
 
 

Schriftelijke vraag gesteld door de heer Pierre-De Permentier: Informatie verstrekt aan 

bepaalde Vorstse handelaars in het kader van de coronacrisis 

 

Mevrouw de Gemeentesecretaris, 

 

Ik wil het College vragen naar de informatie die in de pers en op de sociale netwerken is 

gepubliceerd over de tegenstrijdige informatie die de gemeente verstrekt zou hebben aan een of 

meer handelaars op het grondgebied van de gemeente. 

 

In een post op de sociale media meldt een horecazaak, goed gekend bij de Vorstenaren, gelegen 

aan de Alsembergsesteenweg, dat het een gemeentelijke vergunning heeft gekregen om take-

away aan te bieden en drank te verkopen. 

 

Slechts 3 dagen na de heropening kwam de politie tussenbeide om de zaak te sluiten. De 

uitbaters kregen een boete van 750 €. 

 

Ik stel me vragen bij deze feiten, die tonen hoe moeilijk onze zaakvoerders het hebben tijdens 

de gezondheids- en economische crisis die we doormaken. Kunt u mij de context van de 

gemeentelijke vergunning uitleggen? 

- Op basis waarvan heeft u een vergunning voor de verkoop van dranken afgeleid? 

- Is alles afgetoetst aan de FAQ betreffende het coronavirus, het gewest of andere gemeenten? 

- Hebben andere zaken een soortgelijke vergunning gekregen? Zo ja, hoeveel? 

- Zo ja, welke attitude heeft de gemeente ten opzichte van deze handelszaken aangenomen om 

andere verbaliseringen te voorkomen? 

- Zijn er naar aanleiding van dit incident contacten gelegd met de politie en de betrokken 

handelaar? 

 

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden. 

 

Cédric Pierre-De Permentier 

 

 

 

Antwoord van de heer Roberti: 

 

Mijnheer Pierre-De Permentier, 

 

Ik dank u voor uw vraag. 

 

Wij hebben de situatie bestudeerd en onze gewestelijke (BPV) en federale (FOD Economie) 

collega's, onze collega's in Anderlecht en Sint-Gillis, en onze referentiepersonen voor de 

bijzondere wetten bij de politiezone geraadpleegd. Iedereen neigt naar een strikte interpretatie 

van ‘take-away’ als de mogelijkheid om een maaltijd te kopen, eventueel samen met een 

drankje. 



 

Uittreksel uit de FAQ i.v.m. de interpretatie van het MB: 

HORECA 

Bedrijven van de horecasector moeten tot nader order gesloten blijven voor het publiek.  

Wat de restaurants betreft, worden enkel leveringen van maaltijden en afhaalmaaltijden (take-

away) gedurende de gewoonlijke openingsuren toegestaan. Bij het wachten buiten moeten 

klanten ook de sociale afstandsmaatregelen respecteren. Terrasmeubels moeten binnen worden 

opgeborgen. 

 

De uitvoering van deze bepaling van het ministerieel besluit is niet onderworpen aan de 

gemeente, maar rechtstreeks aan de politiediensten. 

 

Net als bij enkele andere zaken heeft de dienst Handel geantwoord op een e-mail van de zaak 

waarnaar u verwijst, dat het aanbieden van take-away - zonder vermelding van de aard van de 

consumpties - mogelijk was, mits de organisatie van de circulatie van de klanten en naleving 

van de sociale afstandsregels. 

 

Verbalisering voorkomen betekent ervoor zorgen dat de maatregelen van het ministerieel 

besluit worden nageleefd. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat deze interpretatie van ‘take-

away’ voor de geopende etablissementen werd verduidelijkt. 

 

 


