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BEKENDMAKINGEN 

14. Politiebesluit van 7 mei 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen 

tot opheffing van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende de 

oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ‘s 

morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met 

inbegrip door middel van automaten 
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BEKENDMAKINGEN 

 

14. Politiebesluit van 7 mei 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen 

tot opheffing van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende de 

oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ‘s 

morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met 

inbegrip door middel van automaten 

 

POLITIEBESLUIT 

 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, 

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

- 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, 24 april 2021, 27 april 

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 gouverneur van West-

Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 

20.00 uur tot 05.00 uur ‘s morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in 

het aanbod, met inbegrip door middel van automaten; 

- Gelet op het Overlegcomité van 23 april 2021;  

- 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 kunnen nemen; 

- Overwegende dat het daggemiddelde van de nieuwe vastgestelde besmettingen met 

het coronavirus COVID-19 in België over de voorbije zeven dagen op 2.957 bevestigde 

positieve gevallen ligt op 6 mei 2021; dat de incidentie op 6 mei 2021 over een 

periode van 14 dagen 392 (341 voor de provincie West-Vlaanderen) op 100.000 

inwoners bedraagt en het reproductiegetal op basis van het aantal nieuwe gevallen 
voor België 0,924 bedraagt (en 0,955 voor West-Vlaanderen); dat op 5 mei 2021 in 

totaal 2.482 patiënten getroffen door het coronavirus COVID-19 worden behandeld in 

de Belgische ziekenhuizen en op diezelfde datum in totaal 757 patiënten worden  
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behandeld op de diensten van de intensieve zorg; dat een verdere daling van de 

cijfers noodzakelijk is om uit deze gevaarlijke epidemiologische situatie te geraken; 

- Overwegende de actuele omstandigheden is het niet aangewezen om strengere 

maatregelen op te leggen op het provinciale bestuursniveau dan op het federale 

bestuursniveau.  

 

Om deze redenen, 

 

 

BESLUIT 

 

 

Artikel 1: 

Het politiebesluit van 22 oktober 2020 van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende de 

oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ‘s morgens 

voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van 

automaten, wordt opgeheven.  

 

 

Art. 2:  

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

werking. 

 

 

Art. 3: 

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; 

- 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 burgemeesters behorend tot de provincie West-Vlaanderen; 

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

- de Procureur des Konings van West-Vlaanderen; 

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

- de directeur-generaal van het Crisiscentrum; 

- de federale en regionale gezondheidsinspecteurs. 
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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 7 mei 2021  

De gouverneur, 

 

 

Carl Decaluwé (get.) 

 

 

 


