van de Arbeidstijdenwet. De sociale consequenties van toepassing van het 

toeristische regime voor deze groepen worden hiermee uitdrukkelijk meegewogen. Actal is 

om advies gevraagd1. De indieners  gaan ervan uit dat gelet op het feit dat het hier gaat 

om een explicitering van een reeds in  de oorspronkelijke wettekst verondersteld belang, 

dit amendement geen extra gevolgen zal hebben voor de administratieve lasten. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, ChristenUnie, SGP en CDA 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikelen I en II 

10 (Elias) 

Met dit amendement wordt beoogd het verbod op de koopzondag teniet te doen.  

 Ook is het onjuist om gemeenten een beslissende stem te verlenen bij beoordeling 

van de vraag of een koopzondag al dan niet wordt toegestaan, omdat daardoor oneerlijke 

concurrentie kan ontstaan tussen winkeliers in verschillende gemeenten.  

 De indiener is van mening dat een winkelier zelf dient te bepalen, daarbij wel 

degelijk tevens rekening houdend met lokale omstandigheden en/of gebruiken, of hij op 

zondag zijn bedrijf wil openstellen of niet.  

 Gemeenten blijven met de voorgestelde wijziging wel in staat te beslissen over 

openingstijden voor 6 uur ’s ochtends en na 22 uur, zulks in verband met de handhaving 

van de openbare orde. Daarnaast blijven gemeenten beslissen over winkelopenstelling op 

feestdagen.  

 De indiener wil benadrukken dat mensen die veel waarde hechten aan de 

zondagsrust met dit amendement geenszins worden benadeeld. Ten eerste kan ieder op 

die dag zijn of haar eigen keuzen maken en ten tweede zal de aan de ondernemer geboden 

mogelijkheid tot openstelling ertoe leiden dat in bijvoorbeeld sterk religieuze gemeenten 

van deze mogelijkheid om commerciële redenen naar verwachting geen gebruik zal worden 

gemaakt.  

 Door het schrappen van het verbod op winkelopenstelling op zondag blijft er 

slechts een beperkt aantal dagen over waarvoor ingevolge de Winkeltijdenwet een verbod 

geldt en waarvan vrijstelling kan worden verleend. Het amendement brengt enige hiermee 

verband houdende wijzigingen in de Winkeltijdenwet aan. 

 Nu het verbod alleen nog geldt voor een zestal feestdagen is het niet langer nodig 

een beperking van het aantal vrijstellingsdagen te hanteren. Artikel 3 is in die zin 

gewijzigd; de toerismebepaling is uiteraard eveneens vervallen. 

 Artikel 4 dat een extra vrijstellingsmogelijkheid op grond van plotseling opkomende 

bijzondere omstandigheden kent is vervallen omdat artikel 3 reeds in deze mogelijkheid 

voorziet. 

 Artikel 5 is om dezelfde reden vervallen: het is  niet meer nodig om alleen voor de 

feestdagen een nationaal vrijstellingsregime mogelijk te maken; artikel 8 bestrijkt 

overigens tevens de mogelijkheden die artikel 5 bood. 

 Artikel 6 kan eveneens vervallen; het regelt een ontheffingsmogelijkheid voor de 

zondag, waaraan gelet op het amendement geen behoefte meer bestaat. 

 De artikelen 7 en 8 bevatten nog wel noodzakelijk geachte 

aanvullingsmogelijkheden. Ingevolge artikel 7, aangepast in dit amendement, kan de 

gemeenteraad vrijstelling verlenen van het verbod om op zondag en op werkdagen winkels 

geopend te hebben voor 6 uur en na 22 uur. Artikel 8 bevat een nationale 

vrijstellingsmogelijkheid; het amendement wijzigt dit artikel zodanig dat de vrijstelling 

zowel op feestdagen als op de zondag en werkdagen betrekking kan hebben; bovendien 

kan de vrijstelling op meer onderwerpen betrekking hebben dan nu in artikel 8 zijn 

genoemd (volksgezondheid, verkeer en vervoer, nieuwsbladen en tijdschriften). Door deze 

verruiming wordt na het vervallen van artikel 5 een grondslag geboden voor alle 

vrijstellingen die het Vrijstellingsbesluit winkeltijden wet thans bevat. 
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 Samenvattend kent de Winkeltijdenwet na dit amendement nog één artikel over 

gemeentelijke vrijstellingsverlening in verband met feestdagen (artikel 3), één artikel over 

nationale vrijstellingsverlening in verband met feestdagen en openingstijden (artikel 8) en 

