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Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Hilde Claes, burgemeester; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; mevrouw Brigitte Smets, schepen; 
de heer Tom Vandeput, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; de heer Gerald Corthouts, schepen; 
mevrouw Valerie Del Re, schepen; de heer Michel Froidmont, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
mevrouw Nadja Vananroye, schepen; mevrouw Brigitta Grosemans, gemeenteraadslid dd. voorzitter; de heer 
Frank Vandenhoudt, gemeenteraadslid; mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, 
gemeenteraadslid; de heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer 
Rob Beenders, gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert, gemeenteraadslid; de heer Koen Beulen, 
gemeenteraadslid; mevrouw Marijke Jordens, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; 
mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; mevrouw Lies Jans, gemeenteraadslid; de heer Guido Fissette, 
gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; 
mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn Otte, gemeenteraadslid; de heer Rik Dehollogne, 
gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de 
heer Eric Jorissen, gemeenteraadslid; mevrouw Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid; de heer Jan Wouters, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings, gemeenteraadslid; de heer 
Joost Laureys, waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Steven Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Marc Collett, gemeenteraadslid; mevrouw Sylvia Feytons, gemeenteraadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Het stadsbestuur ziet zich genoodzaakt om een sluitingsuur op te leggen voor drankgelegenheden in 
de buurt van het station.

Deze bepaling is noodzakelijk gelet op de  uitzonderlijke omstandigheden die zo ernstig zijn dat het 
algemeen en blijvend opleggen van een sluitingsuur in deze zone de enige, bij de situatie passende 
maatregel is.

Argumentatie
Drankgelegenheden zijn niet onderworpen aan een door de hogere overheid opgelegd sluitingsuur. 
Met het oog op de handhaving van de openbare orde is het de bevoegde overheid toegestaan om 
binnen de grenzen van haar wettelijke bevoegdheden maatregelen te treffen.

Door de invoeging van artikel 135, § 2, tweede lid, 7° Nieuwe Gemeentewet heeft de regelgever 
beoogd de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het stuk van de materiële openbare orde, in zijn 
verschillende componenten, te verruimen tot de bredere problematiek van de openbare overlast (zie 
o.a. Parl. Doc. Kamer, 2031/1 - 98/99, p. 8-9 en Parl. Doc. Kamer, 2031/4 - 98/99, p. 33). De 
bevoegdheid van gemeenten om de openbare orde te handhaven omvat thans tevens de 
bevoegdheid om openbare overlast tegen te gaan. Dat heeft tot gevolg dat bij gemeenteraadsbesluit 
niet enkel de openbare overlast kan worden geregeld en maar ook de openbare rust kan worden 
gehandhaafd.
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De bijzondere bevoegdheid van de burgemeester om in individuele gevallen een bepaalde inrichting 
tijdelijk te sluiten wanneer de openbare orde rond de inrichting verstoord wordt of wanneer er rond de 
inrichting openbare overlast ontstaat door gedragingen binnen in die inrichting, belet niet dat de 
gemeenteraad, op grond van zijn algemene regelende bevoegdheid de openbare orde in de 
gemeente handhaaft door een categorie inrichtingen, in casu drankgelegenheden, te verplichten een 
sluitingsuur na te leven wanneer zij vaststelt dat verstoring van de openbare orde of openbare overlast 
gelinkt kan worden aan de uitbating van die inrichtingen op bepaalde tijdstippen.

De openbare overlast doet zich voornamelijk ‘s nachts voor en verplaatst zich van de ene naar de 
andere inrichting. Ze beperkt zich evenmin tot geluidsoverlast. Uit gegevens van de politiezone 
Limburg Regio Hoofdstad blijkt dat er in de buurt van het station ook overlast wordt ondervonden ten 
gevolge van sluikstorten, wildplassen, hinderlijk rondhanggedrag, vechtpartijen, vandalisme, diefstal, 
wederrechtelijk bezit van verdovende middelen, parkeeroverlast, etc. 

Wanneer bij middel van individuele maatregel één inrichting een tijdelijke sluiting wordt opgelegd, 
verplaatst het probleem zich onmiddellijk naar een inrichting in de buurt, zodat de zindelijkheid, de 
gezondheid, de veiligheid en de rust op deze plaats nooit verzekerd is. De maatregel houdt dan ook 
direct verband met overlast veroorzaakt door de globaliteit van drankgelegenheden in deze omgeving.

