
 
 

 

BB/SEC/2021/BG/38 – dd. 24/03/2021 – Maatregelen n.a.v. Covid-19 - 

organisatie raamverkoop 

besluit van de burgemeester 

Wij, Jean-Marie Dedecker, burgemeester van de gemeente Middelkerke; 

Bevoegdheid 

• Artikel 134 en artikel 135 § 2,5° van de nieuwe gemeentewet; 

• Artikel 63 en volgende van het decreet lokaal bestuur. 

Juridisch kader 

• Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
Covid-19 te beperken en haar latere wijzigingen/aanvullingen; 

• Politiebesluit van 16 maart 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende 
aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 op het grondgebied van 
de provincie West-Vlaanderen. 

Feiten, context en argumentatie 

• Artikel 6 § 1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken bepaalt dat 
inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden gesloten 
zijn behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken 
om mee te nemen tot ten laatste 22u. 
Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken 
tot 20u. De maaltijden mogen niet ter plaatse worden genuttigd; 
 

• Raamverkoop is gericht op onmiddellijke consumptie wat niet gelijk kan worden gesteld met 
afhaalmaaltijden. Het verbod op verkoop van alcoholische dranken bij raamverkoop is van 
toepassing omdat dit kan gelijkgesteld worden met het uitbaten van een café, wat tot op 
heden verboden is. Bovendien kan het aanbieden van alcohol leiden tot een lakser optreden 
ten opzichte van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19; 
 

• Raamverkoop is een praktische naamgeving voor het gewoonrechtelijk en door de 
gemeentelijke overheden toegelaten verkopen van 'eetwaren' via bijvoorbeeld een raam- of 
deuropening, waarbij de klant de zaak niet betreedt en de voedingswaren binnen de 
achterliggende vaste zaak worden bereid of werden voorbereid, hierbij in het bijzonder 
denkend aan de verkoop van ijs, wafels, of andere beperkte en geïsoleerde voedingswaren, 
voor onmiddellijke consumptie, met uitzondering van het aanbieden van alcohol; 
 

• De organisatie van afhaalmaaltijden en raamverkoop mag in geen geval aanleiding geven tot 
het verdoken organiseren van een evenement, samenscholingen en (al dan niet toegelaten) 
(mini-)marktjes; 
 

• Raamverkoop wordt toegelaten tot de horeca kan heropenen. Zo wordt voor meer spreiding 
van inwoners en bezoekers over de gemeente gezorgd: zij kunnen op meerdere plaatsen 
terecht om iets te eten of te drinken, met respect voor de geldende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan; 
 



 
 
 

 

• De raamverkoop is als zodanig niet geregeld in een gemeentelijke reglementering; 

• In zijn besluit van 16 maart 2021 heeft de provinciegouverneur de raamverkoop toegelaten 
voor zaken die o.a. van de gemeentelijke overheid toelating krijgen; 

• De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus blijven bijzonder veelzijdig en 
zwaarwichtig. De epidemiologische situatie blijft dan ook erg precair; 

• Er wordt extra drukte verwacht tijdens de Paasvakantie aan de kust en inzonderheid in 
Middelkerke met een groot aantal tweedeverblijvers en toeristen; 

• Om de verwachte volkstoeloop epidemiologisch en hygiënisch in goede banen te leiden wordt 
bij dit besluit de organisatie van raamverkoop op het grondgebied van de gemeente 
Middelkerke nader geregeld. 

Beslissen 

Artikel 1 

De raamverkoop op het grondgebied van de gemeente Middelkerke door horeca-inrichtingen wordt 
toegelaten voor het aanbieden van voedsel en niet-alcoholische dranken. 
 
Hoger vermelde inrichtingen mogen onder geen beding alcoholische dranken aanbieden en/of 
verkopen. 
 
Raamverkoop is het verkopen van voeding en niet-alcoholische drank via een raam- of deuropening 
waarbij de producten binnen de achterliggende vaste zaak worden bereid of werden voorbereid. Ze 
is gericht op de onmiddellijke consumptie waarbij de klant de zaak niet betreedt. 

