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Zitting van 19 augustus 2020
ONDERSTEUNING

Politieverordening - maatregelen Covid-19 - Verplicht
bedekken van neus en mond voor iedereen boven de
leeftijd van 12 jaar - Aanpassing - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; mevrouw Sonia Christiaens

Beschrijving
Aanleiding en doel
Als veiligheidsmaatregel om het coronavirus in te dijken werd in de politieverordening van 24 juli 2020
werd een verplichting ingevoerd voor iedereen vanaf 12 jaar om mond en neus te bedekken met een
mondmasker of veilig alternatief in stof op volgende locaties:
- Alle straten binnen het 'historisch ei': de volledige centrumzone die begrensd wordt door de Auguste
Demaeghtlaan, Brusselsesteenweg, Jozef Michelstraat, Fons Vandemaelestraat, Nederhembrug,
Vandenpeereboomstraat, Suikerkaai en Graankaai;
- De stationsomgeving;
- Het Nederhemplein - omgeving Sportoase;
- Sint-Rochusstraat;
- Dynastieplein;
- Claesplein;
- Stevens-de Waelplein;
- Gemeenteplein;
- Speeltuinen;
- Parken en natuurgebieden;
- Hondenlosloopweides;
- Op alle evenementen;
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- Sportvelden (m.u.v. de sporters tijdens de sportactiviteit);
- Alle back office gemeenschappelijke ruimtes in de openbare gebouwen;
- Horecazaken: alle personen die klanten bedienen of anderszins werkzaam zijn, met inbegrip van de
eigenaar.
De verplichting geldt ook voor joggers, fietsers, steppers en skaters die zich binnen de genoemde
zone bevinden.
Uitzonderingen zijn mogelijk in de volgende gevallen:
- Om medische redenen;
- Om ter plaatse voedsel of drank te nuttigen, mits de veiligheidsafstand van 1,5 meter van andere
personen gegarandeerd is.
In het advies van Celeval (Evaluatiecel) van 5 augustus 2020 wordt het nadrukkelijk advies gegeven
aan de bevoegde minister om te komen tot een betere harmonisatie van de regels rond het gebruik
van mondmaskers vanuit vrees dat een te strakke handhaving van mondmaskerplicht zou ontstaan
waar dit niet strikt noodzakelijk is.
De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant heeft per politiebesluit van 14 augustus 2020 een
verplichting ingevoerd om een mondmasker bij zich te hebben voor iedereen boven de leeftijd van 12
jaar.
De politieverordening van 24 juli 2020 wordt gedeeltelijk herzien.
Advies en motivering
De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant heeft besloten dat iedereen boven de leeftijd van 12 jaar
steeds een mondmasker of een alternatief bij zich moet hebben in de openbare ruimte van het
grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant zodoende te kunnen voldoen aan de verplichting een
mondmasker te dragen.
In de argumentatie wordt verwezen naar het advies van Celeval van 5 augustus 2020 waarin een
betere harmonisatie van de regels rond het gebruik van mondmaskers wordt aangeraden vanuit de
vrees dat een te strakke handhaving van mondmaskerplicht zou ontstaan waar dit niet strikt
noodzakelijk is. Dit kan heel snel het draagvlak van de maatregelen bij de bevolking ondermijnen en
zelfs de onnodige weerstand creëren. In het advies van 11 augustus 2020 voegt Celeval hier aan toe
het ministerieel besluit van 28 juli 2020 kritisch te bekijken wat betreft de mondmaskerplicht, in het
bijzonder op die plaatsen en momenten waar geen drukte heerst en een veilige afstand gemakkelijk te
respecteren is. Daarbij wijst Celeval ook op het belang van een evenwichtige handhaving om de
naleving van de maatregelen te bevorderen.
Om die redenen wordt de verplichting tot het dragen van een mondmasker opgeheven op volgende
plaatsen:






Claesplein
Stevens-de Waelplein
Gemeenteplein
Sint-Rochusstraat
Parken en natuurgebieden met uitzondering van de parken gelegen binnen het historisch ei
(bvb. Elisabethpark en Albertpark) waar wel een permanent mondmaskerplicht blijft gelden.
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Indien de social distancing niet kan bewaard blijven, dient het mondmasker ook gedragen te worden
op plaatsen waar geen permanente mondmaskerplicht geldt.
Juridische gronden
 Politieverordening uitgevaardigd door de burgemeester op 24 juli 2020 betreffende de
verplichting om een mondmasker te dragen
 Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur
 Artikel 134 en 135 van de nieuwe gemeentewet
 De ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 virus te beperken.
 Algemene Politieverordening Halle
 Politiebesluit van de provinciegouverneur van 14 augustus 2020

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
nvt
Beleidsinformatie
nvt

Besluit
Artikel 1
Artikel 1 van de politieverordening van 24 juli 2020 wordt vervangen door:
“Op het grondgebied van Halle is het voor iedereen boven de leeftijd van 12 jaar verplicht om de
mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een veilig alternatief in stof. Indien dit om
medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. De verplichting geldt op
volgende locaties:
- De openbare ruimte binnen het 'historisch ei': de volledige centrumzone die begrensd wordt door de
Auguste Demaeghtlaan, Brusselsesteenweg, Jozef Michelstraat, Fons Vandemaelestraat,
Nederhembrug, Vandenpeereboomstraat, Suikerkaai en Graankaai met inbegrip van de openbare
parken;
- De stationsomgeving;
- Het Nederhemplein - omgeving Sportoase;
- Dynastieplein;
- Speeltuinen;
- Hondenlosloopweides;
- Op alle evenementen;
- Sportvelden (m.u.v. de sporters tijdens de sportactiviteit);
- Alle back office gemeenschappelijke ruimtes in de openbare gebouwen;
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- Horecazaken: alle personen die klanten bedienen of anderszins werkzaam zijn, met inbegrip van de
eigenaar.
De verplichting geldt ook voor joggers, fietsers, steppers en skaters die zich binnen de genoemde
zone bevinden.
Indien de social distancing niet kan bewaard blijven, dient het mondmasker ook gedragen te worden
op plaatsen waar geen permanente mondmaskerplicht geldt.
Uitzonderingen zijn mogelijk in de volgende gevallen:
- Om medische redenen;
- Om ter plaatse voedsel of drank te nuttigen, mits de veiligheidsafstand van 1,5 meter van andere
personen gegarandeerd is.”

Artikel 2
Deze politieverordening worden bekend gemaakt via stedelijke website en wordt onmiddellijk van
kracht.

Artikel 3
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 en eventuele latere
wijzigingen, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 4
Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient te
bevestigen.

Artikel 5
Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van
State, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of
bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld door middel van een aangetekend verzoekschrift dat
is ondertekend door de partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van
Advocaten.
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Bijlagen
1. politiebesluit mondmasker verplicht bij zich te hebben .pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_BURG_00020 - Politieverordening - maatregelen Covid-19 – verplicht bedekken van neus en
mond voor personen ouder dan 12 jaar. - Goedkeuring
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Burgemeester

Waarnemend Algemeen Directeur
Sonia Christiaens

Burgemeester
Marc Snoeck
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