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BEKENDMAKINGEN 

 

 

11. Consulaten: Ereconsul van de Democratische Federale Republiek Nepal 

 

 

Brugge, 19 april 2021 

 

 

Aan de gemeentebesturen 

 

 

Mevrouwen 

Mijne Heren 

 

 

Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat mevrouw Ingrid CEUSTERS-LUYTEN benoemd is 

tot Ereconsul van de Democratische Federale Republiek Nepal met als consulair ressort het 

Vlaams Gewest. 

 

De gemeentebesturen worden verzocht mevrouw Ceusters-Luyten in de uitoefening van haar 

functie maximaal te ondersteunen. 

 

Carl Decaluwé (get.) 

Gouverneur van West-Vlaanderen. 
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12. Politiebesluit van 23 april 2021 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de 

strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-

Vlaanderen 

 

POLITIEBESLUIT 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, 

- Gelet op het verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden en in het bijzonder artikel 5, §1, e); 

- Gelet op de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, met 

betrekking tot de straffen die moeten worden opgelegd voor overtredingen van 

algemene maatregelen van intern bestuur, evenals de straffen die kunnen worden 

vastgesteld door de reglementen van de provinciale of gemeentelijke autoriteiten; 

- Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836; 

- Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; 

- Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de wet op het politieambt van 5 augustus 

1992;  

- Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en in het bijzonder 

artikel 187; 
- Gelet op artikel 65 van het provinciedecreet van 9 december 2005; 

- Gelet op artikel 28 van het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de 

noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciaal 

niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en provinciegouverneurs in geval 

van crisisgebeurtenissen;  

- Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de 

wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de 

federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus 

COVID-19;  

- Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals 

gewijzigd bij ministeriële besluiten van 1 november 2020, 28 november 2020, 11 

december 2020, 19 december 2020, 21 december 2020, 24 december 2020, 12 

januari 2021, 14 januari 2021, 26 januari 2021, 29 januari 2021, 6 februari 2021, 12 

februari 2021, 6 maart 2021, 20 maart 2021, 26 maart 2021 en eventuele latere 

wijzigingen; 

- Gelet op de omzendbrief van 20 december 2003 betreffende de taken die de 

provinciale overheden voor de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken 

uitoefenen; 

- Gelet op de omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 juni 

2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden; 

- Gelet op het politiebesluit van 11 februari 2021 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een 

mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen; 

- Gelet op het politiebesluit van 31 maart 2021 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd 

tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-

Vlaanderen; 

- Gelet op het politiebesluit van 23 april 2021 van de provinciegouverneur houdende 

aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het 

grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;  

- Gelet op de protocollen van SPORT. Vlaanderen 2020-2021 voor organisatoren van 

sportevenementen en sportwedstrijden bij code geel, code oranje en code rood; 
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- Gelet op het event protocol (inter)nationale wegwedstrijden van 18 februari 2021;  

- Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel 

risico met een zekere mate van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid 

is om dringende en voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen op het meest 

geschikte niveau; 

- Gelet op het overleg van 21 april 2021 tussen de gouverneur en de burgemeesters; 

- Overwegende de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot 

de noodtoestand inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 

januari 2020, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het 

sterfterisico;  

- Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de 
Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding 
binnen Europa en België; 

- Overwegende dat het virus nog niet van het Belgische grondgebied verdwenen is en 
blijft circuleren;   

- Overwegende dat het daggemiddelde van de nieuwe vastgestelde besmettingen met 
het coronavirus COVID-19 in België de voorbije zeven dagen op 3469 bevestigde 
positieve gevallen ligt op 17 april 2021; 

- Overwegende dat op 20 april 2021 in totaal 3.103 patiënten getroffen door COVID-19 

werden behandeld in de Belgische ziekenhuizen; dat op diezelfde datum in totaal 925 

patiënten werden behandeld op de diensten van de intensieve zorg; 

- Overwegende dat de incidentie per 100.000 inwoners in West-Vlaanderen op 21 april 

2021 over een periode van 14 dagen 356 bedraagt en de positiviteitsratio 8,1 procent 

is. 

