
 

 

Politieverordening tot verplichting van het houden van de vergaderingen van het College van 

Burgemeester en Schepenen op afstand, via videoconferentie 

 

De Burgemeester, 

Gelet op artikel 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben 

om, ten behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name over de veiligheid en de 

rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen en dat het hun meer bepaald toekomt om 

de passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te 

voorkomen en te doen ophouden door de nodige hulp te verstrekken; 

Gelet op artikel 134 van diezelfde wet die, in geval van nood, die regelgevende bevoegdheid van de  

politie aan de burgemeester toevertrouwt, wanneer de minste vertraging gevaar of schade zou kunnen 

opleveren voor de bewoners; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit 

van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken ; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief 2020/13 van 16 oktober 2020 van de minister van Plaatselijke 

Besturen – Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis - Aanpassing van de 

werkingsregels van de besluitvormende organen in afwezigheid van een bijzondere machtenbesluit 

tot regeling van deze voorzieningen ; 

Overwegende de urgentie en het gezondheidsrisico dat het coronavirus met zich meebrengt voor de 

Belgische bevolking ; 

Overwegende de aanzienlijke toename van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen 

in de voorbije weken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

Dat tussen 27 oktober en 2 november 2020 in België het gemiddelde aantal besmettingen per dag 13213 

gevallen/dag bedroeg; 

Overwegende het houden van een zitting van het College van Burgemeester en Schepenen eveneens de 

aanwezigheid van meerdere personen met zich meebrengt in een besloten ruimten gedurende meerdere 

uren; 

Overwegende dat het de taak van de gemeentelijke overheden is om de federale maatregelen die worden 

afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken, te respecteren en te doen respecteren 

op het gehele gemeentelijke grondgebied, eveneens binnen de zittingen van het College van 

Burgemeester en Schepenen ; 



 

 

Overwegende dat het bovenvermelde ministerieel besluit het volgende bepaalt: “Telethuiswerk is 

verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk 

is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de 

dienstverlening.” ; 

Overwegende dat het in de huidige staat van de pandemie niet uit te sluiten is dat leden van het College 

in de onmogelijkheid zijn om fysiek aanwezig te zijn op de zittingen van de Raad omwille van de 

naleving van de regels van quarantaine; dat het noodzakelijk is om toe te zien op de continuïteit van de 

werking van de organen;  

Overwegende dat het bovenvermelde omzendbrief het volgende bepaalt : “zelfs als artikel 104 NGW 

toelaat dat onder bepaalde voorwaarden een virtueel college wordt georganiseerd, deze bepaling niet 

is opgenomen in de Nieuwe Gemeentewet met als doel een blijvend antwoord te bieden op een 

langdurige gezondheidscrisis zoals we die vandaag doormaken. Artikel 104 maakt deel uit van de 

doorgaans normale werking van het college gedurende een jaar.” ; 

Overwegende dat de gezondheidscrisis nog een tijd lang zal blijven voortduren ; 

Dat de overmacht die nodig is voor de toepassing van artikel 104 van de Nieuwe Gemeenschapswet 

dus niet kan worden ingeroepen; 

Dat het, gelet op de oproepingstermijnen en de dringendheid om de naleving van de maatregelen in de 

strijd tegen de verspreiding van het virus, niet aangewezen is om te wachten op een zitting van de 

Gemeenteraad om de verordening in werking te laten treden;  

Overwegende dat de huidige maatregel tijdelijk is en enkel en alleen gelinkt is aan de huidige 

gezondheidssituatie in Brussel; 

Gelet op de dringendheid ; 

BESLUIT : 

Artikel 1 :  

Omwille van de huidige gezondheidscrisis in Brussel en bij wijze van tijdelijke maatregel, zullen de 

zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen worden gehouden op afstand, via 

videoconferentie. 

 

Artikel 2 : Deze politieverordening zal op de website en op de gemeentelijke aankondigingsborden 

worden geplaatst overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet. Zij treedt van 

rechtswege in werking op de dag van de bekendmaking.  

 

Zij vervalt onmiddellijk indien ze niet wordt bevestigd door de Gemeenteraad tijdens haar volgende 

zitting, namelijk die van 9 november 2020. 

 



 

 

Artikel 3 :  

 De ordediensten zijn belast met de goede uitvoering van deze politieverordening. 

 

Artikel 4 :  

Krachtens artikelen 14 en 19, lid 2, 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 beroep wordt ingediend door een aangetekend verzoekschrift ondertekend door de 

betrokken partij of door een advocaat ingeschreven aan de balie van de Orde van Advocaten. 

 

Opgemaakt te Brussel, op 09/11/2020     

De Burgemeester, 

 

  

Ph. CLOSE  

 


