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Politieverordening

tot verplichting van het dragen van een masker op
bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied
om redenen van volksgezondheid tijdens de
coronavirus-Covid-19-pandemie
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De burgemeester,
gelet op artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet die bepaalt dat de gemeenten
tot taak hebben om ten behoeve van de inwoners te voorzien in een goede politie,
met name de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare
gebouwen; en met name 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;
gelet op artikel 134 van diezelfde wet die, in geval van nood, die regelgevende
bevoegdheid van de politie aan de burgemeester toevertrouwt wanneer de minste
vertraging gevaar of schade zou kunnen veroorzaken voor de inwoners;
gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
gelet op de kwalificatie van het coronavirus Covid-19 als pandemie door de
Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020;
overwegende dat het coronavirus Covid-19 een zeer besmettelijke infectieziekte is
die over het algemeen de longen en de luchtwegen aantast;
dat het coronavirus Covid-19 door de lucht wordt overgedragen van het ene
individu op het andere; dat de overdracht van het coronavirus lijkt plaats te vinden
via alle mogelijke vormen van lozing via de mond en de neus;
dat het risico op de snelle verspreiding van de pandemie en de noodzaak om deze
te onderdrukken om de gezondheid van de burgers en de capaciteit van de
ziekenhuisinfrastructuur te beschermen een snelle tussenkomst van de overheden
vereist;
overwegende dat alle overheden waakzaam zijn en alles in het werk stellen om de
volksgezondheid te beschermen; dat in dit verband de federale fase van het
nationale noodplan op 13 maart 2020 werd afgekondigd en dat deze fase het nemen

van dwingende maatregelen op verschillende niveaus van het land met zich
meebrengt; dat er sindsdien dringende maatregelen zijn genomen om de
verspreiding van het Covid-19-coronavirus te beperken;
gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken en zijn latere
wijzigingen;
gelet op de opeenvolgende politieverordeningen tot verplichting van het dragen
van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om
redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19-pandemie;
overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad in juli 2020 heeft beslist dat
bepaalde maatregelen zouden moeten worden toegepast op het volledige
grondgebied, waaronder in het bijzonder de verplichting om een masker te dragen:
•

op markten, rommelmarkten en kermissen;

•

in winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals
bepaald door de plaatselijke autoriteiten;

•

in alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het
publiek;

•

in horecazaken, behalve wanneer mensen aan tafel zitten.

gelet op het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting, voor elke persoon van 12
jaar en ouder, van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar
domein en elke publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
overwegende dat die beslissing werd genomen nadat de “alarmdrempel” van de
besmettingen werd overschreden, die de federale gezondheidsautoriteiten hadden
vastgelegd;
gelet op de politieverordening van 12 augustus 2020, die werd genomen in
uitvoering van het besluit van de Minister-President van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020, en houdende de verplichting, voor
elke persoon van 12 jaar en ouder, om een mondmasker te dragen op openbare
plaatsen en private plaatsen die publiek toegankelijk zijn over het hele grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad van 23 september 2020 heeft beslist
dat het aangewezen is om een einde te maken aan die algemene verplichting op het
grondgebied van het Brusselse Gewest, maar de burgemeesters ertoe aan te zetten
om meer lokale maatregelen te nemen;
gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2020 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 30 juni houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken en dat een einde maakt
aan de algemene verplichting om een masker te dragen voor elke persoon van 12
jaar en ouder op het grondgebied van het Brusselse Gewest, maar de
burgemeesters vraagt om meer lokale maatregelen te nemen door de plaatsen en

uren te publiceren waarop het dragen van een masker verplicht blijft door de
grote drukte of het verhoogde risico op besmetting;
gelet op de spoedbijeenkomst van de negentien burgemeesters van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op 26 september 2020 die werd bijeengeroepen door de
Hoge Ambtenaar om op het grondgebied van de negentien gemeenten maatregelen
te nemen als aanvulling op die van het ministerieel besluit van 25 september 2020
wegens het toenemende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
overwegende dat het dus is aangewezen om op gemeentelijk niveau en rekening
houdend met de lokale kenmerken de openbare en private plaatsen te bepalen waar
het door de drukte noodzakelijk en verplicht is om een masker te dragen;
dat het in dat kader redelijk, verstandig en voorzichtig is om ervan uit te gaan dat
het verplicht dragen van maskers op de gespecificeerde plaatsen, waar duidelijk een
groter risico bestaat om in een positie te worden geplaatst waarin het moeilijk is
om een afstand van ten minste 1,5 meter tussen elke persoon te behouden,
bijvoorbeeld op het openbaar vervoer, de veiligheid en de gezondheid van
personen kan vergroten;
dat er redelijkerwijs geanticipeerd moet worden op een grote drukte op die
plaatsen;
overwegende dat, over 't geheel genomen, de mensen de maatregelen inzake de
sociale afstand, en in het bijzonder een afstand van ten minste 1,5 meter tussen
elke persoon, strikt moeten blijven naleven;
overwegende dat in geval van ernstige, onvoorziene gebeurtenissen die een
dringende reactie vereisen, de burgemeester het recht heeft de gemeenteraad te
vervangen om de regelgevende bevoegdheid van de gemeentepolitie uit te oefenen;
dat het, gezien de dringendheid en de noodzaak om deze verordening uit te voeren
en de bevolking adequaat te informeren, niet mogelijk is om de gemeenteraad tijdig
bijeen te roepen;
gelet op de afweging van de belangen;
gelet op de bovenstaande motieven;
gelet op de dringendheid;