- Overwegende dat de epidemiologische situatie nog niet verbeterd is; dat een 

ongecontroleerde en exponentiële groei van de epidemie moet vermeden worden; dat 

er dus wordt besloten om de maatregelen aan te houden; 

- Overwegende dat de huidige situatie een drastische beperking van de sociale 

contacten vereist en het noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan 

activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich 

meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe contacten tussen 

individuen impliceren en/of een groot aantal mensen samenbrengen; 

- Overwegende dat de gouverneur in de provincie zorgt voor het handhaven van de 

openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid; 

- Overwegende dat artikel 27 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken bepaalt dat zowel de burgemeester als de gouverneur aanvullende 

preventieve voorzorgsmaatregelen kan nemen; 

- Overwegende dat het wielerseizoen op 27 februari 2021 in België van start ging en 

diverse wielerwedstrijden worden gereden op het grondgebied van verschillende West-

Vlaamse gemeenten en deze wielerwedstrijden traditioneel een enorme volkstoeloop 

met zich meebrengen;   

- Overwegende dat artikel 15, § 6, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken bepaalt dat professionele sportieve wedstrijden en professionele 

sporttrainingen enkel kunnen plaatsvinden zonder publiek;   

- Overwegende dat onder een wielerwedstrijd wordt verstaan een vergunde 

manifestatie met rijwielen in competitief verband met meerdere deelnemers, een 

tijdsopname en/of een klassement met ofwel een gesloten omloop, een open omloop 

of een open omloop én in 1 lijn; 

- Overwegende dat de doortocht van een wielerwedstrijd traditioneel een enorme 

volkstoeloop met zich meebrengt; dat dit in de context van een pandemie niet 

aangewezen is;  

- Overwegende dat er in normale omstandigheden tal van commerciële activiteiten en 
evenementen langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden georganiseerd die 

het publiek naar deze zones aantrekken;  
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- Overwegende dat de regels met betrekking tot het dragen van een mondneusmasker 

verschillen van gemeente tot gemeente, en dat een uniforme regelgeving aangewezen 

is voor alle gemeenten langs de parcoursen; 
- Overwegende dat coherente maatregelen op het volledige grondgebied van West-

Vlaanderen duidelijk en transparant zijn voor de burger en ook beter opgevolgd 

worden; 

- Overwegende dat ook de preventieve beveiliging van het luchtruim best bovenlokaal 

wordt aangepakt; 

- Overwegende dat door de organisatoren een TSA (tijdelijk afgescheiden burgerlijk 

luchtruim) wordt aangevraagd om de helikopters van politie en televisieploegen te 

kunnen laten werken in een exclusief voor hen voorbehouden zone, die meebeweegt 

met de wedstrijdkaravaan; 

- Overwegende dat professionele gebruikers van drones gebonden zijn door deze 

maatregelen, maar dat particuliere gebruikers van drones hierdoor niet gebonden zijn; 

- Overwegende dat het gebruik van sommige 'particuliere' drones gevaren met zich 

meebrengt zoals blijkt uit een advies van DAFA (detachement luchtsteun van de 

federale politie);  

- Overwegende dat dit ook voor de koerskaravaan een risico vormt in een ‘publieksvrije’ 

editie; 

- Overwegende dat met dit politiebesluit de maatregelen genomen in het politiebesluit 

van 31 maart 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende 

aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus 

COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen verlengd worden tot 

en met 3 mei 2021; dat deze maatregelen worden verlengd tot en met 3 mei 2021 in 

afwachting van de verdere beslissingen van het Overlegcomité; 

 

 

Om deze redenen; 

BESLUIT 

Artikel 1: 

In overeenstemming met artikel 15, § 6, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 is 

publiek niet toegelaten aan de aankomst- en vertrekzones, alsook langsheen de volledige 

parcoursen tijdens de doortocht van de wielerwedstrijden die plaatsvinden op het grondgebied 

van de provincie West-Vlaanderen.  

 

Dit artikel is niet van toepassing op:  

- de sporters (deelnemers) 

- de technische omkadering van de deelnemers van de wielerwedstrijd 

- de organisatiemedewerkers van de wedstrijd 

- de officials 

- de pers. 

