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Provincie Oost-Vlaanderen

POLITIEBESLUIT
betreffende aenvullende maatregelen in de strijd tegen het GOVID-19 virus

De gouverneur van Oost-Vlaanderen,

Gelet op artikel 128 van de Provinciewet van 30 april 1836;

Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet van 9 september 2005;

Gelet op de artikelen 4,5,7,8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1gg2;

Gelet op de wet van 06 maart 1818 met betrekking tot de straffen die moeten worden opgelegd
voor ovêrtredingen van algemene maatregelen van intern bestuur, evenals de straffén d-ie
kunnen worden vastgesteld door de reglementen van de provinciale of gemeentelijke
autoriteiten;

Gelet op artikel2S van het Koninklijk Besluit van22 mei2019 betreffende de noodplanning en
het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciale niveau en betreffende dé rol
van de burgemeesters en provinciegouverneurs in gevalvan crisisgebeurtenissen;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale
fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVIO-tg;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 juni 2O2O houdende dringende maatregeten om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële
besluiten van 10 iuli2020,24 juli2020,28 juli 2020,22 augustus2O2O,25 september 2020 en
8 oktober 2020;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken dat bepaalt dat wañneer de
burgemeester of de gouverneur door het gezondñeidsorganisme van de betrokken
gefedereerde entiteit wordt ingelicht over een plaatselijke toename van de epidemie op diens
grondgebied, of wanneer hij dit vaststelt, de burgemeester of de gouverneur bijkomende
maatregelen moet nemen vereist door de situatie;

Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2O2O van de Minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem inzake het beheer van
de federale fase en de uitvoering van lokale maatregelen;

Gelet op de omzendbrief van 20 december 2003 betreffende de taken die de provinciale
overheden voor de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken uitoefenen;
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Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel risico met
een zekere mate van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid is om dringende
en voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen op het meest geschikte'niveau;

C_"1"!op het overleg tussen de gouverneur en de Oost-Vlaamse burgemeesters van maandag
1211012020 en maandag 19t10t2020;

Overwegende de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de
noodtoestand inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 januãri 2OZO,
in het bijzonder met betrekking tot de þesñettelijkheid en het sterfterisico;

Ovenrvegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de
Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met eãn aanzienlijke verspreiding binnen
Europa en België;

Ovenruegende dat de WHO heeft vastgesteld dat tal van landen een grootschalige besmetting
konden verhinderen dankzij bewezen preventie- en bestrijdingsmaatregeleñ, en dat dié
maatregelen nog steeds het beste verdedigingsmiddeltegen coVlD-1g zijn;

Overwegende dat de burgers duidelijk geÏnformeerd moeten worden over de plaatsen en het
tijdstip waarop het mondneusmasker verplicht moet worden gedragen, dat er dan ook een
aanplakking met vermelding van de aangeduide periode moet gebeuren en dat die effectief
moet overeenkomen met de uren van venrachte volkstoeloop of van hoog transmissierisico;

Overwegende dat de federale maatregelen voorzien in een aanbeveling aan de bevolking tot
het dragen van een mondneusmasker voor elke situatie waarin de regels van social distanóing

, niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat hel
dragen van een mondneusmasker verplicht is in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke
situaties; dat het mondneusmasker alleen voor de strikt noodzakelijke tijd mag worden afgezet,
met name om te drinken en te.eten, om de neus te snuiten of om te liplezen voor dovèn en
slechthorenden; dat het louter gebruik van een mondneusmasker echter niet volstaat en dat
het steeds gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de social distancing
de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;

Overwegende dat het dragen van een mondneusmasker ten zeerste wordt aanbevolen in
situaties waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd en het om deze
reden aangewezen is om op het gehele grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen ten
allen tijde verplicht een mondneusmasker of elk alternatief in stof bij zich te hebben;

Overwegende dat er vanaf de week voortot de week na 1 november een grote drukte verwacht
wordt op de openbare begraafplaatsen, waarbij mensen van verschitlende generaties en
afkomstig uit verschillende steden en þemeenten begraafplaatsen bezoeken ãn waarbij het
houden van 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden,

