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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr.
EL KTIBI, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. EL HAMMOUDI, Mme
mevr. ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr.
NAGY PATINO, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET,
M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr.
DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, Mme mevr. OVERLOOP, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme
mevr. DERBAKI SBAI, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr.
DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. ABBAD,
M. dhr. FRANÇOIS, Mme mevr. PERAITA, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS,
Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Reglement betreffende het verbod van verkoop van alcohol in de kleinhandel en buurtwinkels
tijdens het Wereldkampioenschap voetbal 2014.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder haar artikelen 119bis, 133 en 135 §2;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap, en met name
artikel 4, verbiedende degene die dronkenmakende dranken opdient aan een persoon die kennelijk dronken is;

Overwegende dat de gemeenten als missie hebben om de orde te handhaven voor de buurtbewoners, en meer bepaald
wat betreft de openbare rust, veiligheid en netheid;

Overwegende dat de politiediensten een groot aantal klachten van buurtbewoners aantonen betreffende lawaai, vuil en
de lichamelijke integriteit;

Overwegende dat de overlast nu eens de vorm aanneemt van geluidsoverlast (intense schreeuwen, breken van glazen
flessen, enz.), dan weer van inbreuken op de openbare veiligheid (vechtpartijen met flessen, vandalisme of diefstal) of
op de openbare netheid (bevuiling, braaksel alsmede de aanwezigheid van afval zoals blikjes, flessen en papier), evenals
ongepast gedrag ten aanzien van de buurtbewoners en voorbijgangers (beledigingen, schreeuwen, enz.);

Overwegende dat de beschreven overlast een direct gevolg is van het gedrag van dronken personen op de openbare
weg;

Overwegende dat de consumptie van alcoholische dranken het risico van het optreden van deze overlast en andere
gewelddadige handelingen verhoogt, en dus het risico op onlusten;

Overwegende dat grote evenementen, zoals het Wereldkampioenschap voetbal, welke een uitzonderlijke en feestelijke
gebeurtenis is, een stijging van de consumptie van alcohol veroorzaken ;

Overwegende dat tijdens dergelijke evenementen, een groot aantal mensen hun drankjes in buurtwinkels en in de
kleinhandel kopen, om ze onmiddellijk op de openbare weg te consumeren ;

Overwegende dat het Wereldkampioenschap Voetbal 2014, dat loopt van 12 juni 2014 tot 13 juli 2014, een
uitzonderlijke en feestelijke gebeurtenis is, waarvan de omvang de kans op belangrijke verstoringen van de openbare
orde en veiligheid verhoogt ;

Overwegende dat de geregistreerde klachten vooral komen van buurtbewoners en voorbijgangers in de wijk
‘Centrum’, waaronder het UNESCO-gebied, de Anspachlaan, uit te breiden tot het Sint-Goriksplein en het
Sint-Katelijneplein ;

Overwegende dat deze perimeter de gebruikelijke plaats is van bijeenkomende mensenmassa’s bij grote evenementen;
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Overwegende dat de oorzaak van gewelddadige gedrag te vinden is bij overmatige consumptie van alcoholische
dranken; dat het derhalve noodzakelijk is om de verkoop ervan te verbieden tijdens de hieronder vermelde periode ; dit
verbod zijnde de enige geschikte en evenredige maatregel in verband met de schending van de openbare orde en rust.

Overwegende dat deze situatie voortvloeit uit de verkoop van alcoholische dranken zonder onderscheid door sommige
winkeliers en winkels;

Overwegende dat de personen betrokken bij deze onlusten vooral alcohol aankopen in de kleinhandel en in
buurtwinkels;

Overwegende dat het leven van de buurtbewoners ernstig wordt verstoord en dat hun rust en hun veiligheid
onvoldoende verzekerd is na een bepaald uur;

Overwegende dat de meerderheid van de incidenten en verklaringen van openbare dronkenschap plaatsvinden tussen 22
uur en 7 uur;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de uren van verkoop van alcoholische dranken ‘om mee te nemen’ te
beperken om de samenscholing van dronken personen in het Centrum te vermijden;

Overwegende dat alcohol niet kan worden beschouwd als een noodzakelijk product en dat het beperken van de
verkoopuren van alcoholhoudende dranken geen invloed heeft op de prestaties verricht door de buurtwinkels en
kleinhandelaars, en dat deze beperking niet de vorm aanneemt van een algemeen en absoluut verbod;

Overwegende dat het aan de gemeente toekomt om passende en evenredige maatregelen te nemen om de handhaving
van de openbare orde te verzekeren, en dat de enige effectieve en nuttige maatregel tegen aantastingen van de openbare
orde het verbod is van de verkoop, het uitstallen en te koop aanbieden van alcoholische dranken in de kleinhandel en
buurtwinkels tussen 22u en 07u;

BESLUIT :

Artikel 1 - Perimeter :

Dit reglement is van toepassing op de kleinhandel en de buurtwinkels, behoudens machtiging van de Burgemeester voor
openbare of private organisaties, en met uitzondering van de, in de volgende perimeter, waarvan het plan hier zal
worden aangehecht, gevestigde horecazaken (café’s en restaurants).

Artikel 2 - Duur :

Dit reglement is van toepassing voor de periode gedurende dewelke het WK voetbal plaatsvindt, namelijk van 12 juni
2014 tot 13 juli 2014.

Artikel 3 - Verbod :

Het uitstallen, te koop aanbieden en de verkoop van alcoholische dranken om mee te nemen (gedistilleerd of vergist,
gemengd of niet), in elke hoeveelheid, is tussen 22 uur en 07u verboden in de hierboven beschreven perimeter.

Het komt aan de kleinhandelaars en buurtwinkels toe de nodige maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door het plaatsen
van alcoholische dranken in een niet-openbare plaats, of door het bedekken van de alcoholische dranken met een zeil,
en dit vanaf het aanvangstijdstip van het verbod tot aan de sluiting van de kleinhandel.

Artikel 4 - Sancties :

§1 Overeenkomstig de procedure bepaald in de wet van 24 juni 2013, betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, wordt gestraft met een administratieve boete van maximaal 350 euro de persoon die de bepalingen van dit
reglement overtreedt.

Bovendien, in overeenstemming met de wet van 24 juni 2013 op de gemeentelijke administratieve sancties, kan het
College van Burgemeester en Schepenen beslissen tot de administratieve sluiting, zowel tijdelijk als definitief, van de
kleinhandel, of de schorsing, of de intrekking van een vergunning, of de oplegging van een door de gemeente afgegeven
vergunning.

§2 De administratieve sancties voorzien in dit reglement worden, in geval van herhaling binnen de 2 jaar na het
opleggen van een administratieve boete verhoogd, zonder ooit de som van 350 EUR te kunnen overschrijden.

Aldus beraadslaagd in zitting van 02/06/2014
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Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Yvan Mayeur (s)

Pour le point 23 - Voor het punt 23 :
Le Premier Echevin-Président,
De Eerste Schepen-Voorzitter,
Alain Courtois (s)

Bijlagen:

Perimeter reglement
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