 

Art. 2:  

§1 Het dragen van een mondneusmasker is verplicht langsheen het volledige parcours van de 

wielerwedstrijd op het grondgebied van West-Vlaanderen, en dit telkens vanaf één uur vóór 

tot één uur na de verwachte doortocht (op basis van het snelste schema zoals voorzien op het 

uurrooster van de organisator) van de wedstrijd. Deze mondneusmaskerplicht geldt zowel 

voor de pers, de organisatiemedewerkers, de officials, de technische omkadering van de 

deelnemers als de sporters (deelnemers) tot het moment dat zij zich naar de startplaats van 

de wedstrijd begeven en bij interviews en tijdens de podiumceremonie. 

 

§2 Het mondneusmasker mag, in toepassing van artikel 2, § 1, alleen voor de strikt 

noodzakelijke tijd worden afgezet, met name voor de duur om te drinken en te eten, om te 
roken/vapen, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden. 
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Art. 3:  

Het organiseren van randactiviteiten of andere bijkomende commerciële activiteiten is 

verboden langsheen het volledige parcours van de wielerwedstrijd op het grondgebied van 

West-Vlaanderen.  

 

Art. 4: 

Het is verboden om een drone te laten stijgen, landen of vliegen in een perimeter van 500 

meter langs weerszijden van het parcours van de wielerwedstrijd op het grondgebied van 

West-Vlaanderen vanaf één uur vóór tot één uur na de verwachte doortocht (op basis van het 

snelste schema zoals voorzien op het uurrooster van de organisator). Dit verbod is niet van 

toepassing op de hulpverleningsdiensten en televisieploegen.  

Art. 5:  

De burgemeesters als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale 

politiediensten zijn belast met de uitvoering van dit politiebesluit en oefenen hierop het 

toezicht en de handhaving uit of doen dit uitvoeren. 

 

Art. 6:  

De inbreuken op dit politiebesluit kunnen worden beteugeld met een gevangenisstraf van acht 

tot veertien dagen en met een geldboete van 26,00 euro tot 200,00 euro, of met één van 

voormelde straffen alleen. 

 

Art. 7:  

Dit politiebesluit heft het politiebesluit van 31 maart 2021 van de provinciegouverneur van 

West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd 

tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen op. 

Dit politiebesluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking. De maatregelen voorzien 

in dit besluit zijn van toepassing tot en met 3 mei 2021. 

 

Art. 8:  

Onderhavig politiebesluit wordt overgemaakt voor uitvoering aan:  

- de burgemeesters behorend tot de provincie West-Vlaanderen  

- de korpschefs van de lokale politiezones van de betrokken gemeenten van West-

Vlaanderen; 

- de directeur-coördinator van de provincie West-Vlaanderen 

Onderhavig politiebesluit wordt ter kennis overgemaakt aan:  

- de Eerste minister, Alexander De Croo;  

- de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden; 

- de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke ; 

- de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon;  

- de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke;  

- de Vlaams minister van onderwijs, sport, dierenwelzijn en Vlaamse rand, Ben Weyts;  

- de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen; 

- de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 

- de gouverneur van de provincie Antwerpen; 

- de gouverneur van de provincie Limburg; 

- de gouverneur van de provincie Henegouwen; 

- de gouverneur van de provincie Waals-Brabant; 

- de gouverneur van de provincie Namen; 

- de gouverneur van de provincie Luik; 

- de gouverneur van de provincie Luxemburg; 

- de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, Rudi Vervoort 

- de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- de Procureur des Konings van West-Vlaanderen;  

- de directeur-generaal van het Crisiscentrum;  
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- de federale en regionale gezondheidsinspecteurs; 

- de organisatoren van de wielerwedstrijden. 

Onderhavig besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden van de 

gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en zal worden bekend gemaakt op de 

websites van de gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en op de website van het 

provinciebestuur van West-Vlaanderen.  

