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BESLUITEN BURGEMEESTER. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd
bij hoogdringendheid door de burgemeester op 8 juni 2021, betreffende de
verplichting tot het dragen van een mondmasker teneinde de verdere
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Politieverordening van de burgemeester, uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 8 juni
2021, betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker teneinde de verdere
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 18: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Bij politieverordening van 26 augustus 2020 werd door de burgemeester een zone bepaald
in de binnenstad van Mechelen waarbinnen eenieder vanaf de leef tijd van 12 jaar verplicht
werd de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in
stof .
• Omdat de coronacijfers in positieve zin evolueren werden de lokale regels inzake de
mondmaskerplicht opnieuw bekeken en aangepast. Het resultaat is dat met deze
politieverordening van de burgemeester van 8 juni 2021 de zone werd verkleind waar het
verplicht is om een mondmasker te dragen.
Juridische grond
• Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 134 §1 en 135 §2;
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
• Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij
ministerieel besluit van 4 juni 2021, inzonderheid artikelen 25, 26 en 27.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door
de burgemeester op 8 juni 2021, betreffende de verplichting tot het dragen van een
mondmasker teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
(bijlage)
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STAD MECHELEN
BESLUITEN BURGEMEESTER – Uittreksel
Vergadering van 8 juni 2021
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1.

Alexander Vandersmissen, burgemeester

Bestuurlijk Beheer. Politieverordening van de burgemeester,
uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 8 juni 2021, betreffende de
verplichting tot het dragen van een mondmasker teneinde de verdere
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Motivering
DE STAD MECHELEN,
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 134 §1 en 135 §2, 5°;
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel
besluit van 4 juni 2021, inzonderheid artikelen 25, 26 en 27;
Overwegende de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met
betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;
Overwegende dat met het oog op de bescherming van de volksgezondheid bij ministerieel
besluit van 28 oktober 2020, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 4 juni 2021, een
aantal maatregelen werden genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken, waaronder de verplichting om vanaf de leeftijd van 13 jaar de mond en de
neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de winkelstraten, de
markten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde
lokale overheid;
Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof een
belangrijke rol speelt om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, in het bijzonder
op die plaatsen en momenten waar drukte heerst en het niet eenvoudig is om een veilige
afstand tussen personen te respecteren. Het dragen van een mondmasker of van elk ander
alternatief in stof voorkomt immers dat de druppeltjes speeksel die drager zijn van het virus in
de lucht terecht komen en personen in de nabije omgeving besmetten;
Overwegende dat bij politieverordening van 26 augustus 2020 door de burgemeester reeds
een zone werd bepaald waarbinnen eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht werd de
mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof;
Overwegende echter ook de gunstige evolutie van het aantal besmettingen met het
coronavirus COVID-19 en de daling van het aantal sterftegevallen;
Overwegende dat ondanks deze gunstige evolutie waakzaamheid geboden blijft en het dragen
van een mondmasker nog steeds noodzakelijk is op drukke plaatsen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat rekening houdende met voorgaande de plaatsen waarbinnen het
mondmasker dient te worden gedragen in de stad Mechelen voortaan kan worden beperkt tot

een kleinere afgebakende zone, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal aanwezigen,
de duur en intensiteit van het onderling contact, de plaatsgesteldheid en de leeftijdsmix van de
bezoekers binnen deze zone;
Overwegende dat ik als burgemeester wettelijk verplicht ben om alle dringende en
noodzakelijke maatregelen te nemen om de openbare gezondheid in het algemeen, en de
gezondheid van de bezoekers en inwoners van Mechelen in het bijzonder, op een adequate
manier te vrijwaren;
Overwegende dat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen een ernstig gevaar op
vlak van de openbare gezondheid zou kunnen opleveren voor de inwoners en bezoekers van
de stad Mechelen en de bijeenkomst van de gemeenteraad derhalve niet kan worden
afgewacht;
Overwegende dat de maatregelen opgenomen in deze verordening moeten worden samen
gelezen met de bepalingen opgenomen in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het corona Covid-19 virus te
beperken, zoals laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 juni 2021, en in de
politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 1 december 2020 betreffende
aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19;
Overwegende dat deze maatregelen erop gericht zijn de gezondheid van iedereen in Mechelen
op een zo effectief en evenwichtig mogelijke wijze te verzekeren door een verdere verspreiding
van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. De prioritaire doelstelling van deze maatregelen
is de bescherming van de volksgezondheid en het voorkomen van nieuwe besmettingen;
Overwegende dat de stad Mechelen voor het overige nog steeds vertrouwt op het
verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om de social
distancing na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen- en maatregelen toe te passen;

Besluit:
Artikel 1
§1. Iedereen vanaf de leeftijd van 13 jaar is verplicht om een mondmasker dat de mond en de
neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte en in private
plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek in de straten en plaatsen zoals aangeduid in het
rood op het plan in bijlage van deze verordening. Deze verplichting geldt voor iedereen die
zich in dit gebied begeeft en ongeacht de wijze van verplaatsing. Wanneer het dragen van een
mondmasker of elk ander alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een
gelaatsscherm worden gebruikt.
§2. Deze verplichting geldt niet:
− gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om te eten of te drinken of om de neus te
snuiten
− tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen op voorwaarde dat de
zone waarin deze werken worden uitgevoerd is afgebakend en de afstand van 1.5m
tussen personen binnen deze zone wordt gegarandeerd
− indien men in de onmogelijkheid is om een mondmasker, een alternatief in stof of een
gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking en deze onmogelijkheid wordt
gestaafd door middel van een medisch attest
Artikel 2
Overtredingen van deze verordening worden gesanctioneerd met de straffen bepaald door
artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 3
Aan de korpschef van de Lokale Politie Mechelen – Willebroek wordt de opdracht gegeven om
het nodige te doen om te controleren of deze verordening wordt nageleefd.

Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op 9 juni 2021 en vervangt de politieverordening van de
burgemeester van 26 augustus 2020 betreffende aanvullende lokale maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Artikel 5
Deze verordening zal worden bekend gemaakt via de stedelijke website.
Artikel 6
Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging op
haar eerstvolgende vergadering en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gouverneur
van Antwerpen en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten. Een afschrift van
deze verordening wordt bezorgd aan de bestendige deputatie van de provincieraad, aan de
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de politierechtbank.
Artikel 7
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.
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