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Beschrijving
Regelgeving: bevoegdheid
- de burgemeester is bevoegd op basis van de nieuwe gemeentewet en op basis van het
gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven
Juridische grond
- het artikel 134, §1 nieuwe gemeentewet
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen
- het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken
- het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken
- het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven
Argumentatie
Inzake de coronacrisis zit België sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmniveau 4 (zeer
hoge alartheid).
Het daggemiddelde van de nieuwe besmettingen met het coronavirus was op 28 oktober 2020
gestegen tot 13.858 bevestigde positieve gevallen.
Deze nieuwe exponentiële evolutie heeft tot gevolg dat de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in
het bijzonder van de diensten van de intensieve zorg, opnieuw kritiek wordt; dat de druk op de
ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19-zorg toeneemt en dat dit een aanzienlijk
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effect kan hebben op de volksgezondheid en dat de opvang van patiënten op het grondgebied meer
en meer onder druk komt te staan.
Omdat de epidemiologische situatie bleef verslechteren en dat een ongecontroleerde en exponentiële
groei van de epidemie vermeden moest worden, heeft België op 28 oktober 2020 beslist om sommige
reeds geldende coronamaatregelen te behouden, andere te verstrengen en enkele nieuwe
maatregelen te nemen.
Op 30 oktober 2020 werd er door de federale regering vastgesteld dat de tot dan reeds genomen
maatregelen teneinde de toename van het aantal besmettingen af te remmen, amper impact hadden
op de cijfers.
Aangezien het gevaar zich opnieuw uitstrekte over het gehele nationale grondgebied en het van
belang was dat er een maximale coherentie bestond bij het nemen van maatregelen voor de
handhaving van de openbare orde, heeft de federale overheid beslist om de maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus opnieuw te verstrengen.
Vanaf 1 november 2020 middernacht bevindt België zich opnieuw in een lockdown.
In het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, werd beslist dat artikel 8 van het MB van 28 oktober 2020 als volgt vervangen moest
worden: "§1. ...
§2. De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten zijn gesloten voor
het publiek, maar kunnen hun activiteiten voortzetten via levering of via een systeem op afsprak om
vooraf bestelde goederen in open lucht op te halen, met naleving van de minimale regels bedoeld in
de eerste paragraaf, derde lid.
In afwijking van het eerste lid, mogen de volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen
geopend blijven voor het publiek voor zover ze in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden, en dit
enkel voor het aanbieden van deze goederen:
1° de voedingwinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
2° de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten;
..."
Dit betekent dat alle ondernemingen en verenigingen die niet-essentiële goederen aanbieden aan
consumenten sinds 2 november gesloten zijn, zoals onder meer kleding-, schoenen- en
parfumeriewinkels.
Door deze maatregel zijn de getroffen handelaars genoodzaakt om hun goederen online te verkopen.
Uiteraard tracht men zoveel als mogelijk te voet of per fiets te leveren, maar dit is niet altijd mogelijk.
Op dit ogenblik ondervinden deze handelaars een praktisch probleem - met commerciële impact - bij
het afleveren van hun postpakketten met een voertuig aan het Bpost-kantoor gelegen te
Bogaardenstraat/Jan Stasstraat (= voetgangerszone type 2).
Immers, online geplaatste bestellingen kunnen enkel tijdens de venstertijden (tussen 06.00 en 11.00
uur of tussen 18.30 en 20.30 uur) met een voertuig afgeleverd worden aan het Bpost-kantoor gelegen
te Bogaardenstraat/Jan Stasstraat. Hierdoor ondervinden zij een concurrentieel nadeel met andere
online aanbieders. Om de dag nadien hun goederen bij de klant te kunnen geleverd krijgen, moet men
immers nog voor 18.00 u aan Bpost kunnen afleveren.
Het huidige reglement toegangsvergunning voetgangersgebied biedt geen enkele mogelijkheid om
aan de handelaars een (tijdelijke) toegangsvergunning toe te kennen opdat zij buiten de venstertijden
hun postpakketten kunnen gaan afleveren bij het Bpost-kantoor te Leuven, Bogaardenstraat/Jan
Stasstraat.