Gedaan te Brugge, op 23 april 2021, 

 

De gouverneur,  

 

 

Carl Decaluwé (get.) 
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13. Politiebesluit van 23 april 2021 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus 

COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen  

 

POLITIEBESLUIT 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, 

- Gelet op het verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden en in het bijzonder artikel 5, §1, e); 

- Gelet op de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, met 

betrekking tot de straffen die moeten worden opgelegd voor overtredingen van 

algemene maatregelen van intern bestuur, evenals de straffen die kunnen worden 

vastgesteld door de reglementen van de provinciale of gemeentelijke autoriteiten; 

- Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836; 

- Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de wet op het politieambt van 5 augustus 

1992; 

- Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van 

ambulante en kermisactiviteiten;  

- Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, met in het 

bijzonder artikel 187; 

- Gelet op artikel 65 van het provinciedecreet van 9 september 2005; 

- Gelet op artikel 28 van het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de 

noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciaal 

niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en provinciegouverneurs in geval 

van crisisgebeurtenissen; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de 

federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus 

COVID-19; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals 

gewijzigd door het ministerieel besluit van 1 november 2020, 28 november 2020, 11 

december 2020, 19 december 2020, 21 december 2020, 24 december 2020, 12 

januari 2021, 14 januari 2021, 26 januari 2021, 29 januari 2021, 6 februari 2021, 12 

februari 2021, 6 maart 2021, 20 maart 2021, 26 maart 2021 en eventuele latere 

wijzigingen; 

- Gelet op de omzendbrief van 20 december 2003 betreffende de taken die de 

provinciale overheden voor de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken 

uitoefenen; 

- Gelet op het politiebesluit van 22 oktober 2020 van de provinciegouverneur houdende 

de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur ’s avonds tot 

05.00 uur ’s morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, 

met inbegrip via automaten;   

- Gelet op het politiebesluit van 11 februari 2021 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een 

mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen; 

- Gelet op het politiebesluit van 29 maart 2021 van de provinciegouverneur houdende 

aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het 

grondgebied van de provincie West-Vlaanderen; 

- Gelet op het politiebesluit van 23 april 2021 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd 

tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-

Vlaanderen; 
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- Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel 

risico met een zekere mate van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid 

is om dringende en voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen op het meest 

geschikte niveau; 

- Gelet op het Overlegcomité van 14 april 2021;  

- Gelet op het overleg van 21 april 2021 tussen de gouverneur en de burgemeesters; 

- Overwegende de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie over de 

noodtoestand inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 januari 

2020, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico; 

- Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de 

Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding 

binnen Europa en België; 

- Overwegende dat de gouverneur in de provincie zorgt voor het handhaven van de 

openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid; 

- Overwegende dat artikel 27 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken, bepaalt dat zowel de burgemeester als de gouverneur aanvullende 

preventieve voorzorgsmaatregelen kan nemen; 

- Overwegende dat ons land sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmniveau 

4 (zeer hoge alertheid) zit; 

- Overwegende dat het daggemiddelde van de nieuwe vastgestelde besmettingen met 

het coronavirus COVID-19 in België over de voorbije zeven dagen op 3469 bevestigde 

positieve gevallen ligt op 17 april 2021; 

- Overwegende dat op 20 april 2021 in totaal 3103 patiënten getroffen door COVID-19 

worden behandeld in de Belgische ziekenhuizen; dat op diezelfde datum in totaal 925 

patiënten worden behandeld op de diensten van de intensieve zorg; 

- Overwegende dat de incidentie op 21 april 2021 over een periode van 14 dagen 422 

(356 voor de provincie West-Vlaanderen)op 100.000 inwoners bedraagt; dat het 

reproductiegetal op basis van de nieuwe hospitalisaties 0,956 bedraagt (en 0,929 voor 

West-Vlaanderen); dat een verdere daling van de cijfers noodzakelijk is om uit deze 

gevaarlijke epidemiologische situatie te geraken; 

- Overwegende dat de toename in incidentie alle leeftijdsgroepen betreft; 