Artikel 2 

De organisator van de raamverkoop ziet er op toe dat: 
 
- er geen samenscholingen worden veroorzaakt en organiseert een duidelijke wachtrij waarbij de 
regels van social distancing worden gewaarborgd, en bij uitbreiding alle maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 opgelegd door de hogere overheden en de gemeente 
Middelkerke worden nageleefd; 
 
- aangekocht voedsel en niet-alcoholische dranken niet in de onmiddellijke nabijheid van de zaak 
worden geconsumeerd. Na aankoop dienen de klanten zich onmiddellijk te verspreiden en mogen zij 
niet blijven staan of zitten; 
 
- de nodige afvalrecipiënten worden voorzien in open lucht zodat er geen zwerfvuil wordt 
veroorzaakt. 
 

Artikel 3 

De organisator van de raamverkoop mag zijn sanitair ter beschikking stellen van de klanten, al dan 
niet tegen betaling. 
 
De organisator ziet evenwel toe op een strikt hygiënisch onderhoud van het sanitair, waarbij de 
geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 opgelegd door de 
hogere overheden en de gemeente Middelkerke worden nageleefd. 

Artikel 4 

De organisator van de afhaalmaaltijden ziet er op toe dat: 
 



 
 
 

 

- er geen samenscholingen worden veroorzaakt en organiseert een duidelijke wachtrij waarbij de 
regels van social distancing worden gewaarborgd, en bij uitbreiding alle maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 opgelegd door de hogere overheden en de gemeente 
Middelkerke worden nageleefd. 
 
- aangekocht voedsel en dranken niet in de onmiddellijke nabijheid van de zaak worden 
geconsumeerd. Na aankoop dienen de klanten zich onmiddellijk te verspreiden en mogen zij niet 
blijven staan of zitten. 
 
- de nodige afvalrecipiënten worden voorzien in open lucht zodat er geen zwerfvuil wordt 
veroorzaakt. 
 
De organisator van de afhaalmaaltijden mag zijn sanitair ter beschikking stellen van de klanten, al 
dan niet tegen betaling. 
 
De organisator ziet evenwel toe op een strikt hygiënisch onderhoud van het sanitair, waarbij de 
geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 opgelegd door de 
hogere overheden en de gemeente Middelkerke worden nageleefd. 
 

Artikel 5 

Beslist dat de Lokale Politie wordt belast met de handhaving van onderhavig besluit. 

Artikel 6 

Onderhavig besluit treedt in werking vanaf donderdag 25 maart 2021 (om 0u.) en eindigt van zodra de 
horecainrichtingen van de hogere overheden weer mogen openen. 
 

Artikel 7 

Voor alle niet voorziene gevallen beslist de burgemeester, binnen de perken van zijn wettelijke 
bevoegdheden. 

Bijlage(n) 

• - 

Administratieve opvolging 

Afschrift van dit besluit aan de lokale politie. 

 

de algemeen directeur 

 

Jurgen Vergauwe 
 

de burgemeester 

 

Jean-Marie Dedecker 

 

De gemeente Middelkerke verwerkt persoonsgegevens met respect voor de privacy. We volgen 

hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection 

Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de 

opmaak en beheer van een geïnformatiseerd vergunningsdossier. We maken gegevens niet bekend 

aan derden, tenzij we toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het 



 
 
 

 

adres DPO@middelkerke.be kan de vergunninghouder steeds vragen welke gegevens wij over hem 

verwerken, ze laten verbeteren of wissen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak 

van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.middelkerke.be 

(U beschikt over 60 dagen na ontvangst van deze administratieve beslissing om een beroep in te 
dienen bij de Raad van State op grond van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State. Dit beroep moet per aangetekende brief (Wetenschapsstraat 33 – 1040 Brussel) of via het 
digitale uitwisselingsplatform voor procedurestukken “e-ProAdmin” (http://eproadmin.raadvst-
consetat.be) ingediend worden bij de Raad van State met een uiteenzetting van de feiten en 
rechtsmiddelen.) 

Meer informatie? 

dienst secretariaat, gemeentebestuur Middelkerke, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke 
secretariaat@middelkerke.be – 059 31 30 16. 
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