Stad Leuven
Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Pagina 2 van 4

Besluit van de burgemeester van 4 november 2020
Coronavirus (COVID-19) - Politieverordening - C3-zone binnenstad - Tijdelijk verlenen toegangsvergunningen aan Leuvense
handelaars met webshop - Afleveren postpakketten - Goedkeuring (2020_BURG_00545)

Het is niet mogelijk om postpakketten voor handelaars af te leveren aan de Philipssite.
Om tegemoet te komen aan de huidige noden van de de lokale handelaars en om het Bpost-kantoor
gelegen aan de Bogaardenstraat/Jan Stasstraat (hetgeen ook openstaat voor particuliere klanten) te
ontlasten, wordt onderzocht om in de Brusselsestraat een exclusief afleverpunt van Bpost open te
stellen voor lokale handelaars.
In afwachting daarvan is het aangewezen om tijdelijk aan lokale handelaars met webshop de
mogelijkheid te bieden om ook buiten de venstertijden hun postpakketten te gaan afleveren aan het
Bpost-punt gelegen te Bogaardenstraat/Jan Stasstraat.
Overeenkomstig artikel 27 van het MB van 28 oktober 2020 kan de lokale overheid aanvullende
preventieve maatregelen nemen ten opzichte van deze voorzien in het ministerieel besluit. De stad
kan bijgevolg tijdelijk toegangsvergunningen toekennen aan lokale handelaars, zodat zij hun
postpakketten ingevolge online geplaatste bestellingen ook buiten de venstertijden kunnen afleveren
in het afleverpunt van Bpost gelegen te Bogaardenstraat/Jan Stasstraat.
Om de sector te ondersteunen zullen tijdelijk tot maximum twee toegangsvergunningen aan een lokale
handelaar met webshop, die geen essentiële goederen aanbiedt en bijgevolg fysiek gesloten is,
afgeleverd kunnen worden. Deze maatregel geldt tot aan de opening van een ander exclusief
afleverpunt Bpost en hoogstens tot 13 december 2020.
Het geringste uitstel brengt bijkomende commerciële schade toe aan de lokale handelaars, die geen
essentiële goederen aanbieden. De volgende vergadering van de gemeenteraad kan niet worden
afgewacht.
De gouverneur adviseerde positief inzake deze maatregel.

Besluit
Artikel 1
Op verzoek van een handelaar met vestigingseenheid te Leuven, die niet-essentiële goederen
aanbiedt en daarvoor een webshop heeft, maximum 2 toegangsvergunningen af te leveren voor de
voetgangerszone aangeduid met C3-bord, zodat de handelaar in de mogelijkheid is zijn postpakketten
ook buiten de venstertijden af te leveren aan het Bpost-punt gelegen te Bogaardenstraat/Jan
Stasstraat.
Artikel 2
Indien de lokale handelaar door hoogdringendheid of overmacht een beroep dient te doen op een
ander voertuig, dan de reeds vergunde voertuigen , een regularisatiemogelijkheid toe te staan, aan te
vragen binnen de twee werkdagen na de doorgang.

Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat de aanvrager van de regularisatie meerdere malen de termijn van 2
werkdagen niet naleeft of misbruik van het recht tot regularisatie maakt, kan de burgemeester
beslissen om de aanvragen het recht tot regularisatie ontnemen.
Artikel 4
Indien wordt vastgesteld dat de toegangsvergunning wordt aangewend voor andere doeleinden dan
deze waarvoor het recht tot toegang, zoals hierboven vermeld, bestaat, kan de burgemeester
beslissen om de vergunning in te trekken.
Artikel 5
Deze politieverordening treedt onmiddellijk in werking en geldt tot aan de opening van een nieuw
afleverpunt Bpost, maximum tot 13 december 2020.
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Artikel 6
Deze politieverordening ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad.

Bijlagen
1. RE dringend burgemeestersbesluit tijdelijke toegangsvergunning binnenstad voor handelaars
niet-essentiële goederen met webshop.msg
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