- Overwegende dat deze aanhoudend hoge cijfers, zowel voor wat betreft het aantal 

besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames, tot gevolg heeft dat de 

bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in het bijzonder van de diensten van de 

intensieve zorg, kritiek blijven; dat de druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit 

van de niet-COVID-19-zorg zeer hoog is en dat dit een aanzienlijk negatief effect kan 

hebben op de volksgezondheid; dat de ziekenhuizen zijn overgeschakeld naar fase 2A 

van het ziekenhuisnoodplan; 

- Overwegende dat de epidemiologische situatie nog niet verbeterd is; dat een 

ongecontroleerde en exponentiële groei van de epidemie moet worden vermeden; dat 

er dus wordt besloten om de maatregelen aan te houden; 

- Overwegende dat de huidige situatie een drastische beperking van de sociale 

contacten vereist en het noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan 

activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich 

meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe contacten tussen 

individuen impliceren en/of een groot aantal personen samenbrengen; 

- Overwegende dat artikel 7bis van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, verbiedt, 

met uitzondering voor ambulante handel van voedingswaren; overwegende dat 

ambulante handelaars in voedingswaren hun normale activiteiten mogen hervatten;  
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- Overwegende dat artikel 6, § 1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken, bepaalt dat inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- 

en drankgelegenheden enkel alcoholische dranken mogen verkopen wanneer dit 

samen met een volwaardige maaltijd wordt aangeboden en dat deze maaltijd dan niet 

ter plaatse kan genuttigd worden; dat raamverkoop daarentegen gericht is op 

onmiddellijke consumptie wat niet gelijk kan gesteld worden met de verkoop van  

afhaalmaaltijden; dat het aanbieden van alcohol via raamverkoop, en derhalve de 

onmiddellijke consumptie ervan, kan leiden tot een meer lakse houding ten opzichte 

van de maatregelen met betrekking tot social distancing; 

- Overwegende dat ‘raamverkoop’ een praktische naamgeving is voor het 

gewoonterechtelijk en door de gemeentelijke overheid toegelaten verkopen van 

‘eetwaren’ via bijvoorbeeld een raam-of deuropening, waarbij de klant de zaak niet 

betreedt en de voedingswaren binnen de achterliggende vaste zaak worden bereid of 

werden voorbereid, hierbij in het bijzonder denkend aan de verkoop van ijs, wafels, of 

andere beperkte en geïsoleerde voedingswaren, voor onmiddellijke consumptie, met 

uitzondering van het aanbieden van alcohol; 

- Overwegende dat de toegelaten “raamverkoop” vanzelfsprekend alleen kan 

plaatsvinden voor de inrichtingen die hiervoor toelating hebben gekregen van de 

gemeentelijke overheid;  

- Overwegende dat ‘raamverkoop’ op geen enkele wijze kan worden gelijkgesteld met of 

misbruikt worden als alternatief voor de gekende ‘take-away’, afhaalmaaltijden of 

meeneem-verkoop, die specifiek is georganiseerd rondom bereide 

consumptiegoederen met de bedoeling om elders te worden opgegeten, hierbij 

denkend aan de (voor)bereide voeding zoals deze te koop wordt aangeboden in de 

horeca, eet- en drankgelegenheden, voedingswinkels of traiteurs; 

- Overwegende dat het te allen tijde de doelstelling is om het ontstaan van toegelaten 

of niet toegelaten (‘mini’-)marktjes door samen opgestelde ‘verkooppunten’ die aan 

oneigenlijke take-away of niet door de gemeentelijke overheid toegelaten 

raamverkoop wensen te doen, tegen te gaan en dat de organisatie van take-away of 

raamverkoop in geen geval aanleiding mag geven tot het verdoken organiseren van 

een evenement of van samenscholingen; overwegende dat de burgemeester hierop 

toeziet;  

- Overwegende dat met dit politiebesluit de maatregelen genomen in het politiebesluit 

van 29 maart 2021 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in 

de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-

Vlaanderen verlengd worden tot en met 3 mei 2021; dat deze maatregelen worden 

verlengd tot en met 3 mei 2021 in afwachting van de verdere beslissingen van het 

Overlegcomité en de komst van het horecaprotocol; 

- Overwegend dat maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de risico's van 

de verspreiding van het coronavirus, het evenredigheidsbeginsel moeten respecteren 

en moeten worden aangepast aan de lokale realiteit. 