één artikel over gemeentelijke vrijstellingsverlening in verband met openingstijden op de 

zondag en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.  

 Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift te luiden:  

Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het laten vervallen van de zondag als dag 

waarop het verboden is een winkel voor het publiek geopend te hebben. 

Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

Diverse artikelen 

9  11 (Van Gent)  

Dit amendement maakt het mogelijk dat gemeenten zelf kunnen bepalen hoeveel zon- en 

feestdagen de winkels per jaar open mogen zijn. Gemeenten kunnen een goede inschatting 

maken of haar inwoners behoefte hebben aan meer of minder koopzondagen per jaar. Zo 

krijgt een gemeente de vrijheid te besluiten de winkels op zondag te sluiten, als haar 

inwoners veel waarde hechten aan de zondagsrust. En als haar inwoners wel de wens 

hebben om op zondag naar de winkel te gaan, dan kan de gemeente beslissen of er 

behoefte is aan 12, 24 of 50 koopzondagen per jaar. 

 Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift te luiden: 

Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het vrijstellingsregime voor de zondag en 

een aantal feestdagen. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PvdD en het lid Verdonk 

 

Artikel I 

30  33 (Van der Ham) 

 Dit amendement voegt een definitie van «toerisme» toe aan de Winkeltijdenwet, zoals ook 

gehanteerd door het CBS in zijn jaarlijkse rapport «Toerisme en recreatie in cijfers». 

Indiener beoogt hiermee een moderne en eenduidige definitie van het begrip «toerisme» 

toe te voegen.  

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PVV en het lid Verdonk 
 
Artikel I 

14 (Van der Ham) 

Dit amendement regelt dat het slechts verboden is een winkel op zondag voor het publiek 

geopend te hebben, indien deze is gelegen binnen de bebouwde kom. Het amendement is 

zo geformuleerd dat dit ook geldt voor een bedrijf dat geen winkel is. Dit amendement past 

binnen de essentie van dit wetsvoorstel omdat het niet afdoet aan de inkadering van de 

toerismebepaling zoals de wijzing van de winkeltijdenwet beoogt. Voorts heeft dit  

amendement geen consequenties voor de zondagsrust, de leefbaarheid, de veiligheid en de 

openbare orde in de omgeving van de winkel omdat het immers alleen winkels en  

ondernemingen buiten woongebieden betreft. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PVV en het lid Verdonk 
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Artikel I, onderdeel A 

22 (Van der Staaij/Gerkens) 

Dit amendement scherpt de definitie van toerisme aan. Er wordt aangegeven dat een 

gebied als toeristisch kan worden aangemerkt als het gaat om zeer grote 

bezoekersstromen (uitzonderlijke omvang). Het bedoelde toerisme steekt objectief uit 

boven andere gemeenten (van uitzonderlijke aard). Verder dient het te gaan om 

voortdurende bezoekersstromen (structurele aard en omvang). 

Verworpen. Voor: SP en SGP 

 

Artikel I, onderdeel A 

25 (Van der Staaij/Gerkens) 

Dit amendement heeft tot doel dat de gemeente in de verordening duidelijk en nauwkeurig 

benoemt binnen welk gebied de toerismebepaling geldt. Dit gebied mag niet groter zijn dan 

het direct toeristische gebied. 

Verworpen. Voor: SP en SGP 

 
Artikel I, onderdeel A 

15 (Van der Ham) 

De indiener beoogt met dit amendement «in de nabijheid van grensovergangen » te 

specificeren, door dit te vervangen door: binnen vijftig kilometer van grensovergangen. 

