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1. POLITIERGELEMENT - MAATREGELEN COVID-19 - INKIJKBAARHEID HORECAZAKEN

Feiten en context

Gelet op de verspreiding van het COVID-19 virus binnen Europa in het algemeen en binnen België in het 
bijzonder;

Gelet op de kwalificatie van het COVID-19 virus als een pandemie, door de WHO op 11 maart 2020.

Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande 
COVID-19, dat de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld.

Overwegende dat bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, evenals in openlucht een specifieke 
bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

Overwegende dat er al heel wat maatregelen genomen worden vanuit het federale en het Vlaamse 
niveau, en door andere bevoegde instanties, zoals de gouverneur en sportfederaties; dat er evenwel 
toch nog andere en doortastende maatregelen zich opdringen om de controle op de beperkingen 
opgelegd in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 virus;

Bevoegdheid

Gelet op de artikelen 133 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende ingevolge artikel 135§2, tweede lid, 5° Nieuwe Gemeentewet moet instaan voor het 
nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand en epidemieën te voorkomen;

Overwegende dat de burgemeester in toepassing van artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet de 
verantwoordelijke overheid is inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.  Dat 
de bevoegdheid van de burgemeester betrekking heeft op alle vormen van bedreiging van de openbare 
veiligheid of openbare gezondheid.  Dat hij hiervoor zijn politiebevoegdheid kan uitoefenen buiten de 
openbare weg. Dat het gaat om een preventieve bevoegdheid;

Overwegende dat de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm wordt belast met de controle op 
de naleving van de maatregelen opgelegd bij Ministerieel Besluit van 23.03.2020, en dit zowel ten 
aanzien van individuele burgers als handelszaken;

Gelet op de noodzaak om controle te kunnen uitoefenen op de maatregelen bepaald in artikel 1 van het 
Ministerieel Besluit, dat onder meer de verplichte sluiting van horecazaken oplegt. Dat, om deze 
controletaak behoorlijk en efficiënt te kunnen uitoefenen de politie dient te beschikken over de 
mogelijkheid tot inkijk in de verbruikslokalen van de horecazaken;

Juridische grond

Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 24 maart 
2020;

Dat het Ministerieel Besluit in artikel 1 voorziet:

“Artikel 1. § 1. De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:
- de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
- de dierenvoedingswinkels;



- de apotheken;
- de krantenwinkels;
- de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in 
het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van 
toepassing op alle activiteiten bedoeld in het besluit.

…

§ 5. De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector 
worden gesloten. Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden.
 In afwijking van het voorgaande lid mogen de hotels open blijven, met uitzondering van hun eventuele 
restaurant.
Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan.”

BESLUIT

Enig artikel
§1 In uitvoering van het Ministerieel Bersluit van 23 maart 2020, gewijzigd bij ministerieel besluit van 24 
maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van coronavirus COVID-19 te 
beperken, dat de verbruikslokalen van horecazaken te allen tijde vanop de openbare weg inkijkbaar 
moeten zijn, om een controle op de naleving van artikel 1 van het Ministerieel Besluit toe te laten.

§2 Onder het "inkijkbaar" wordt begrepen dat (niet-beperkend) o.a. aan de buitenzijde
voorzetrolluiken, rolluiken, luiken continue geopend zijn en dat aan de binnenzijde o.a.
gordijnen, zonneblinden, paneelgordijnen, shades, jaloezieën, store,... continue geopend
zijn; zelfs indien dit tijdens de normale opening niet het geval was.

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris
algemeen directeur burgemeester

Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op 27 maart 2020
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algemeen directeur burgemeester


		2020-03-29T09:29:07+0200
	Unknown


		2020-03-27T12:45:41+0100
	Unknown




