
1 
 

 

Politieverordening tot verplichting van het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het 
gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19-

pandemie 

 

De Burgemeester, 

Gezien artikel 135§2 van de Nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de gemeenten tot opdracht hebben 
om de bewoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, voornamelijk in het raam 
van de veiligheid, de zekerheid en de rust in de straten, publieke ruimten en publieke gebouwen ; 

Overwegende in het bijzonder artikel 135, § 2, 5 °, dat bepaalt dat de waakzaamheid en het gezag van 
de gemeenten in het bijzonder zijn toevertrouwd, de zorg om rampzalige ongevallen en plagen, zoals 
branden, epidemieën en epizootieën te voorkomen, door passende voorzorgsmaatregelen, en de zorg 
om te doen stoppen door het uitdelen van noodzakelijk hulpverlening; 

Gelet op artikel 134 van de hiervoor geciteerde wet, die aan de burgemeester een bijzondere 
reglementaire politionele bevoegdheid toekent, in geval van urgentie, wanneer de minste vertraging 
een gevaar met zich zou kunnen meebrengen of schade zou kunnen berokkenen aan de bewoners;  

Gelet het Ministrieel Besluit van 13 maart 2020 dat de federale fase in gang heeft gezet met betrekking 
tot de coördinatie en het beheer van de Covid-19-coronaviruscrisis; 

Gezien het Ministrieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken, en in het bijzonder het artikel 10 dat voorziet dat de lokale 
bevoegde autoriteiten markten, en hierin begrepen rommelmarkten en vlooienmarkten, mogen 
toelaten; 

Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie op datum van 11 maart 2020 het coronavirus 
Covid-19 gekwalificeerd heeft als een pandemie; 

Gezien de verklaring van de WHO over de kenmerken van het COVID-19-coronavirus, in het bijzonder 
dat het Covid-19-coronavirus een zeer besmettelijke infectieziekte is die over het algemeen de longen 
en luchtwegen aantast; dat het Covid-19-coronavirus via de lucht van persoon op persoon wordt 
overgedragen; dat het lijkt te worden overgedragen door alle mogelijke vormen van emissie via mond 
en neus; overwegende dat mensen die drager zijn van het virus maar asymptomatisch zijn, het virus 
ook overdragen; 

Overwegend dat alle autoriteiten waakzaam zijn en alle middelen inzetten om de volksgezondheid te 
beschermen; overwegende dat in dit verband de federale fase van het nationale noodplan op 13 maart 
2020 in werking is getreden en inhoudt dat er bindende maatregelen worden opgelegd op de 
verschillende niveaus van de Staat; dat sinds die datum dringende maatregelen zijn genomen om de 
verspreiding van het Covid-19-coronavirus te beperken; 

Overwegende dat, ondanks alle openbare en particuliere acties in verband met de strijd tegen de 
verspreiding van Covid-19, Europa en België sinds begin juli een zekere plaatselijke toename van het 
totale aantal besmettingen hebben gekend; 

Gezien het feit dat op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek onlangs een van de door 
Sciensano gedefinieerde alarmdrempels is bereikt; 
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Overwegend dat het totale aantal besmettingsgevallen sterk toeneemt en dat het in dit stadium niet 
mogelijk is om het risico van een nieuwe besmettingsgolf uit te sluiten; 

Overwegend dat de door de federale regering afgekondigde maatregelen van nature zijn om de 
verspreiding van het COVID-19-coronavirus af te remmen en dus de volksgezondheid kunnen 
garanderen; dat ze daarom nauwgezet moeten worden gerespecteerd; 

Overwegende echter dat de lokale autoriteiten worden verzocht bovengenoemde maatregelen aan te 
vullen met maatregelen die zijn aangepast aan de specifieke kenmerken van hun grondgebied; 

Gezien het feit dat de gemeente Schaarbeek wordt gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid 
(16.340 inwoners/ km² in 2018); 

Gezien het feit dat door de gezondheidscrisis een aanzienlijk deel van de bevolking deze zomer niet op 
vakantie gaat; dat als gevolg daarvan de commerciële sites en gemeentelijke markten waarschijnlijk 
druk zullen worden bezocht door de inwoners van Schaarbeek en de inwoners van aangrenzende 
gemeenten; 

Overwegend dat de gemeente heeft vastgesteld dat op enkele commerciële sites en op gemeentelijke 
markten de regel van sociale afstand niet altijd werd gerespecteerd, en met name niet door mensen 
die geen masker dragen; 

Overwegend dat het niet-naleven van de regel van de social distancing, een ernstige gebeurtenis 
vormt, aangezien deze handelingen de volksgezondheid ernstig kunnen schaden; 

Overwegend dat de bovengenoemde gedragingen ook onvoorziene gebeurtenissen zijn in de zin dat 
ze zich op elk moment kunnen voordoen; 

Overwegend dat de toename van het aantal besmettingen en de aanwezigheid van plaatselijke 
epidemische haarden een verhoogde waakzaamheid vereist met betrekking tot de naleving van 
profylactische maatregelen op plaatsen in het publieke domein die bijzonder worden blootgesteld aan 
de circulatie van het virus; 

Gezien het feit dat het dragen van een masker een effectieve manier is om jezelf en anderen te 
beschermen; dat het helpt het ontstaan van clusters te voorkomen, die mogelijk de startpunten van 
epidemische golven vormen; 

Gezien het feit dat de minste vertraging bij de uitvoering van deze maatregelen gevaren of schade kan 
veroorzaken voor de bevolking van de gemeente Schaarbeek, in die zin dat een besmetting met het 
COVID-19-coronavirus dodelijk is; 

