
 

STAD NIEUWPOORT 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 16 MAART 2020. 

 
1. BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BEVEL TOT OPVORDERING VAN ALLE ADEMHALINGS-
, BESCHERMINGS,- EENDENBEK-, EN STOFMASKERS. 
 
De Burgemeester, 

 

Gelet op artikel 65 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op artikel 135 van de nieuwe gemeentewet paragraaf 5 het nemen van passende 
maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het 
verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;Artikel 181, §1 van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid bepaalt dat de burgemeester bij gebrek aan voldoende middelen, de 
zaken die hij nodig acht, kan opvorderen. 

Gelet op artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de modaliteiten 
van de opvorderingsbevoegdheid bedoeld in artikel 181 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid bepaalt dat het opvorderingsbevel schriftelijk wordt geformuleerd, ondertekend is 
door de verzoekende overheid, de omstandigheden rechtvaardigt van de opvordering, de aard en de 
hoeveelheid van de goederen omschrijft en de voorwaarden waarbinnen opgevorderd worden. Het 
opvorderingsbevel wordt rechtstreeks betekend met bericht van ontvangst.   

Overwegende dat de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 
met zich meebrengt in het bijzonder voor kwetsbare personen, vraagt om de aanwezigheid van een 
voldoende voorraad van ademhalings-, beschermings, eendenbek-,  en stofmaskers voor de 
hulpverleners en zorgverstrekkers die met mogelijk besmette personen in contact komen;  

Overwegende dat de normale leveringskanalen de voorraden vandaag niet op peil kunnen houden 
voor ademhalings-, beschermings, eendenbek-, en stofmaskers;  

Overwegende dat het van primordiaal belang is dat aan de hulpverleners en zorgverstrekkers het 
nodige beschermingsmateriaal wordt gegarandeerd om de werking van de eerstelijnszorg te laten 
functioneren; 

 

BESLUIT : 

 

Art.1. Alle ademhalings-, beschermings, eendenbek-, en stofmaskers worden op het grondgebied 
van Nieuwpoort opgevorderd ten voordele van de hulpverleners en de zorgverstrekkers. 

Art.2. Een weigering of verzuim tegen dit bevel wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht 
dagen tot drie maanden, en met een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of 
met één van die straffen allen. 

Art.3. Kennis van dit besluit wordt gegeven aan de dienst preventie en veiligheid en de lokale politie 
westkust en alle andere nodige diensten. 

 
 

De Algemeen Directeur 
Benoit Willaert 

De Burgemeester 
Geert Vanden Broucke 

  
 Nieuwpoort, 16 maart 2020 
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