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GOEDKEURING VAN DE POLITIEVERORDENING HOUDENDE DE TIJDELIJKE TOEPASSING VAN 
DE GEMEENTELIJKE ADMININISTRATIEVE SANCTIES OP INBREUKEN OP DE ARTIKELEN 1, 5 EN 
8 VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 23 MAART 2020 HOUDENDE DRINGENDE 
MAATREGELEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE BEPERKEN EN OP 
ARTIKEL 187 VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE CIVIELE VEILIGHEID

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 april 2020 tot bekrachtiging van het burgemeestersbesluit van 7 
april 2020 tot het laten doorgaan van de gemeenteraad/ raad voor maatschappelijk welzijn in besloten virtuele zitting 
zonder publiek in kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 119, 119bis en 135;

Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 182 en 187;

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

Gelet het Koninklijk Besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke 
administratieve sancties;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen;

Gelet op Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep van 7 april 
2020  met richtlijnen van het College van Procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het 
Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 24 maart 2020 en 3 april 2020, en 
betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving 
van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van 
gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 tot hervaststelling van reglement betreffende 
gemeentelijke administratieve sancties;

Overwegende dat men op het terrein vaststelt dat de dringende maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van 
het COVID-19 te beperken niet altijd worden toegepast, dat het van essentieel belang is dat de gehele bevolking de 
genomen maatregelen zo strikt mogelijk toepast om een snellere uitweg uit de gezondheidscrisis te bewerkstelligen, 
dat het derhalve noodzakelijk is om onze politiediensten zo spoedig mogelijk de mogelijkheid te geven om de 
maatregelen voorzien in het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken onmiddellijk te doen naleven, en dat dit ten slotte een kwestie 
is van respect voor de openbare orde en ter vrijwaring van de openbare gezondheid;

Overwegende dat, onder de huidige regelgeving, de inbreuken op de artikelen 1, 5 en 8 van Ministerieel Besluit van 23 
maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken het 
voorwerp uitmaken van strafrechtelijke sancties via het artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 
veiligheid;

Overwegende dat inbreuken op deze politieverordening bestraft worden met een administratieve geldboete van 250 
euro per inbreuk, beperkt tot meerderjarige overtreders, volgens de modaliteiten van het Koninklijk Besluit nr. 1 van 6 
april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de  dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, artikel 5 t.e.m. 8 en 
artikel 17;

Overwegende dat de gemeenteraad in afwijking van artikel 2, § 1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties, in zijn reglementen of verordeningen ook kan voorzien in een administratieve 
sanctie die bestaat uit een administratieve geldboete voor de inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 
2007 betreffende de civiele veiligheid, in de mate dat deze betrekking hebben op een weigering of verzuim zich te 
gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikel 182 van deze wet zijn bevolen;

Overwegende dat de vaststelling van deze gemengde inbreuken alleen wordt gedaan door de politieambtenaren, 
agenten van politie of bijzondere veldwachters in het kader van hun bevoegdheden;

Overwegende dat de gemeenteraad goedkeuring moet geven om inbreuken op artikel 187 van de Wet van 15 mei 
2007 strafbaar te stellen met gemeentelijke administratieve sancties;
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Overwegende dat de gemeenteraad goedkeuring moet geven om inbreuken op de artikelen 1, 5 en 8 van het 
ministerieel besluit van 23 maart 2020 strafbaar te stellen met een administratieve geldboete van 250 euro;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: De gemeenteraad beslist om de inbreuken op artikel 187 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende civiele 
veiligheid strafbaar te stellen met een gemeentelijke administratieve sanctie, volgens de modaliteiten in het Koninklijk 
Besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de  dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.

Art. 2: De gemeenteraad beslist om de inbreuken op de artikelen 1, 5 en 8 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, strafbaar te 
stellen met een gemeentelijke administratieve geldboete van 250 euro, , volgens de modaliteiten in het Koninklijk 
Besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de  dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.

Art. 3: Dit besluit zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 285 §1 en 287 van het Decreet over het 
Lokaal Bestuur.

Een afschrift van deze politieverordening wordt dadelijk toegezonden aan de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg en aan die van de politierechtbank zoals voorgeschreven in artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet.

De omzendbrief nr. 06/2020 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep van 7 april 2020 die 
richtlijnen bevat die verband houden met het strafrechtelijk beleid dat van toepassing is op de inbreuken bedoeld in 
artikel 187 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wordt toegevoegd aan deze verordening en 
gepubliceerd door het college van burgemeester en schepenen op de website van de gemeente.

Art. 4: Dit besluit treedt in werking zoals voorgeschreven in artikel 288, eerste lid van het Decreet over het Lokaal 
Bestuur. 

Art. 5: Dit besluit is van toepassing voor de duur van de machtiging die aan de Koning wordt verleend krachtens de 
wet van 27 maart 2020 om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Namens de leden van de gemeenteraad

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Charlotte Castelein,
voorzitter
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Koksijde, 27 april 2020
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