PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG

POLITIEBESLUIT van de BURGEMEESTER
ZITTING VAN 2 DECEMBER 2020
Alexandra Thienpont, burgemeester

2. Besluit van de burgemeester m.b.t. bijkomende maatregelen handelszaken om verspreiding van het
coronavirus Covid-19 te beperken
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de artikelen 133 §2, 134 §1 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verdere
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het tot de taak van de gemeente behoort om te voorzien, ten behoeve van de
inwoners, in een goede politie, met name onder andere over de gezondheid en veiligheid op de
openbare wegen en in openbare gebouwen;
Overwegende dat het derhalve tot de taak en bevoegdheid van de gemeente behoort om passende
maatregelen te nemen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich
meebrengt, te voorkomen. De gemeenteoverheden kunnen dan ook op grond van deze algemene
politiebevoegdheid maatregelen nemen om de openbare orde in de ruimste zin van het woord binnen
de gemeente te verzekeren;
Overwegende dat op grond van de artikelen 133 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet de
burgemeester bevoegd is voor de vrijwaring van de openbare orde (zijnde rust, veiligheid en
gezondheid) op openbare en publieke toegankelijk plaatsen;
Overwegende dat het aangewezen is om – waar mogelijk – in alle handelszaken van Kortenberg de
verplichting op te leggen een éénrichtingsverkeer toe te passen in de zaak en dat het aangewezen is om
alle betalingen te laten uitvoeren via bancontact;
Overwegende dat het aangewezen is om bijkomende maatregelen te nemen om het aantal toegelaten
consumenten in de handelszaken beheersbaar te maken;
Overwegende dat het aangewezen is om deze maatregel te laten ingaan vanaf bekendmaking en te
handhaven gedurende de periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om verspreiding
van het coronavirus Covid-19 te beperken, tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die een
aanpassing van deze beslissing rechtvaardigen;
Overwegende dat dit burgemeestersbesluit wordt genomen om de veiligheid en gezondheid van de
bevolking te garanderen;
Overwegende dat deze beslissing ter bekrachtiging zal worden voorgelegd op de eerstvolgende
gemeenteraad;
Besluit:
Artikel 1: Onverminderd eventueel andersluidende bepaling voorzien door een protocol of de
bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen, beslist de
burgemeester vanaf heden dat alle handelszaken van Kortenberg – waar mogelijk – een
éénrichtingssysteem dienen toe te passen vanaf toegang tot uitgang van de handelszaak.
De handelaar voorziet hiervoor duidelijke bewegwijzering voor de consumenten.
Artikel 2: Onverminderd eventueel andersluidende bepaling voorzien door een protocol of de
bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen, beslist de
burgemeester vanaf heden de verplichting op te leggen om alle betalingen in alle handelszaken van
Kortenberg – waar mogelijk – te laten doorgaan door gebruik te maken van bancontact.
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De betalingen gebeuren bij voorkeur contactloos.
Wanneer contactloos betalen niet mogelijk is dient de handelaar de nodige maatregelen te nemen
opdat de consument geen rechtsreeks contact dient te maken met de terminal, of zal hij de
betaalterminaal voor en na elk gebruik grondig ontsmetten.
Artikel 3: Onverminderd eventueel andersluidende bepaling voorzien door een protocol of de
bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen, beslist de
burgemeester vanaf heden de verplichting op te leggen om in alle handelszaken van Kortenberg waar
gebruik wordt gemaakt van winkelkarretjes, het aantal beschikbare winkelkarretjes voor de
consumenten te beperken tot het maximum aantal gelijktijdig toegelaten consumenten in de
handelszaak.
Elke volwassen consument is verplicht om een winkelkarretje te gebruiken. De handelaar zorgt voor
duidelijk zichtbare communicatie hierover aan zijn consumenten.
Waar mogelijk zal de handelaar zelf instaan voor het ontsmetten van de winkelkarretjes na elk
gebruik.
Artikel 4: Onverminderd eventueel andersluidende bepaling voorzien door een protocol of de
bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen, beslist de
burgemeester vanaf heden de verplichting op te leggen om aan de ingang van alle handelszaken van
Kortenberg - waar geen gebruik wordt gemaakt van winkelkarretjes - het maximum aantal gelijktijdig
toegelaten consumenten in de handelszaak duidelijk te afficheren, en toe te zien op de naleving van dit
aantal.
Artikel 5: De maatregel vermeld in de artikelen 1 t.e.m. 4 van deze beslissing blijven van kracht vanaf
bekendmaking en gedurende de periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om
verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen
voordoen die een aanpassing van deze beslissing rechtvaardigen.
Artikel 6: Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.
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Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 2 december 2020.
Op bevel,
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