VERORDENT WAT VOLGT
Artikel 1
Deze verordening verklaart die van 12.08.2020 nietig en vervangt ze.

Artikel 2
In de zones bedoeld in deze verordening moet elke persoon vanaf 12 jaar verplicht
de mond en de neus bedekken met een masker of elk ander stoffen alternatief.
Het dragen van een mondmasker is niet verplicht tijdens het beoefenen van een
sport, bij het uitvoeren van intens fysiek werk op de openbare weg en voor
mensen die door hun handicap geen mondmasker of gelaatsscherm kunnen
dragen; De fysieke afstand moet in alle gevallen gerespecteerd worden met dien
verstande dat een masker verplicht is als de indeling van de plaats niet toelaat om
afstand te bewaren. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in
stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm
worden gebruikt.

Artikel 3
De verplichting uit artikel 2 alinea 1 is van toepassing op de volgende handelszones:
1. Zone “De Jacht”, die als volgt is samengesteld:
-

Oudergemlaan, tussen nummers 336 tot 358 en 313 tot 333;
Jachtlaan, tussen nummers 19 en 35 (oneven kant);
Kazernenlaan, tussen nummer 1 en 17 en 6 tot 10;
Eudore Pirmezlaan, tussen nummers 2 en 18 en 1 tot 9;
Waversesteenweg, tussen nummers 355 tot 801 en 396 tot 414;
Veldstraat, tussen nummers 2 tot 46 en 1 tot 27;

2. Zone “Tongeren”, die als volgt is samengesteld:
-

Keltenlaan, tussen nummer 1 en 35 en 2 tot 38;
Tongerenstraat, volledig;
Galerij “50aire”, volledig;

3. Zone “Jourdan”, die als volgt is samengesteld:
-

Graystraat 1 tot 17 en 2;
Waversesteenweg 363 en 396 tot 414

De terrassen die zich in de bovengenoemde zones bevinden, of ze nu in de
openbare ruimte of binnen een privé-etablissement zijn gelegen, vormen geen
uitzondering, behalve voor personen die aan een tafel zitten en die bovendien de
regels respecteren uit artikel 5 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid19 te beperken;
Artikel 4
De verplichting uit artikel 2 alinea 1 is van toepassing in een straal van
15 meter rond de ingang van elke school op het grondgebied
van de gemeente.

Artikel 5
Elke persoon van 12 jaar en ouder die zich op het grondgebied van de gemeente
bevindt moet op elk moment een mondmasker bij zich hebben op openbare of
publiek toegankelijke plaatsen.
Dat mondmasker moet op elk moment kunnen worden getoond op bevel van
een gekwalificeerd ambtenaar.

Artikel 6
Deze verordening geldt als bevel. De niet-naleving van deze tekst wordt bestraft
met een administratieve boete tegen de tarieven voorzien in de wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, met name 350 euro, in
overeenstemming met artikel 11 van het algemeen politiereglement.
Artikel 7
De politiediensten zullen toezien op de naleving van deze verordening.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op het moment dat het besluit van 6
augustus 2020 van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
houdende de verplichting, voor elke persoon van 12 jaar en ouder, van het te
allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private
maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest niet langer van kracht is.
Artikel 9
In overeenstemming met artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State kan een beroep tot nietigverklaring van deze ordonnantie ingediend worden
bij de afdeling Administratie van de Raad van State wegens overtreding van hetzij
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen,
overschrijding of afwending van macht. Het beroep tot nietigverklaring moet, op
straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend worden binnen 60 dagen na
betekening van dit besluit. Het verzoekschrift dient aan de griffie van de Raad van
State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel, te worden toegezonden, hetzij per
post met een aangetekend schrijven, hetzij volgens de elektronische procedure aan
de hand van de identiteitskaart op de beveiligde website van de Raad van State
http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Er kan tevens een vordering tot schorsing
van dit besluit ingediend worden, in overeenstemming met de bepalingen van het

koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort
geding voor de Raad van State.
Etterbeek, 28 september 2020

Vincent De Wolf
Burgemeester

