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op afhaal en huis-aan-huisbedeling door nietprofessionelen - goedkeuring
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Beschrijving
Argumentatie
Volgende extra maatregel wordt toegepast vanaf vrijdag 6 november 2020, zijnde:
 Het verbod op het organiseren van afhaal en huis-aan-huisbedelingen door nietprofessionelen.
Deze maatregel is minstens van toepassing tot aan het einde van de federale maatregelen en zal dan
geëvalueerd worden.
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Juridische grond
• Artikel 134 § 1 en artikel 135 Nieuwe Gemeentewet.
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 zoals gewijzigd, artikel 63.
• Ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het virus COVID-19
te beperken dd. 19 oktober 2020, bijgewerkt op 23 oktober 2020, en meer bepaald artikel 30: “§ 1.
De lokale overheden en de overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit
besluit. De bevoegde lokale overheden kunnen, in overleg met de bevoegde overheden van de
gefedereerde entiteiten, aanvullende preventieve maatregelen nemen ten opzichte van deze voorzien
in dit besluit. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.
• Beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dd. 23 juli 2020 omvattend dat de plaatselijke autoriteit
bevoegd is om binnen het kader van het Ministerieel Besluit aanvullende voorzorgsmaatregelen te
treffen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het COVID-19-virus.
• Beslissing van de Vlaamse regering dd. 27 oktober 2020 om de verdere verspreiding van het COVID19-virus in te dijken door middel van aanvullende maatregelen.

Besluit
Artikel 1
De burgemeester beslist om de maatregelen, geadviseerd door de gouverneur, in te voeren zijnde:
 Het verbod op het organiseren van afhaal en huis-aan-huisbedelingen door nietprofessionelen.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op vrijdag 6 november 2020, is minstens van toepassing tot aan het
einde van de federale maatregelen en zal dan geëvalueerd worden.

Artikel 3
De lokale politie en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Artikel 4
Dit besluit van de burgemeester wordt overgemaakt aan de politiezone Berlaar-Nijlen en aan de
gouverneur van de provincie Antwerpen.
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