
Politieverordening van de Burgemeester tot beperking van het publiek tot maximum 10 personen 
tijdens gemeenteraadszittingen met het oog op de naleving van de regels van social distancing in 

het kader van de crisis m.b.t. het coronavirus  
 

 
De burgemeester, 
 
Gelet op artikelen 134 en 135, §2 van de Nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij Ministerieel besluit van 22 
augustus 2020;  

Gelet op de ministeriële omzendbrief 2020/05 van 18 maart 2020 van de minister van Plaatselijke 
Besturen – Covid-19 - Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis - werking 
van de besluitvormende organen; 

Overwegende de noodzaak en het gezondheidsrisico dat het coronavirus voor de Belgische bevolking 
inhoudt; 

Overwegende dat de gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in 
een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen; Dat deze bevoegdheid er met name in bestaat 
om grote ongelukken en rampen, zoals een brand, een epidemie en besmettelijke veeziekten, te 
voorkomen door het nemen van de geschikte preventieve maatregelen, en deze te bestrijden door het 
verdelen van de noodzakelijke hulp; overwegende dat het coronavirus Covid-19 de volksgezondheid 
aantast en door de gezondheidsautoriteiten als epidemie wordt omschreven; 

Overwegende dat de zittingen van de Gemeenteraad gefilmd worden en worden uitgezonden op de 
website van de Stad Brussel; 

Dat iedereen ze dus kan bekijken; 

Overwegende dat de gemeenteraadszittingen in een gesloten ruimte plaatsvinden waarin de kans op 
overdracht van het coronavirus hoger is; 

Overwegende dat de gemeentebesturen de federale maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken op het gehele grondgebied van de gemeente, inclusief tijdens de 
gemeenteraad, moeten naleven en doen naleven; 

Overwegende dat het naleven van de social distancing van 1m50 op openbare plaatsen en in voor het 
publiek toegankelijke private plaatsen onderdeel is van deze federale maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus te beperken; 

Overwegende dat de Gemeenteraad niet kan plaatsvinden op zijn gewoonlijke vergaderplaats omwille 
van de onmogelijkheid om hier de regels van social distancing te respecteren; 

Dat de zittingen van de Gemeenteraad zullen worden verplaatst naar een zaal gelegen te 
Slachthuislaan 50, in het “Institut des Arts et Métiers” (op de eerste verdieping); 

Overwegende dat de bovenvermelde zaal toegankelijk is voor het publiek krachtens artikel 93 van de 
NGW en dat de zaal heringericht zal worden opdat de zittingen fysiek kunnen georganiseerd worden 
en de gezondheidsregels en met name het naleven van de social distancing, gerespecteerd kunnen 
worden; 

Overwegende dat in dit verband, om de regel van social distancing te respecteren, en gelet op de 
indeling van de zaal waar de Gemeenteraad zal plaatsvinden, het aantal aanwezige raadsleden en 
leden van het personeel dat betrokken is bij de organisatie van de zitting (Secretariaat van 



vergaderingen, simultane vertaling, streaming, IT-support,…), slechts maximum 10 personen kunnen 
worden toegelaten in het publiek (met inbegrip van burgers en de pers);  

Overwegende dat de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar moeten zijn teneinde aan de eis 
van democratisch debat te kunnen voldoen;  

Overwegende dat de beperking van het aantal personen door deze verordening uitsluitend is 
ingegeven door gezondheidsoverwegingen; 

Overwegende dat het coronavirus en de bestrijding van zijn verspreiding een onvoorziene gebeurtenis 
vormen als bedoeld in artikel 134, §1 van de NGW; 

Overwegende dat er in dit geval ook voldaan is aan de voorwaarde van de noodsituatie krachtens 
artikel 134 §1 van de NGW, aangezien de burgers onverwijld en op zijn minst vóór de volgende 
vergadering van de gemeenteraad die op 21/09/2020 om 16u. plaatsvindt, verwittigd moeten worden 
dat de gemeenteraad fysiek zal bijeenkomen maar met een beperkte aanwezigheid van het publiek 
tot maximaal 10 personen;  

Overwegende het feit dat de burgemeester van mening is dat hij niet kan wachten tot de volgende 
vergadering van de gemeenteraad, aangezien de eerstvolgende vergadering pas op 21/09/2020 
plaatsvindt; 

Gelet op de noodzaak; 

Besluit: 

Artikel 1: teneinde de regels van social distancing van 1m50 te kunnen respecteren, mogen op de 
zittingen van de Gemeenteraad maximaal 10 mensen (burgers/pers) in het publiek plaatsnemen. Deze 
personen moeten blijven zitten op de plaatsen die gereserveerd worden voor het publiek.  

Artikel 2: De eerste personen die zich aandienen en registreren aan het onthaal van het “Institut des 
Arts et Métiers” (Slachthuislaan 50 te 1000 Brussel), krijgen voorrang en mogen de raadsvergadering 
bijwonen, binnen de in artikel 1 van deze verordening vermelde limieten. 

De aanvragen om deel te nemen aan de zitting van de Gemeenteraad zullen pas op de dag van de 
zitting, ten vroegste een half uur voor het aangekondigde begin van de openbare zitting, en ten laatste 
om 20u, worden geregistreerd aan het onthaal van het “Institut des Arts et Métiers”. Tot 15 minuten 
na de opening van de openbare zitting, zullen 5 plaatsen worden gereserveerd voor de pers en 5 
plaatsen zullen worden gereserveerd voor burgers. Na deze termijn, zullen de vrijgebleven plaatsen 
worden toebedeeld in de volgorde van de aanvragen, zonder onderscheid tussen pers en burgers. 

Geen enkele aanvraag om deel te nemen aan de Gemeenteraad zal worden toegelaten na 20u.  

Indien in de loop van de Gemeenteraadszitting interpellaties van burgers plaatsvinden, zal de delegatie 
van de interpellanten beperkt zijn tot 2 personen. 

Artikel 3: Deze verordening wordt op de Website geplaatst en aan de gemeentelijke valven gehangen 
overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de NGW. Ze treedt in werking op de dag van 
bekendmaking en dit, tot de aanneming door de Gemeenteraad van een politiereglement dat de 
maatregelen verbonden aan de aanwezigheid van publiek tijdens de Gemeenteraadszittingen regelt, 
en ten laatste, zolang de regels van social distancing van 1m50 gelden; 

Zij vervalt dadelijk als zij niet wordt bekrachtigd door de eerstvolgende gemeenteraad, nl. die van 
21/09/2020. 

Artikel 4: De ordediensten zijn belast met de correcte uitvoering van deze politieverordening. 

Artikel 5: Op grond van artikelen 14 en 19, 2e lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 
kan een beroep tot schorsing of nietigverklaring van onderhavige beslissing ingesteld worden bij de 
Raad van State wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid 



voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen een termijn van zestig dagen 
na haar kennisgeving of publicatie. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de betrokken partij of 
door een advocaat ingeschreven aan de balie en aangetekend opgestuurd naar de Raad van State. 

 

 Gedaan te Brussel, op 17/09/2020 
 
 De burgemeester, 
 


