
 

Uittreksel uit de notulen van de BURGEMEESTER 

 

Besluit van de burgemeester tot voorlopige sluiting van een instelling die haar 

uitbatingsvoorwaarden niet naleeft - café De Canard. 

Opgemaakt dd. 6 augustus 2020 

 

 

Bevoegdheid 

- Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur 

- Artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet 

Juridische grond 

- wet van 7 december 1948 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveaus, artikel 42 

- Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken 

- Omzendbrief nr. 06/2020 van 25 maart 2020 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, gewijzigd door de Ministeriële besluiten van 

24 maart, 3 april, 17 april, 30 april, 8 mei, 15 mei, 20 mei, 25 mei, 30 mei en 5 juni 2020 

Verwijzingsdocumenten 

- Aangetekend schijven dd. 28 juli 2020 betreffende eerste waarschuwing 

- Schijven dd. 3 augustus 2020 betreffende uitnodiging tot hoorzitting 

- Verslag van de hoorzitting dd. 6 augustus 2020 

- Bestuurlijke verslagen dd. 26 juli 2020 en 2 augustus 2020 

Situering 

Het coronavirus COVID-19 veroorzaakt een gezondheidsrisico voor de gehele Belgische bevolking. De 

gemeenten hebben de opdracht om hun inwoners een propere, gezonde, veilige en rustige omgeving en 

propere, gezonde, veilige en rustige straten, openbare plaatsen en openbare gebouwen te bezorgen. Deze 

bevoegdheid heeft ook betrekking op de handelszaken en andere publieke of private instellingen zodra het 

risico op verstoring potentieel het publiek treft. De burgemeester heeft de mogelijkheid, wanneer er een 

risico op ernstige schade is in geval van vertraging, een inrichting voorlopig te sluiten wanneer de 

uitbatingsvoorwaarden van de inrichting niet nageleefd worden. 

Overwegende dat het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 een aantal uitbatingsvoorwaarden oplegt, 

namelijk: 

- een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon is gegarandeerd 

- een mondmasker wordt gebruikt wanneer de regels van social distancing omwille van de aard van 

de uitgeoefende activiteit niet nageleefd kunnen worden 

- samenscholingen moeten worden vermeden 
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- het ter beschikking stellen van middelen voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en 

de klanten 

Volgende maatregelen worden specifiek opgelegd aan de horeca: 

- een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, of scheiding door een 

plexiglazen wand met een minimale hoogte van 1,8 meter 

- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan 

- het dragen van een mondmasker of van een gelaatsscherm voor het zaal- en keukenpersoneel  

- er is geen enkele bediening aan de bar, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een 

afstand van 1,5 meter 

- horecazaken moeten sluiten om één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze 

eerder moeten sluiten, en ze moeten minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf 

opeenvolgende uren gesloten blijven 

Motivering 

Bij verschillende gelegenheden, zowel officieel als officieus, werden waarschuwingen gegeven. Alle horeca 

uitbaters werden op zaterdag 25 juli 2020 of op zondagvoormiddag 26 juli 2020 bezocht door zowel de 

gemeentelijke stewards als de lokale politie. Zij kregen allen een document met de coronarichtlijnen en een 

registratieformulier (model waarop uitdrukkelijk vermeld staat ‘1 formulier per tafel’) zodat niemand 

onwetendheid kan voorwenden. Tegen dhr. Dubaere, uitbater van de inrichting “De Canard”, gelegen te 

Zwevegem, Otegemstraat 98, werd tot twee maal toe zijnde op zondag 26 juli en zondag 2 augustus een 

proces verbaal opgesteld wegens zware overtredingen op de verplichtingen opgelegd in het ministerieel 

besluit van 30 juni 2020 en 28 juli 2020. De gedragingen blijven de orde verstoren waardoor de 

volksgezondheid en de gezondheid van de inwoners van de gemeente in gevaar worden gebracht.  

Op 6 augustus 2020 vond er een onderhoud plaats tussen dhr. Dubaere en de burgemeester teneinde aan 

de ene kant aan de betrokkene alle elementen mee te delen waarop de overheid haar beoordeling zal 

baseren en, aan de andere kant, teneinde de betrokkene de kans te geven om zijn standpunt over de 

ordeverstoring en de voormelde zware overtredingen en de voorgestelde maatregelen om er een einde aan 

te maken, te verdedigen. 

 

Uit het onderhoud en de aangebrachte verweermiddelen blijkt dat het noodzakelijk is – gelet op de 

herhaalde zware en talrijke overtredingen - de zaak de Canard tijdelijk te sluiten, om zo de openbare 

gezondheid niet verder in het gedrang te brengen en om de verdere verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen en mogelijke besmettingen te vermijden. 

Uit de hoorzitting en uit de feiten is bovendien gebleken dat de uitbater niet alleen onwetend is over een 

belangrijk deel van de wettelijke bepalingen en richtlijnen ter zake en bovendien geen enkel gezag heeft 

tegenover zijn cliënteel. 

 

Tenslotte is de registratie van het cliënteel duidelijk gebrekkig en onvolledig met als gevolg dat 

contactopsporing in geval van potentiële besmetting praktisch onmogelijk is, dan wel uiterst moeilijk zou 

zijn. De uitbater werd er op zondagavond 26 juli 2020 persoonlijk door de burgemeester erop gewezen dat 

in geval van herhaling de sluiting van de horecazaak zou overwogen worden. Die herhaling gebeurde reeds 

tijdens het daaropvolgend weekend. 

 

Gezien het risico op ernstige schade aan de gezondheid van de inwoners van de gemeente ten gevolge van 

het verzuim van de uitbaters om te willen conformeren aan de genoemde uitbatingsvoorwaarden, is het 

gerechtvaardigd dat de burgemeester besluit tot de tijdelijke sluiting van de inrichting. 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Bevolen wordt aan dhr. Dubaere, uitbater van de inrichting “De Canard”, gelegen te Zwevegem, 

Otegemstraat 98, iedere persoon de toegang tot deze inrichting te ontzeggen tot en met 31 augustus 2020 

met ingang op 7 augustus 2020. 

Artikel 2 

Elke in artikel 1 benoemde persoon die zich gedurende de in artikel 1 bepaalde periode in deze inrichting 

bevindt, wordt buitengezet. 

Artikel 3 

De geadresseerde wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

Artikel 4 

Onderhavig besluit wordt door de gemeentediensten op een goed zichtbare plaats aan de inrichting 

aangebracht. 

Artikel 5 

Onderhavig besluit wordt door het college van burgemeester en schepenen bevestigd op de eerstvolgende 

vergadering. 

Artikel 6 

Een beroep tot schorsing of nietigverklaring van onderhavig besluit kan ingesteld worden bij de Raad van 

State. Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de Raad van State, 

Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel ingediend volgens de elektronische procedure. De 

verzoekschriften moeten worden ingediend binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van huidige 

beslissing. 

 

 

Opgemaakt te Zwevegem op 6 augustus 2020  

 

Marc Doutreluingne 

Burgemeester 

 

 

Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 6 augustus 2020 

 

 

 

 

Marc Doutreluingne 

burgemeester 
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