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en sluitingstijden van de markthandel, straathandel en handel te water en in kramen, kiosken, boerderiiverkoo~,manifestaties e.d.. Het
gaat, inclusief de winkels, om ca. 158.000 verkooppunten, waarvan ca. 37.000 in levensmiddelen, 13.000 in genotsmiddelen, 25.000 in
textiel en schoeisel, 15.000 in woninginrichting en huisraad, 11.000 in technisch huisraad.
Het aantal werknemers in de detailhandel omvat circa 340.000 personen.
Onder de werkingssfeer van de Winkelsluitingswet vallen ook snuffel- en vlooienmarkten, vrije markten e.d., althans wanneer sprake is van bed~ijfsmatig handelen van handelaren en particulierens.
Het voorgaande geeft aan dat er bij wijziging
van de Winkelsluitingswet consumenten-,
ondernemers- en werknemersbelangen in het
geding zijn.

Meer kooprnogelijkheden
Kenmerkend voor de beoogde wetgeving is
de ruimere zeggenschap en verantwoordelijkheid van gemeentebesturen, neergelegd in
een nie~we~bepaling,
die de instemming heeft
van de SER. Op grand daarvan-kunnenierordeningen voor toeristische doeleinden gemaakt worden, waarin kan worden toegestaan
dat winkels e.d. maximaal 30 uur per week

buiten de reguliere openingstijden geopend
mogen zijn. Achter deze beoogde wetsaanpassing ligt de intentie o m gemeentebesturen
in staat te stellen op toeristische activiteiten
binnen de gemeente in te spelen. Men mag
aannemen dat gemeenten hiervan in de praktijk een verschillend gebruik zullen maken en
daardoor ongelijkheid van concurrentievoorwaarden tussen ondernemers teweegbrengen. De verplichting tot preventieve goedkeuring van de desbetreffende verordeningen
door het Ministerie van Economische Zaken
komt te vervallen.
De vergroting van zeggenschap van gemeentebesturen ligt onder meer ook besloten
in het voornemen om colleges van Burgemeester en Wethouders een algemene ontheffingsbevoegdheid toe te kennen ten behoeve
van individuele ondernemers. Krachtens deze
toekomstige wetsbepaling kunnen individuele
ondernemers op ten hoogste zes werkdagen
per kalenderjaar tussen 6.00 en 22.00 uur geopend zijn op tijden die afwijken van de reguliere openingstijden. Ook bestaat het voernemen om in algemeen landelijke vrijstellingen
te reaelen dat beoaalde ~ommerciele~actiuitek
ten h i t e n de normale winkeltilden lfrugen
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openings- en sluitingstijdstippen. Daartoe zou
in de Winkelsluitingswet een bepaling rnoeten
worden opgenomen die de minist& of de
staatssecretaris de bevoegdheid verleent om
in bij algemene rnaatregel van bestuur
(AMvB) aan te wijzen gebieden, zoals gemeenten, ondernerners toe te staan hun winkel vrijwillig tot bijvoorbeeld 19.00 of 20.00
uur open te houden. Verschillende wetten
kennen deze constructie, wanneer onduidelijkheid bestaat welke norm in een wettelijke
regeling rnoet worden neergelegd. Een bekend voorbeeld is de Wet voorzieningen gezondheidszorg. Op grond van artikel 41 van
deze wet kunnen gebieden (provincies, gemeenten) worden aangewezen waar bij AMvB
vastgestelde regelingen afwijken van de
(hoofd)bepalingen van deze wet. De Commissie-Geelhoed laat zich in haar Eindbericht positief uit over het gebruik van experimenteerartikelen in wetgevings. Na toepassing van
het in de Winkelsluitingswet neergelegde experimenteerartikel door de staatssecretaris uiteraard na overleg met alle betrokken maatschappelijke groeperingen over de keuze van
de gebieden - zou het de bedoeling zijn om
door middel van onderzoek de reactie te meten van consumenten, ondernemers en winkelpersoneel op verlegging van het wettelijk
toegestane sluitingstijdstip van met name
18.00 naar 19.00 uur over een periode van bijvoorbeeld een jaar. De gedachte is geweest
om met name eenoudergezinnen, werkende
alleenstaanden en tweeverdieners in het
onderzoek te betrekken. Het resultaat van het
onderzoek zou uiteindelijk inzicht dienen te
geven in de omvang van het winkelbezoek tot
19.00 uur, de waardering van de consumenten, ondernemers en winkelpersoneel en het
aantal winkelbedrijven dat van de mogelijkheid van openstelling tot 19.00 uur gebruik
heeft gemaakt. Het was de bedoeling om minimaal vijf gemeenten met verschillende kenmerken in het onderzoek te betrekken: een
kleine gemeente met forensisme en een zonder forensisme; twee gemeenten met ca.
50.000 inwoners en hiervoorgenoemde kenmerken en een gemeente met meer dan
100.000 inwoners met een volgroeid hoofdwinkelcentrum met vestigingen van het filiaalen grootwinkelbedrijf.
Deze mogelijkheid o m langs experimentele
weg het meest gewenste avondsluitingstijdstip te vinden dat zo goed rnogelijk in overeenstemming zou zijn met de maatschappelijke
wensen, is in het SER-advies niet uitgewerkt.
Daarin wordt slechts over deze benadering gezegd dat twijfels over de effectiviteit ervan bestaan.
Tijdschriftvoor Huishoudkunde8 (1) februari 1987

