UITTREKSEL VAN HET BURGEMEESTERSBESLUIT

Dringende politieverordening van de burgemeester voor het opleggen van een sluitingsuur vanaf 1 uur 's
nachts tot 5 uur 's morgens aan detailhandels die alcoholische dranken verkopen tegen de verspreiding van
het COVID-19 virus
De Burgemeester
Bevoegdheid
De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, hoofdstuk III, artikel 134.
Juridisch kader
De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988: artikel 133, artikel 134 § 1 en artikel 135, § 2.
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, art. 181, 182 en 187.
Het Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017, artikel 286 en 287.
Koninklijk Besluit (KB) van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve
sancties, artikel 1.
KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op gemeentelijk niveau en de rol
van de burgemeester.
Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
van 23 maart 2020 en latere versies.
Motivering
Uit interventies van de lokale politie en na het uitvoeren van een buurtonderzoek door de lokale politie blijkt dat
er reeds herhaaldelijk gevallen zijn geweest van samenscholingen na 1 uur ‘s nachts ter hoogte van detailhandels
waar men alcoholische dranken kan aankopen.
De federale coronamaatregelen leggen een sluitingsuur op vanaf 1 uur 's nachts voor alle horecazaken en ook
nachtwinkels dienen om 22 uur te sluiten. Hierdoor is er een verplaatsing van de sociale activiteiten na 1 uur 's nachts
van de horecazaken naar de detailhandels waar men alcoholische dranken kan aankopen. In het kader van de strijd
tegen de verspreiding van het COVID-19 coronavirus moet deze verplaatsing worden tegengegaan. Daarom bepaalt dit
besluit om het sluitingsuur van dit soort zaken in lijn te brengen met het sluitingsuur in de horeca. Zeker nu het aantal
besmettingen opnieuw in stijgende lijn gaat dient de burgemeester zonder uitstel in te grijpen.
Alle detailhandels die alcoholische dranken verkopen na 1 uur 's nachts vormen het risico om samenscholingen te
veroorzaken na het sluitingsuur van de horeca. Voor die detailhandels wordt in dit besluit dan ook een sluitingsuur
opgelegd waardoor ze verplicht de zaak moeten sluiten vanaf 1 uur 's nachts tot 5 uur 's morgens.
Dit opgelegde sluitingsuur kan op basis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, hoofdstuk III, artikel 134
worden opgelegd door de burgemeester in het kader van het bewaren van de openbare orde rond een voor het
publiek toegankelijke inrichting.
Besluit
Artikel 1: Voor detailhandels die alcoholische dranken verkopen wordt een sluitingsuur opgelegd. Deze zaken moeten
verplicht de handelsactiviteiten stopzetten vanaf 1 uur 's nachts tot 5 uur 's morgens. Het sluitingsuur geldt voor het
hele grondgebied van Sint-Martens-Latem.
Art. 2: De niet-naleving van deze politieverordening wordt bestraft met administratieve sancties conform artikel 91
van het reglement met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van 16 december 2019.
Art. 3: Deze politieverordening gaat in vanaf vrijdag 25 september 2020 en is van kracht totdat de verordening
formeel wordt opgeheven.
Art. 4: De tijdelijke politieverordening wordt geagendeerd op de eerstvolgende gemeenteraad van 12 oktober 2020
ter bekrachtiging van het besluit (artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet).
Art. 5: De goedkeuring van de provinciegouverneur werd verkregen op 22 september 2020.
Art. 6: Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig dagen na ontvangst, een
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat
33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Art. 7: De lokale en de federale politie wordt belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

1

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 8588-1850-7735-7398 en wachtwoord colice.

Voor eensluidend afschrift
ondertekend op 23 september 2020
An De Vreese
Algemeen directeur

Rigo Van de Voorde
Eerste schepen
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