
GEMEENTERAAD 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

zitting van 17 februari 2020

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, schepenen
Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, 
Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, 
Suze Bogaerts, Bart Pieters, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam 
De Rechter, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

HERVASTSTELLEN POLITIEVERORDENING OP DE VESTIGING EN UITBATING VAN 
INRICHTINGEN WAAR PRODUCTEN OP BASIS VAN CANNABIS OF DERIVATEN VERKOCHT 
WORDEN

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 119 en 135§2;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3;

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

Gelet op de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor 
de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen;

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen;

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk 
van de voedingsmiddelen en andere produkten;

Gelet op de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het wetboek van economisch recht, boek IX betreffende de 
veiligheid van producten en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen 
die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, in het bijzonder art. 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor het afleveren van geneesmiddelen 
die één of meer tetrahydrocannabinolen bevatten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2015 tot het reglementeren van producten die één of meer 
tetrahydrocannabinolen bevatten;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van 
elektronische sigaretten;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope 
stoffen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 september 2019 tot goedkeuring van de politieverordening op de 
vestiging en uitbating van inrichtingen waar producten op basis van cannabis of derivaten verkocht;

Overwegende dat op basis van hogere wetgeving er geen producten mogen worden verkocht die een hoger gehalte 
dan 0,2% THC bevatten, dat er ook wettelijke voorwaarden en restricties zijn als er producten met lager gehalte 
worden verkocht als geneesmiddel, voedingsmiddel of supplement, cosmeticaproduct, dampvloeistof of e- sigaret;

Overwegende dat niettegenstaande deze hogere wettelijke voorwaarden, door de ligging van dergelijke handelszaak 
nabij plaatsen waar jongeren samenkomen of school lopen er een reëel en ernstig risico ontstaat op contact van 
minderjarigen met producten op basis van cannabis en het misbruik of foutief gebruik ervan door minderjarigen of 
jongeren, zelfs al worden de producten enkel verkocht aan personen ouder dan 18 jaar;

Overwegende dat deze vaststelling ook geldt voor inrichtingen die geen producten verkopen met een hoger gehalte 
van 0,2% THC of waarvan de producten op basis van cannabis niet worden verkocht als voedingsmiddel of 
voedingssupplement, geneesmiddel, cosmeticaproduct of e-sigaret of dampvloeistof;

Overwegende dat door de ligging van deze handelszaken in de nabijheid 1000 meter van scholen, openbare 
sportinfrastructuur of plaatsen waar veel jongeren samenkomen er derhalve een verhoogde, reële en urgente 
bedreiging van de openbare veiligheid en gezondheid van minderjarigen en jongeren ontstaat;

Overwegende dat het aangewezen is het uitbaten van een inrichting die producten verkoopt op basis van cannabis of 
derivaten aan een voorafgaandelijke vestigings- en uitbatingsvergunning te onderwerpen;

Overwegende dat het aangewezen voorkomt, om als lokaal bestuur bijkomende ruimtelijke restricties en bijzondere 
voorwaarden op te leggen aan dergelijke inrichtingen teneinde de openbare veiligheid en gezondheid van de 
minderjarigen op een adequate manier te vrijwaren;

Overwegende dat deze bijzondere voorwaarden rekening houden met een schriftelijke aanvraag voor de opstart van 
de zaak met de vermelding "aanvraag inrichting/zaak die producten verkoopt op basis van cannabis of derivaten";

Overwegende dat de bestaande politieverordening aangepast dient te worden te worden om het college een 
afwegingsmogelijkheid te bieden bij het weigeren of verlenen van een vestigings-en of uitbatingsvergunning;



GEMEENTERAAD 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

BESLUIT: Met 17 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Henk Ghyselen, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Julie Paelinck), 7 stemmen tegen (Rita 
Gantois, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Dirk Decorte, Sam De Rechter), 1 
onthouding (Dominique Wolter Hofmans)

Art. 1: De politieverordening op de vestiging en uitbating van inrichtingen waar producten op basis van cannabis of 
derivaten verkocht worden, goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 september 2019, wordt opgeheven.

Art. 2: De bijgevoegde politieverordening op de vestiging en uitbating van inrichtingen waar producten op basis van 
cannabis of derivaten verkocht worden, wordt hervastgesteld.

Art. 3: Afschrift van deze verordening wordt verstuurd aan de griffie van de politierechtbank te Veurne en de griffie 
van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

Namens de leden van de gemeenteraad

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Charlotte Castelein,
voorzitter

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Koksijde, 21 februari 2020

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