O,verwegende dat verschillende steden en gemeenten op het grondgebied van Oost-
Vlaanderen reeds een mondmaskerplicht ingevoerd hebben voor de pubtiet< toegankelijke
delen van openbare gebouwen en rond de periode van 01 november op de begraafþlaatsen,

'Overwegende dat het aangewezen is om een uniforme regelgeving betreffende mondmaskers
te voorzien die geldt voor alle publiek toegankelijke delen van alle openbare gebouwen van
gemeenten gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen die zorgt voor een betere handhaving en
naleving en duidelijkheid voor de burger;

Ovenrvegende dat het positiviteitsratio van de uitgevoerde testen in Oost-Vlaanderen op
19l1Ol2O2O 7,4o/o bedroeg, een verdubbeling op twee weken tijd,
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Ovenruegende dat het aantal ingenomen ICU bedden door COVID-19 patiënten op 1g/1O12O2O
45 bedroeg en dit een verdubbeling is ten opzichte van 1Zl1Ol2O2O,

Overwegende dat alle ziekenhuizen uiterlijk op 2611Q12020 moeten opschalen naar fase 1b,
waardoor de helft van de lC bedden voorbehouden wordt voor iovlD-patiënten en de
electieve zorg onder druk komt,

Ovenrvegende dat volgens de cijfers van Controletoren op lgl1Ol2O2O 23 steden en
gemeenten zich in Alert 3 bevinden, slechts 4 steden en gemeenten een incidentie hebben
van < 100/100.000 inwoners en slechts l6 steden en gemeenten een incidentie hebben die
lager ligt dan 200/100.000 inwoners,

Om die redenen,

BESLUIT:

Artikel l: Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van het
tegengaan van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, is het voor alle personen vanaf
de leeftijd van 12 iaar verplicht om op het gehele grondgebied van de piovincie Oost-
Vlaanderen ten allen tijde een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof, bij zich te
hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie.

Artikel 2: Aanvullend op de bepalingen van Artikel 28 van het Ministerieel besluit van 1B
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken en onverminderd strengere gemeentelijke voorschriften, is het voor
alle personen vanaf de leeftrjd van 12 jaar ten allen tijde verplicht een mondneusmasker, of
elk ander alternatief in stof, te dragen op volgende plaatseni :

- in alle publiek toegankelijke delen van de openbare gebouwen op het grondgebied van

de provincie Oost-Vlaanderen wordt aangeboden, inclusief de recyclageparken.

- op alle publiek toegankelijke begraafplaatsen van de provincie Oost-Vlaanderen, met

inbegrip van de parking, vanaf maandag 261102020 tot en.met zondag O8t11l2O2O

Artikel 3: De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondneusmasker, een alternatief in
stof of een gelaatscherm te dragen omwille van medische redenen, gestaafd door een medisch
attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen in artikel 1 en 2 van dit politiebesluit.

Artikel 4: De burgemeesters als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale
politiediensten zijn belast met de uitvoering van dit politiebesluit en oefenen hierop het toezicht
en de handhaving uit of doen dit uitvoeren.

Artikel 5: Dit besluit vervangt het politiebesluit van de gouverneur van 20 oktober 2O2O
betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus en treedt in werking
op 21 oktober 2020. Dit politiebesluit kan ten allen tijde en onbeperkt herzien worden in het
licht van de verdere evolutie van de gezondheidsrisico's.

Artikel 6: Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden in de
provincie Oost-Vlaanderen en worden bekendgemaakt via de gemeentelijke en provinciale
websites.
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Artikel 7: Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot
veertiert dagen en met een geldboete van 26,00 euro tot 2OO,O0 euro, of met één van
voormelde straffen alleen.

Artikel 8: 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 ondertekend verzoekschrift kan per
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040
Brussel worden gericht of elektronisch via https://eproadmin.raadvst-consetat.bg.

Gent, 21 oKober 2O2O

De
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