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Besluit burgemeester i.v.m. passende maatregelen in kader van preventie Corona
– mondmaskerplicht vanaf 27 augustus 2020 op het grondgebied van de
gemeente
DE BURGEMEESTER
Bevoegdheid
Op basis van de Nieuwe gemeentewet, gecodificeerd bij Koninklijk besluit van 24 juni 1988 en
bekrachtigd bij Wet van 26 mei 1989 (en latere wijzigingen), in toepassing van artikel 134 en 135 §2 kan
de burgemeester in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare
rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou opleveren
aan de inwoners, politieverordeningen maken.
Op basis van artikel 63 van het decreet over het lokaal bestuur, is de burgemeester, naast zijn
bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen,
politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente
en voor dringende politieverordeningen, bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de
uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid
uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. Op basis van hetzelfde artikel,
informeert de burgemeester de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die
daarom verzoekt.
Juridisch kader
Nieuwe gemeentewet, gecodificeerd bij Koninklijk besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij Wet van 26
mei 1989 (en latere wijzigingen)
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020,
28 juli 2020 en 22 augustus 2020.
Motivering
In het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 is een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid gelegd bij
de lokale besturen om lokale uitbraken onder controle te krijgen en te houden. De Nationale
Veiligheidsraad heeft beslist om de burgemeesters expliciet te belasten met een nauwgezette controle
van de naleving van de maatregelen op hun grondgebied, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
preventieve en reactieve maatregelen.
Het verslag van 22 april 2020 van de GEES (Groep van Experts die belast zijn met de Exit Strategy)
bevat een gefaseerde aanpak voor het geleidelijk afbouwen van de maatregelen en is voornamelijk
gebaseerd op drie essentiële aspecten, met name het dragen van een mondmasker, testing en tracing.
De burgemeesters van de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde beslisten samen eind juli in overleg
met hun respectieve colleges over een zonale aanpak en een verplichting om mondmaskers te dragen op
alle publiek toegankelijke plaatsen, het openbaar domein van de gemeente, alle openbare gebouwen of
ruimtes waar gemeentelijke dienstverlening wordt aangeboden en alle andere ruimtes die voor het
publiek toegankelijk zijn en waar minstens de kans bestaat dat de aanwezigheid van meerdere personen
de noodzakelijke social distancing niet kan garanderen.
Een algemene verplichting en uniforme toepassing op het grondgebied van de lokale politiezone Regio
Rhode & Schelde biedt duidelijkheid aan elke inwoner of bezoeker van onze gemeente en de drie andere
gemeenten binnen de zone.

Bij Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 werd een nieuw artikel 21bis ingevoegd in het hoger vermeld
Ministerieel Besluit van 30 juni 2020, waarbij het dragen van een mondmasker vanaf de leeftijd van 12
jaar, verplicht wordt in bepaalde inrichtingen en situaties; het dragen van mondmaskers wordt hierin
aanbevolen aan de bevolking voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen
worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Het reproductiegetal R wordt op 20 augustus 2020 geschat op 0,943 voor België, met een nationaal
gemiddelde van 70 positief geteste inwoners per 100 000 inwoners over een periode van 14 dagen
volgens de cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en-Bestrijding. Het virus circuleert dus
nog maar minder sterk dan 1 à 2 weken geleden.
In het CELEVAL-rapport van 18 augustus 2020 wordt vastgesteld dat de verspreiding van het virus op
nationaal niveau tekenen van vertraging vertoont maar dat er verschillen worden waargenomen tussen
provincies en binnen de provincies zelf. Er is momenteel een trend merkbaar waarbij de
gezondheidssituatie zich stabiliseert en zelfs verbetert.
In het Ministerieel Besluit van 22 augustus 2020 worden bepaalde maatregelen versoepeld en andere
maatregelen behouden.
De algemene verplichting op het grondgebied van de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde tot het
dragen van een mondmasker werd door de vier burgemeesters van de politiezone geëvalueerd.
Overwegende de gewijzigde epidemiologische context is het opportuun om het burgemeestersbesluit van
29 juli 2020 op het dragen van een mondmasker te versoepelen.
Overwegende dat het soms kan gebeuren – ook onverwachts – dat men in een drukkere omgeving
terecht komt waar het dragen van een mondmasker sterk wordt aanbevolen of zelfs verplicht is, is het
opportuun om het op zak hebben van een mondmasker te verplichten op het moment wanneer men zich
begeeft op een voor het publiek toegankelijke plaats waar grote drukte heerst of waar de social distancing
van 1,5 m niet kan gewaarborgd worden.
BESLUIT:
Artikel 1.
Het besluit van de burgemeester van 29 juli 2020 betreffende de passende maatregelen in kader van
preventieve maatregelen tegen corona, in het bijzonder het verplichten tot het dragen van mondmaskers
in de publieke ruimte op het grondgebied van de gemeente, wordt opgeheven vanaf 27 augustus 2020.
Artikel 2.
Overeenkomstig artikel 21bis van het gewijzigde Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 is het dragen van
een mondmasker, vanaf de leeftijd van 12 jaar, verplicht op volgende plaatsen:
•

de winkels en de winkelcentra;

•

de bioscopen;

•

de theater-, concert- en conferentiezalen;

•

de auditoria;

•

de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;

•

de musea;

•

de bibliotheken;

•

de casino's en de speelautomatenhallen;

•

de winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde
lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de
verplichting van toepassing is;

•

de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen), inclusief de recyclageparken;

•

de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de
handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;

•

de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel
zitten.

•

de activiteiten bedoeld in artikel 11, § 3 en §4 van het gewijzigde Ministerieel Besluit van 30 juni
2020;

Artikel 3.
§1. Behalve op plaatsen zoals gedefinieerd in artikel 2 wordt het bijhebben van mondmaskers verplicht,
vanaf de leeftijd van 12 jaar, op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen op het gemeentelijk
grondgebied. Bij eventuele controle moet aangetoond kunnen worden dat men een mondmasker bij
heeft.
§2. Naast de plaatsen zoals gedefinieerd in artikel 2 wordt het dragen van mondmaskers verplicht, vanaf
de leeftijd van 12 jaar, op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen op het gemeentelijk grondgebied
waar de social distancing niet kan worden gegarandeerd.
§3. Het dragen van een transparant kinmasker is verboden.
§4. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een
gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest,
moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit.
Artikel 4.
Afhankelijk van de evolutie van de besmettingsgraad en in functie van de evolutie van de federale
maatregelen kunnen deze maatregelen verlengd of ingekort worden. Dit gebeurt na evaluatie door de
lokale besturen, in samenspraak en na overleg met de respectievelijke veiligheidsdiensten, de diensten
en collega’s van de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde.
Artikel 5.
Deze verordening treedt in werking op 27 augustus 2020 en wordt aan het publiek bekend gemaakt via
de gemeentelijke website en sociale media.
Artikel 6.
Inbreuken op deze verordening worden overeenkomstig art. 22 van het Ministerieel Besluit van 30 juni
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,
zoals gewijzigd bij Ministeriële Besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020, 22 augustus 2020 en
eventuele latere wijzigingen, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de Wet van 15 mei
2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 7.
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad
van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via
http://eproadmin.raadvst-consetat.be
Artikel 8.
Deze politieverordening zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad.
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