In het algemeen kan gesteld worden dat de criminaliteit in de drankgelegenheden in de stationsbuurt 
steeds toeneemt. De overlast doet zich ook vooral 's nachts voor.

De gemeenteoverheid moet bij haar optreden zoeken naar de geëigende maatregel die het evenwicht 
bewaart tussen enerzijds de vrijheid van de betrokken handelaars om 's nachts hun 
drankgelegenheden open te houden en anderzijds de handhaving van de openbare orde.

Gelet op de vele politionele acties ten aanzien van drankgelegenheden in deze buurt, zowel naar het 
bestrijden van nachtlawaai als in het kader van drugs- en andere overlast, is deze maatregel 
noodzakelijk om de openbare overlast te doen verdwijnen.

Deze maatregel heeft geen algemeen karakter (ze is niet in de gehele gemeente van kracht), maar 
richt zich tot welbepaalde inrichtingen die de oorzaak vormen van de vastgestelde overlast, met name 
de drankgelegenheden. De maatregel is bovendien beperkt tot de drankgelegenheden die gelegen 
zijn in het overlastgebied. Het overlastgebied wordt afgebakend op basis van de vaststellingen van de 
politiezone LRH.

Eerdere pogingen van het stadsbestuur om met minder ingrijpende maatregelen, zoals verhoogd 
politioneel toezicht en verschillende acties hebben de overlast niet binnen de perken kunnen houden. 
Het betreft een structureel probleem dat om een blijvende oplossing vraagt.

Om te vermijden dat instellingen die nagenoeg geen overlast met zich meebrengen niet onnodig 
zouden geviseerd worden, wordt tevens voorzien dat er afwijkingen kunnen worden gevraagd bij de 
burgemeester. Bij deze afwijkingen zal steeds het advies van de politie worden gevraagd om al dan 
niet een toelating te verkrijgen. Daarbij zal onder meer rekening worden gehouden met  het aantal 
klachten, processen-verbaal, veroordelingen, bestuurlijke maatregelen, verzegelingen, gerechtelijke 
maatregelen, etc.

Juridische grond
Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 119, 119bis en 135, § 2.

Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet
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De gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig 
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in 
verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, 
kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke 
belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt 
opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die 
van de politierechtbank.

Artikel 43, §2, 2°van het gemeentedecreet

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepalen van 
straffen en administratieve sancties op de overtreding van die reglementen.

Besluit

Artikel 1
In de codex politieverordeningen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2006, en 
gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 27 juni 2006, 18 september 2007, 27 januari 2009, 27 
maart 2012 en 23 juni 2015, wordt in "Deel III Specifieke bepalingen" wordt een nieuw hoofdstuk 
ingevoegd, dat luidt als volgt:

"HOOFDSTUK 10 – SLUITINGSUUR 

Artikel 441bis

§1. Er wordt een sluitingsuur opgelegd voor drankgelegenheden gevestigd in het gebied  gelegen in 
de ruimte afgebakend door: Grote Breemstraat (exclusief), Koningin Astridlaan (inclusief), 
Thonissenlaan (exclusief), Bampslaan (inclusief), Stationsplein (inclusief), Tramstraat (inclusief).
Met inclusief of exclusief wordt de volledige straat bedoeld, zowel de even als de oneven zijde, tenzij 
anders vermeld.

§2. Drankgelegenheden gevestigd in het in paragraaf 1 afgebakende gebied dienen te sluiten vanaf 
23.00 uur. Zij mogen terug openen vanaf 6.00 uur.

§3. De eigenaars of uitbaters van inrichtingen bedoeld in het eerste lid zijn verplicht hun inrichting te 
sluiten vanaf het sluitingsuur. Zij zijn eveneens verplicht de bezoekers te waarschuwen die zich op het 
sluitingsuur in hun inrichtingen bevinden en hen te doen vertrekken.
Bij weigering moet de politie hiervan worden verwittigd.

