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UITTREKSEL
Voorgeschiedenis
Naar aanleiding van de zeer snelle verspreiding van het coronavirus COVID-19 in België en de
naburige landen zijn sinds 13 maart 2020 in België dringende maatregelen van kracht, die - op basis
van het aantal besmettingen - telkens verstrengd en opnieuw versoepeld werden. De maatregelen
werden getroffen om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan ter bescherming van de
openbare gezondheid.
Feiten en context
De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.
Juridische gronden
• Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur
De burgemeester is bevoegd voor dringende politieverordeningen.
• Artikel 133 en 134 van de nieuwe gemeentewet
De burgemeester is de verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke politie op het
grondgebied van de gemeente.
• Artikel 135 van de nieuwe gemeentewet
De gemeenten hebben tot taak te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie,
met name over de gezondheid en de rust op openbare wegen en openbare gebouwen. Meer
bepaald worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de
gemeenten toevertrouwd: 5° het nemen van de 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.
• Wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007
• Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het corona-virus COVID-19 te beperken
• Ministerieel besluit van 8 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30
juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19
te beperken.
Argumentatie
• De huidige ontwikkeling van het coronavirus COVID-19 is bijzonder zorgwekkend. Het aantal
besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn.
• Het ministerieel besluit van 8 oktober 2020 machtigt de burgemeesters om onder bepaalde
voorwaarden andere bijkomende maatregelen op te leggen.
• Het lokaal bestuur wenst het voortouw te nemen in de bestrijding van het virus en een
voorbeeldfunctie op te nemen.
BESLUIT
Artikel 1. De burgemeester beslist met onmiddellijke ingang alle georganiseerde sociale, sportieve
en culturele groepsactiviteiten voor deelnemers ouder dan 12 jaar op het grondgebied te verbieden.
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Artikel 2. De burgemeester beslist met onmiddellijke ingang de gemeentelijke feestzalen te sluiten
voor evenementen en verenigingsactiviteiten gericht op deelnemers ouder dan 12 jaar.
Artikel 3. De burgemeester beslist met onmiddellijke ingang het dragen van een mondneusmasker
te verplichten voor iedereen ouder dan 12 jaar op de begraafplaatsen en aan de in- en uitgangen
ervan.
Artikel 4. Deze maatregelen gaan in vanaf 28 oktober 2020 en gelden tot en met 30 november 2020.
Artikel 5. De niet-naleving van deze bepalingen wordt bestraft met de straffen bepaald door de
artikelen 182 en 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 6. 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.
Voor eensluidend afschrift
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