Deze specificatie vergroot de rechtszekerheid en het gelijkspeelveld voor ondernemers in 

de grensstreek en vormt geen inbreuk op de lokale autonomie gezien dit binnen de 

vrijstelling- en ontheffingsmogelijkheid ten behoeve van grensverkeer tot doorgaande 

wegen geldt.  

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PVV en het lid Verdonk 

 

Artikel I, onderdeel A 

13  20 (Van der Ham)   

De indiener beoogt met dit amendement het schrappen van de voorwaarden (na 16 uur, 

max. 1 per 15 000 inwoners, max. 1 per gemeente bij lager inwoneraantal dan 15 000)  

voor de ontheffing voor winkels waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden 

verkocht. Daarmee wordt een ontheffing verruimd zodat winkels zoals bakkers die onder 

voorwaarden nu alleen na 16 uur open mogen, ook voor die tijd hun zaak kunnen openen. 

Daarnaast maakt dit amendement het mogelijk voor de lokale gemeente deze ontheffing 

aan meerdere winkels af te geven Dit amendement doet niets af aan de lokale autonomie 

om deze ontheffing wel of niet te verlenen. Het amendement vergroot de rechtsgelijkheid  

voor winkeliers. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PVV en het lid Verdonk 
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Artikel I, onderdeel A 

32 (Gerkens/Van der Staaij) 

Dit amendement beoogt het gebruik van de regels voor avondwinkels door supermarkten 

die overdag op de gebruikelijke tijden open zijn, tegen te gaan. De regels voor 

avondwinkels gelden als gevolg hiervan alleen voor supermarkten die werkelijk  

avondwinkel zijn. Voor de volledigheid: dit amendement heeft geen betrekking op 

toerisme. 

Verworpen. Voor: SP en SGP 

 

 
Moties 
 
5 (Van der Ham c.s.) over intrekken wetsvoorstel omdat het niet past in maatregelen om 

economie te stimuleren 

Verworpen (op 27 januari 2009). Voor: GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het 

lid Verdonk 

 
6 (Graus) over zelfbeschikkingsrecht MKB over openstelling van hun bedrijven op 

zondagen 

Verworpen (op 27 januari 2009). Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

7 (Elias c.s.) over onafhankelijk onderzoek naar de inkomens- en 

werkgelegenheidseffecten van inperking koopzondagen 

Verworpen (op 27 januari 2009). Voor: GroenLinks, D66, VVD, PVV en het lid 

Verdonk 

 

17 (Van der Ham) over een visie op het begrip ‘toerisme’  

Verworpen (op 29 september 2009). Voor: GroenLinks, D66, PvdD en het lid 

Verdonk 

 

18 (Graus) over afzien van de aanpassing van de Winkeltijdenwet  

Verworpen (op 29 september 2009). Voor: PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

23 (Van der Ham/Halsema) over uitstel wetsvoorstel tot na de economische crisis 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

24 (Van der Ham/Halsema) voor ontwikkeling flankerend beleid i.s.m. gemeenten die 

hierdoor getroffen worden, ter compensatie verliezen in werkgelegenheid 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PvdD en het lid Verdonk 

 

26 (Van der Ham) over duidelijkere definitie van het begrip toerisme 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66 en het lid Verdonk 

 

27 (Van der Ham) over wanneer een gemeente beroep kan doen op de toerismebepaling 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PvdD en het lid Verdonk 
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28 (Van der Ham/Elias) over gevolgen van wijziging Winkeltijdenwet voor economie en 

werkgelegenheid in grensgemeenten 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

29 (Van der Ham c.s.) over aanhouden wetsvoorstel tot duidelijk is of deze in strijd is met 

het vrije verkeer van diensten 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

31 (Van der Staaij/Gerkens) over betere handhaving van de wet 

Verworpen. Voor: SP en SGP 

 

 