§4. Voor wat betreft het sluitingsuur wordt onder drankgelegenheid verstaan: alle drankslijterijen of 
restaurants in lokalen of ruimten, permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin 
gewoonlijk dranken en maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.

Artikel441ter
§1. Met een schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester kan van dit verbod 
afgeweken worden.
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§2. Voor het verkrijgen van de toelating dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij de 
burgemeester, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier. De burgemeester kan 
bepalen welke documenten bij deze aanvraag overhandigd moeten worden.

De aanvraag is onontvankelijk wanneer de gegevens, vermeld in het aanvraagformulier, onvolledig 
zijn. De aanvrager ontvangt een onvolledigheidsattest en beschikt over een termijn van 30 
kalenderdagen na mededeling van dit feit om zijn aanvraag te vervolledigen. Indien de aanvraag 
binnen deze termijn niet vervolledigd wordt, wordt de aanvraag stopgezet.

Van zodra de aanvraag volledig is, ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging.

§3. Binnen een termijn van 60 dagen na de ontvangstbevestiging van de aanvraag wordt een 
beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier, kan deze termijn 
éénmaal worden verlengd met maximaal dezelfde duur.

Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde, rust en veiligheid wordt 
bij het uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of verlengde termijn, de vergunning geacht 
geweigerd te zijn.

§4. In elk geval wordt advies van de politie ingewonnen. Bij negatief advies wordt de uitbater hiervan 
op de hoogte gebracht en wordt een hoorzitting voorzien. De burgemeester kan een toelating geven, 
kan bepaalde voorwaarden koppelen aan de toelating of kan de toelating weigeren. Indien de toelating 
geweigerd wordt, kan ten vroegste een jaar na de datum van de weigeringsbeslissing een nieuwe 
aanvraag ingediend worden.

§5. De toelating wordt afgeleverd aan een uitbater van een welbepaalde instelling. De toelating kan 
dus niet worden overgedragen aan een andere uitbater en ook niet naar een andere locatie.

§6. De toelating moet in de drankgelegenheid aanwezig zijn en op het eerste verzoek aan de politie of 
de bevoegde ambtenaar worden overhandigd.

§7. De toelating tot afwijking op het sluitingsuur vervalt van rechtswege:

 op het moment dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes 
maanden feitelijk is onderbroken;

 bij faillissement;
 bij veroordeling tot gerechtelijke verzegeling;
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
 als de uitbater of de betrokken vestiging geschrapt wordt uit de kruispuntbank voor 

ondernemingen

Artikel 441quater
§1. Onverminderd de sancties voorzien in artikel 442 en volgende, kan in ieder geval de toelating tot 
afwijking op het sluitingsuur tijdelijk of definitief worden ingetrokken. De instelling kan tijdelijk of 
definitief gesloten worden. Deze intrekking van de toelating of de sluiting van de instelling kan 
plaatsvinden na verschillende en/of herhaalde vaststellingen van overlast en/of van verstoring van de 
openbare orde of bij vaststelling van uitbating na het sluitingsuur.

§2. Indien de toelating definitief ingetrokken wordt, kan ten vroegste een jaar na de datum van 
betekening van het intrekkingsbesluit een nieuwe aanvraag ingediend worden.

§3. Bij vaststelling van uitbating na het sluitingsuur kan de politie de drankgelegenheid onmiddellijk en 
ter plaatse sluiten.
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Artikel 441quinquies
Het is verboden zich na het sluitingsuur te bevinden in één van de inrichtingen bedoeld in artikel 
441bis.

Dit verbod geldt niet voor :

 de leden van het gezin van de uitbater(ster);
 personen die aldaar overnachten en in het register zijn ingeschreven;
 personen die hun aanwezigheid aldaar kunnen wettigen."

 

Artikel 2
In het eerste lid van artikel 442, § 2 van van voormelde codex politieverordeningen, gewijzigd bij de 
gemeenteraadsbesluiten van 27 januari 2009 en 27 maart 2012, wordt de volgende wijziging 
aangebracht: na  "415, 416, 418, 420 betreft"  wordt ingevoegd "en op de artikelen 441quater, §3 en 
441quinquies".

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de wnd. gemeentesecretaris gemeenteraadslid dd. voorzitter
Joost Laureys Brigitta Grosemans