Om deze redenen, 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1: 

Leveringen aan huis mogen enkel gebeuren door professionele leveringsdiensten, 

ondernemingen en door verenigingen of andere organisaties die occasionele leveringen aan 

huis doen voor een steunactie zonder rechtstreeks in contact te treden met de bewoners of 

ontvangers en zonder de woning te betreden. 
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Art. 2: 

§1. Raamverkoop is enkel toegelaten voor zaken die voedsel of niet-alcoholische dranken 

verkopen en hiervoor van de gemeentelijke overheid een toelating kregen. De organisator van 

de raamverkoop ziet erop toe dat het afhalen van voedsel en niet-alcoholische dranken geen 

samenscholing veroorzaakt en dat de social distancing gewaarborgd wordt. De organisator 

van de raamkoop plaatst geen zitmeubelen in de nabijheid van de raamverkoop. Aangekocht 

voedsel en niet-alcoholische dranken mogen niet ter plaatste geconsumeerd worden. 

 

§2. Afhalingen van voedsel en drank in het kader van take-away zijn enkel toegelaten bij 

inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden, 

overeenkomstig artikel 6, § 1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020. De 

organisator van de take-away ziet erop toe dat het afhalen van de afhaalmaaltijd geen 

samenscholing veroorzaakt en dat de social distancing gewaarborgd wordt. De afgehaalde 

afhaalmaaltijd mag niet ter plaatste geconsumeerd worden. De organisator van de take-away 

plaatst geen zitmeubelen in de nabijheid van het verkooppunt. Afhaalmaaltijden mogen 

samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.  

 

Art. 3: 

De burgemeesters als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale 

politiediensten zijn belast met de uitvoering van dit politiebesluit en oefenen hierop het 

toezicht en de handhaving uit of doen dit uitvoeren.  

 

Art. 4: 

De inbreuken op dit politiebesluit kunnen worden beteugeld met een gevangenisstraf van acht 

tot veertien dagen en met een geldboete van 26,00 euro tot 200,00 euro, of met één van 

voormelde straffen alleen. 

 

Art. 5: 

§1. Dit politiebesluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in 

werking. Dit politiebesluit is van toepassing tot en met 3 mei 2021.  

 

§2. Dit politiebesluit heft het politiebesluit van 29 maart 2021 van de provinciegouverneur 

houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het 

grondgebied van de provincie West-Vlaanderen op. 

 

Art. 6: 

Onderhavig politiebesluit wordt overgemaakt voor uitvoering aan: 

- De burgemeesters behorend tot de provincie West-Vlaanderen; 

- De korpschefs van de lokale politiezones van West-Vlaanderen; 

- De directeur-coördinator van de federale politie van de provincie West-Vlaanderen; 

  

Onderhavig politiebesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan: 

- de Eerste minister, Alexander De Croo; 

- de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden; 

- de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke ; 

- de minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne;  

- de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon; 

- de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke; 

- de Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, 

Hilde Crevits 

- de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen; 

- de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 

- de gouverneur van de provincie Antwerpen; 

- de gouverneur van de provincie Limburg; 

- de gouverneur van de provincie Henegouwen; 
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- de gouverneur van de provincie Waals-Brabant; 

- de gouverneur van de provincie Namen; 

- de gouverneur van de provincie Luik; 

- de gouverneur van de provincie Luxemburg; 

- de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, Rudi Vervoort 

- de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- de commissaris van de Koning van de provincie Zeeland; 

- de Préfet du Nord et Hauts-de-France; 

- de Procureur des Konings van West-Vlaanderen; 

- de directeur-generaal van het Crisiscentrum; 

- de federale en regionale gezondheidsinspecteurs. 

 

Onderhavig politiebesluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden van de 

gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en zal worden bekend gemaakt op de 

websites van de gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en op de website van het 

provinciebestuur van West-Vlaanderen. 

 

Gedaan te Brugge op 23 april 2021  

De gouverneur 

 

Carl Decaluwé (get.) 
 


