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burgemeester
Ontwerpbesluit Zitting van 26 augustus 2020

Openbare Ruimte en Patrimonium - Stafdienst

Verplichting tot het dragen van een mondmasker aan de 
schoolomgevingen tijdens de periode van het brengen en halen van 
kinderen - Goedkeuring
Beknopte samenvatting
België bevindt zich al geruime tijd onder de bedreiging van het COVID-19 virus (corona). Hiervoor 
werden al federale maatregelen bevolen, die geresulteerd hebben in diverse ministeriële besluiten. De 
federale maatregelen voorzien reeds in een mondmaskerplicht voor eenieder vanaf de leeftijd van 12 
jaar op diverse plaatsen. 

Naar aanleiding van het MB van 24 juli 2020 en het laatste MB van 22 augustus 2020 werd aan de 
burgemeester de mogelijkheid gegeven om in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden 
van de gefedereerde entiteiten aanvullende preventieve maatregelen te nemen.

Hierop aansluitend heeft de burgemeester een mondmaskerplicht van toepassing gemaakt voor alle 
schoolomgevingen tijdens de periode van het brengen en halen van kinderen voor iedereen vanaf de 
leeftijd van 12 jaar met ingang vanaf 1 september 2020.

Beschrijving
Aanleiding en context
De burgemeester wordt gevraagd een besluit te nemen in het kader van het opleggen van de 
verplichting tot het dragen van een mondmasker aan de schoolomgevingen. 

Argumentatie
België bevindt zich al geruime tijd onder de bedreiging van het COVID-19 virus (corona). Hiervoor 
werden al federale maatregelen bevolen, die geresulteerd hebben in divers ministeriële besluiten. De 
federale maatregelen voorzien reeds in een mondmaskerplicht voor eenieder vanaf de leeftijd van 12 
jaar op diverse plaatsen. 

Naar aanleiding van het MB van 24 juli 2020 en het laatste MB van 22 augustus 2020 werd aan de 
burgemeester de mogelijkheid gegeven om in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden 
van de gefedereerde entiteiten aanvullende preventieve maartregelen te nemen.

Hierop aansluitend heeft de burgemeester een mondmaskerplicht van toepassing gemaakt voor alle 
schoolomgevingen tijdens de periode van het brengen en halen van kinderen voor iedereen vanaf de 
leeftijd van 12 jaar met ingang vanaf 1 september 2020.

Juridische grond
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988,   art. 133-135
MB van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken
MB van 10 juli 2020 houdende de wijziging van het MB van 30 juni 2020 
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MB van 24 juli 2020 houdende de wijziging van het MB van 30 juni 2020
MB van 22 augustus 2020 houdende de wijziging van het MB van 30 juni 2020

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur: Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de 
politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de 
bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de 
burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van 
de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een 
ander orgaan van de gemeente is opgedragen.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De beslissing heeft geen financiële gevolgen

Besluit
Artikel 1
De verplichting op te leggen aan eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar tot het bedekken van de mond 
en de neus door middel van een mondmasker of elk ander alternatief in stof aan de 
schoolomgevingen tijdens de periode van het brengen en halen van kinderen. De verplichting tot het 
dragen van een mondmasker zal aangegeven worden door middel van aangepaste signalisatie.

Artikel 2
Voormelde verplichting geldt niet in de hierna opgesomde gevallen (limitatief):
- In geval van medische aandoeningen die het dragen van een mondmasker onmogelijk maakt mits 
het voorleggen van een medisch attest

Artikel 3
De verplichting gaat in vanaf dinsdag 1 september 2020

Artikel 4
Voorgemelde beslissing zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging op de zitting 
van 27 augustus 2020

Artikel 5
De beslissing zal worden bekendgemaakt en medegedeeld conform de wettelijke en decretale 
bepalingen.

Artikel 6
Het besluit zal worden meegedeeld aan de gouverneur en de bevoegde gefedereerde overheden. 