Zondagopenstelling
Het verbod om op zondag geopend te zijn
wordt geregeld in artikel 7 van de Winkelsluitingswet van 1976. Uitzonderingen op d e ~ e
hoofdregel zijn mogelijk, onder meer op toeristische gronden in een aantal streken. De
SER sluit zich anno 1986 nagenoeg unaniem
aan bij de opvatting in de adviesaanvraag, dat
grootschalige commerciele activiteiten op de
zondag, zoals de bekende zwarte markten, in
strijd zijn met de huidige in de Winkelsluitingswet neergelegde doelstellingen. Het is
wettelijk toegelaten om deze manifestaties op
4 zondagen jaarlijks te houden. Gewezen
wordt we1 op een veranderende beleving van
de zondag in grote delen van de samenleving,
die kan wijzen in de richting van ruimere winkelopenstelling. Nadrukkelijk wordt gesteld
dat maatschappelijke opvattingen en ontwikkelingen mede bepalend dienen te zijn voor de
in de Winkelsluitingswet neergelegde grenZen.
Historie
Overigens is de achtergrond van de genoemde verbodsbepaling in de Winkelsluitingswet, waarvan de parlementaire geschiedenis terugloopt tot ca. 1930, interessant. Een
belangrijk argument destijds was ook het
tegengaan van ongelijkheid in concurrentievoorwaarden die zou ontstaan door het in
1932 vastgestelde Werktijdenbesluit voor winkels. Dit Werktijdenbesluit verbiedt dat personee1 in winkels op zondag arbeid verricht. De
intentie van de verbodsbepaling in de Winkelsluitingswet is nu om het winkelbedrijf met
personeel te beschermen tegen de concurrentie door winkelopenstelling op zondag door
eenmansbedrijven met medewerkende gezinsleden, tot wie het verbod in het genoemde
Werktijdenbesluit zich immers niet uitstrekt.
Het doen vervallen van de verbodsbepaling in
de Winkelsluitingswet zou redelijkerwijs, met
het oog op gelijkheid van concurrentievoorwaarden, moeten leiden tot wijziging van het
Werktijdenbesluit winkels op het punt van
zondagarbeid.
In 1930 heeft de minister die het ontwerp van
wet over de winkelsluiting verdedigde, erop
gewezen dat afgezien van de samenhang met
het genoemde Werktijdenbesluit "het publiek
het feit van de sluiting op Zondag heeft leren
aanvaarden". De voorstanders van de izondagsluiting in de Tweede Kamer hebben toentertijd aangevoerd dat "de Zondag in Nederland nu eenmaal de aangewezen rustdag is".
De tegenstanders ih de Kamer betoogden dat
"evenals de predikant iuist OD Zondag
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HAVOG'S BOEKEN
leggen nh de basis
voor de vakmensen van de toekomst
Boeken ,,Huishoudkunde voor LHNO
ook bruikbaar voor MBO

snhage.

Vaktheorie Huishoudkunde ,,Groothuishouding"
Vaktheorie Huishoudkunde ,,Kleinhuishouding"
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De boeken zijn samengesteld door mensen met een
zeer ruime onderwijservaringen geheel geschreven
naar het Model-vakwerkplan en het AGEPprogramma.
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