Gezien het feit dat de burgemeester in geval van ernstige, onvoorziene gebeurtenissen die een 
dringende reactie vereisen, het recht heeft de gemeenteraad te vervangen om de regelgevende 
bevoegdheid van de gemeentelijke politie uit te oefenen; dat het, gezien de urgentie en de noodzaak 
om deze verordening uit te voeren en de bevolking adequaat te informeren, niet mogelijk is de 
gemeenteraad tijdig bijeen te roepen; 

Overwegend dat het bovenstaande rechtvaardigt dat de burgemeester van mening was dat ze niet kon 
wachten om een beroep te doen op de gemeenteraad; 
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Overwegend dat deze verordening door de gemeenteraad tijdens zijn volgende vergadering moet 
worden bevestigd op straffe van ontneming;  

Gezien de belangenafweging; 

Gezien de bovengenoemde redenen; 

Gezien de urgentie; 

BEVEELT WAT VOLGT : 

Artikel 1 : In openbare ruimtes en plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, met inbegrip van 
privé-plaatsen zoals winkels, blijft de naleving van de zogenaamde regels van social distancing van 
kracht en in het bijzonder het respecteren van een minimale afstand tussen twee personen van 1m50, 
overeenkomstig artikel 19 van het Ministrieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

Artikel 2 : Zonder afbreuk te doen aan artikel 1, is het dragen van een masker dat neus en mond bedekt 
bovendien verplicht op de hieronder genoemde straten en plaatsen, alsook in de daar gevestigde 
handelszaken :  

1. Brabantstraat, Liedtsplein en Gallaitstraat ; 
2. Aarschotstraat, Allardstraat en binnen een perimeter van 50 meter rond het Noordstation ; 
3. Helmetsesteenweg ; 
4. Richard Vandeveldestraat en Apollo square ; 
5. Josafatstraat ; 
6. Paviljoenplein ; 
7. Navezstraat ; 
8. Van Ooststraat en Eugène Verboeckhovenplein ; 
9. Koninginneplein ; 
10. Poggeplein en het deel van Haachtstesteenweg vanaf het Poggeplein tot aan de grens met 

Sint-Joost-ten-Noode ; 
11. Leuvensesteenweg, Meiserplein, Daillyplein ; 
12. Weldoenersplein ; 
13. Lehonplaats ; 
14. Wijnheuvelenstraat, enkel en alleen op het deel vanaf de Rogierlaan in de richting van Sint-

Joost-ten-Noode ; 
15. Prinses Elisabethplein ; 
16. Gaucheretplein ; 
17. Stephensonplein ; 
18. Houffalizeplein. 

 
Artikel 3 : Onverminderd artikel 1 is het dragen van een masker dat de neus en mond bedekt, 
bovendien verplicht binnen de grenzen van de gemeentelijke markten, dat wil zeggen binnen de 
grenzen van de volgende markten: 

- De vrijdagmarkt : Koninklijke Sint-Maria 

- De vrijdagmarkt : Ardeense Jagers 

- De markt van de vrijdag en de zaterdag : écuries van de Tram 

- De markt van zaterdag : Helmet 
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- De markt van maandag : Rigasquare – Helmet 

- De markt  van dinsdag : Chazal  

Artikel 4 : Onverminderd artikel 1 is het dragen van een masker dat de neus en de mond bedekt 
bovendien verplicht in de wachtrijen van de handelszaken en de supermarkten, evenals in de buurt 
van de gebedshuizen en het Gemeentehuis. 

Artikel 5 : Met "masker" wordt bedoeld elk hulpmiddel of stuk weefsel dat de neus en mond van een 
persoon volledig bedekt. 

Artikel 6 : De verplichtingen bedoeld in de artikel van 1 tot en met zijn 4 zijn van toepassing op elke 
persoon van 12 jaar en ouder van maandag tot en met zondag. 
Als het dragen van een masker of ander alternatief in stof medisch niet mogelijk is, kan een 
gelaatsscherm worden gebruikt. 

Artikel 7 : Diegene die de verplichting voorzien in de artikelen 2 en 3 niet nakomt, zal de perimeter 
waarin het dragen van een masker verplicht is, niet kunnen betreden. 

Artikel 8 : De gemeenschapswachten en de dienst middenklasse zijn gezamenlijk verantwoordelijk : 

- enerzijds om bij de ingangen en in de omgeving van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde perimeters 
een systeem op te zetten om de mensen te informeren over de verplichting om een masker te dragen; 
- Anderzijds, om de bevolking te sensibiliseren voor de profylactische noodzaak om 
barrièrebewegingen te respecteren, inclusief het dragen van een verplicht masker op gemeentelijke 
markten. 

Artikel 9 : De politiediensten zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit besluit, zo nodig onder 
dwang en met geweld, overeenkomstig de bepalingen in artikel 37 van de wet op de politiefunctie. 

Artikel 10 : Deze verordening treedt in werking op 25 juli 2020. 

Deze verordening wordt vandaag opgehangen ad valvas van het gemeentehuis.  

Artikel 11 : Een beroep tot nietigverklaring en eventueel een verzoek tot opschorting kan binnen 60 
dagen na deze datum op verzoek bij de Raad van State (Wetstraat 33, 1040 Brussel) worden ingediend. 

 

Schaarbeek 24 juli 2020 

 

Burgemeester wnd 

 

 

Frédéric NIMAL 

 


