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UITTREKSEL
Besluit burgemeester
van 24 juli 2020

Verplichting tot het dragen van een mondmasker in de openbare ruimte op grondgebied van de
gemeente Aartselaar als gevolg van het Coronavirus COVID-19.
De burgemeester,
RECHTSGROND:
De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.
De wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet stelt dat de burgemeester de verantwoordelijke overheid is
inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 135 § 2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat onder meer de volgende zaken van politie
aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd:“…
5° 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;
…”
Artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet:“In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige
stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen
maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave
van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen
vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.
Het ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken.
AANLEIDING:
Uit de besmettingscijfers van de voorbije 7 dagen, die door de huisartsenkring ter beschikking werden
gesteld, blijkt dat de situatie ten zuiden van Antwerpen zeer ernstig is.
Het aantal inwoners dat besmet is met het Covid-19 virus stijgt exponentieel.
MOTIVERING:
De verspreiding van het coronavirus COVID-19 in België.
De urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt
voor de bevolking.
Sinds de uitbraak van het Covid 19 virus nemen de verschillende overheidsniveau’s de nodige
maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan.
Het aantal nieuwe besmettingen gaat de laatste tijd opnieuw in stijgende lijn.

Uit recente cijfers blijkt dat de situatie ten zuiden van Antwerpen zeer ernstig is.
Op basis van artikel 13 van het MB van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit
van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19
te beperken kan de burgemeester in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden van de
gefedereerde entiteiten aanvullende preventieve maatregelen nemen ten opzichte van deze voorzien in
voormeld besluit.
Wanneer de burgemeester door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde entiteit
wordt ingelicht over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer
hij dit vaststelt, moet hij/zij bijkomende maatregelen nemen indien vereist door de situatie.
Het overleg van de burgemeesters van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle d.d. 24
juli en de wens om uniformiteit te brengen binnen de regio.
De beslissing wordt verder genomen op grond van:
- De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.
- Artikels 11 en 42 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
- Artikels 181, 183 en 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
BESLUIT:
Artikel 1
Vanaf 25 juli 2020 en tot opheffing van dit besluit wordt het dragen van mondmaskers verplicht voor
alle personen vanaf 12 jaar van zodra zij zich begeven in de openbare ruimte op het volledige
grondgebied van de gemeente Aartselaar. Deze verplichting geldt in de openbare buitenruimte enkel in
open lucht.
Artikel 2
In afwijking van artikel 1 moet men geen mondmasker dragen tijdens het sporten, joggen of
verplaatsingen per fiets.
Artikel 3
De burgemeester kan om medische redenen of bij het leveren van zware fysieke arbeid een
uitzondering toestaan op de toepassing van artikel 1.
Artikel 4
Weigering of verzuim zich te gedragen naar de bevolen maatregelen wordt gestraft met een
gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met geldboete van zesentwintig euro tot
vijfhonderd euro, of met één van die straffen alleen, overeenkomstig artikel 187 eerste lid van de wet
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 5
Dit besluit wordt bekend gemaakt via aanplakking aan het gemeentehuis, via de gemeentelijke website
en sociale media en blijft gepubliceerd zo lang deze geldig is.
Artikel 6
Dit besluit wordt voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad die ze dient te bevestigen.
Artikel 7
Het besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Antwerpen en de lokale
politiezone HEKLA.
Artikel 8
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 straffen van nietigheid voorgeschreven
vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of
bekendmaking. Dit beroep kan ingesteld worden 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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De burgemeester,
Sophie De Wit

