Verordening van de Burgemeester

De Burgemeester,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, en meer bepaald artikel 135, §2, 5°;
Gelet op artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet 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 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken en zijn opeenvolgende wijzigingen;
Gelet op het Burgemeestersbesluit van 19 maart 2020 en zijn verlengingen van 11 juni 2020 en 17
september 2020;
Gelet op het politieverslag, opgesteld door de Politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene van 9 maart
2020;
Gelet op het verslag van de openbare reinheid en de dienst groene zones van de Stad Brussel dd. 10
maart 2020;
Gelet op het gezondheidsrisico dat de ontwikkeling en verspreiding van het COVID-19 met zich
meebrengt voor de bevolking op het grondgebied van de Stad;
Overwegende het voorzorgsbeginsel, dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel risico met
een bepaalde mate van waarschijnlijkheid is ontdekt, de overheid dringende en voorlopige
beschermingsmaatregelen moet nemen op het meest geschikte niveau;
Overwegende dat het virus een hoge besmettingsgraad kent en van persoon tot persoon wordt
overgedragen;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt over te dragen van mens op mens;
dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de
neus;
Overwegende de aanzienlijke toename van het aantal besmettingen, hospitalisaties en
overlijdensgevallen deze laatste weken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Dat tussen 4 en 10 oktober 2020 in België het gemiddelde aantal besmettingen per dag 5057
gevallen/dag bedroeg, wat een stijging uitmaakt van 92% ten opzichte van de vorige periode van 7
dagen;
Overwegende dat het de taak is van de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, te voorzien 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;
Overwegende dat het bovenvermelde verslag van de politie van 9 maart 2020 stelt dat sinds de
installatie van transmigranten in de groene zone tussen de Antwerpsesteenweg en de Groendreef,
structurele organisaties, tijdelijke verenigingen en particulieren voedsel en noodzakelijke
hulpgoederen verdeelden op deze plaats;
Overwegende dat deze verdeling samenscholingen van een groot aantal personen met zich
meebrengt;
Dat tijdens deze samenkomsten, de veiligheidsmaatregelen en de regels van distancing zoals
voorgeschreven door het ministerieel besluit, niet werden nageleefd;
Overwegende dat sinds de uitvaardiging van het Burgemeestersbesluit van 19 maart 2020, elke
verdeling en consumptie van voedsel, georganiseerd wordt door structurele organisaties, tijdelijke
verenigingen en particulieren aan de Akenkaai 8, 1000 Brussel;
Dat is gebleken dat de veiligheid met betrekking tot gezondheid beter gegarandeerd kan worden
wanneer de voedselbedeling gebeurt op een georganiseerde manier, in een besloten ruimte die
hiervoor is uitgerust;
Overwegende dat de verdeling en consumptie van voedsel niet meer kan worden georganiseerd op
de bovenvermelde locatie, maar dat een nieuwe zaal, PSA Citroën, gelegen te Havenlaan 94-98, te
1000 Brussel, ter beschikking wordt gesteld door Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel
aan verenigingen die de verdeling en de consumptie van voedsel wensen te organiseren;
Dat de uitrusting van deze zaal toelaat om de regels van sociale afstand te respecteren;
Overwegende de urgentie omwille van de snelle verspreiding van de epidemie en de noodzaak om
deze op het grondgebied van Brussel in te dijken en te verminderen teneinde de gezondheid van de
burgers te beschermen;
Dat deze ongecontroleerde samenkomsten van personen de verspreiding van het virus bevorderen
en dus personen ernstig gevaar brengen;

Overwegende dat het bovenvermeld politieverslag aangeeft dat voor de uitvaardiging van de
voormelde Burgemeestersbesluiten, het voedsel soms op de grond wordt geconsumeerd en vaak
wordt ingepakt in plastiek of karton, waarna het op de grond werd gegooid, zodanig het gras en de
wegen van het park bezaaid waren met afval;
Dat uit het rapport blijkt dat deze verpakkingen vaak voedselresten bevatten die ongedierte
aantrokken, zoals ratten;
Dat het verslag stelt dat de rattenpopulatie exponentieel gegroeid was in de omgeving van het park;
Overwegende dat ondanks het feit dat het schoonmaakpersoneel van de Stad regelmatig langskwam,
de situatie onveranderd bleef;
Overwegende dat het vermenigvuldigen van het ongedierte tot gevolg had dat de openbare reinheid
ernstig in gevaar werd gebracht;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om de verdeling en consumptie van voedsel aan
groepen kwetsbare personen in de buitenlucht te verbieden;
Overwegende dat het aangewezen is om de toepassing van dit verbod te beperken tot een perimeter
die onder meer is gesitueerd rond de door het Gewest en de Stad ter beschikking gestelde zaal,
zijnde de zaal PSA Citroën, gelegen te Havenlaan 94-98, 1000 Brussel, overeenkomstig het
bijgevoegde plan;
Dat het onmogelijk is om een specifiekere plaats te bepalen omwille van de noodzaak om te
vermijden dat de problemen van openbare gezondheid en hygiëne die veroorzaakt worden door
deze verdeling, zich verplaatsen naar andere plaatsen;
Dat gaat om een beperkte en redelijke perimeter;
Overwegende dat de Stad Brussel een locatie ter beschikking stelt om toe te laten dat de verdeling
gebeurt met naleving van de maatregelen voorgeschreven door het bovenvermeld Ministerieel
besluit;
Overwegende bijgevolg dat de verdeling van voedsel niet verboden is en dat het
proportionaliteitsbeginsel wordt nageleefd;
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 politiediensten belast zijn met het toezicht op de naleving van het huidige
besluit, indien nodig met dwang en/of geweld;

BESLUIT
Artikel 1
Elke verdeling en consumptie van voedsel in openlucht die een samenscholing van personen
veroorzaakt of noodzaakt, wordt verboden op het grondgebied van de Stad, binnen de perimeter
rond de zaal die door het Gewest en de Stad ter beschikking werd gesteld, en meer bepaald de zaal
PSA Citroën, gelegen te Havenlaan 94-98, 1000 Brussel, die wordt afgebakend door de rode lijnen op
het bijgevoegde plan (bijlagen 1a. en b.) en binnen een tweede perimeter afgebakend door de rode
lijnen op het tweede bijgevoegde plan (bijlage 2).
Artikel 2
De verdeling en consumptie van voedsel is mogelijk in de zaal PSA Citroën, gelegen te Havenlaan 9498, 1000 Brussel.
Artikel 3
De Politiediensten zijn belast met het toezicht op de naleving van het huidige besluit, indien nodig
met gebruik van dwang en/of geweld;
Artikel 4
De heer Hoofdcommissaris van de Politie – Korpschef is belast met de betekening van het huidige
besluit en van de naleving ervan;
Artikel 5
Het huidige besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie en zal voor 3 maanden van kracht
zijn;
Artikel 6
Een beroep tot vernietiging alsook een eventueel schorsingsberoep kan worden ingediend via
verzoekschrift bij de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) binnen een termijn van
60 dagen na de publicatie ervan.
Gedaan te Brussel, op 16/10/2020
De Burgemeester

Philippe CLOSE

