BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
14 JUL| 2020

AFTLIGEM
Maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus
Het verplicht dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gebouwen, eigendom

van het lokaal bestuurAffligem.

Wetgeving:

-

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 en 135;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 , artikel 63;
De verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de noodtoestand
inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 januari 2020;
De wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, in het bijzonder op de artikelen 4 en

11;

Het ministerieel besluit van 23 maart2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 tebeperken, en latere wijzigingen;
Het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen;

Motivatie:

-

Het COVID-19 virus verspreidt zich verder binnen Europa en Belgie;

Alle landen ondernemen "socialdistancing"-maatregelen die ondersteund worden door alle
su pranationale gezond heidsorgan isaties.
De inhoudelijke criteria die, belangrijk zijn voor de transmissie van infectieziekten, met name
het aantal aanwezigen, de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de
beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking.
De overige maatregelen die samen het beleid van "social-distancing" uitrollen binnen het
ond erwijs, risicog roepen, bed rijven, zo rgverstrekkers;

-

Het belang om aandachtig te zijn voor kwetsbare groepen;
Het belang om alle maatregelen samen te laten werken om de efficiëntie te maximaliseren;
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg onder zodanige
zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt;
Aangezien de nationale veiligheidsraad stelt dat het bedekken van mond en neus belangrijk is
tijdens de afbouw van de maatregelen. Dat dit kan met een mondmasker of elk alternatief in
stof dat de mond en de neus bedekt. Dat dit wordt:

o

Aanbevolen in de openbare ruimte
Verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder, en op andere
diverse plaatsen en gelegenheden zoals onder meer in kapperszaken, horecaaangelegenheden;

Verplicht voor eenieder vanaf de leeftijd van 12jaar in alle winkels en winkelcentra,
bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en

bezinningsplaatsen, bibliotheken en musea, casino's en de speelautomatenhallen en
gerechtsgebouwen (voor de publiek toegankelijke delen).

Aangezien alle inwoners van Affligem een gratis stoffen mondmasker mochten ontvangen;
Bovendien ontvingen zijeen aanvullend maskervan de Federale regering of hadden ze reeds
de kans deze af te halen in de apotheek, evenals de door de Federale Regering ter
beschikking gestelde filters;

Aangezien het in het belang van ieders gezondheid is dat de medewerkers en mandatarissen
van het lokaal bestuur Affligem, de bezoekers, de inwoners en andere burgers zich voldoende
beschermen;

Aangezien ook alle experts zich eensluidend uitspreken om het dragen van een mondmasker
te verplichten in publieke ruimten;
Aangezien van personen die de publieke gedeelten van de gebouwen van het lokaal bestuur
gebruiken mag worden verwacht dat zij de nodige hoffelijkheid aan de dag leggen om in deze
ruimten waar passage is een mondmasker te dragen;

Aangezien de publieke gezondheid een absoluut en onvoorwaardelijk onderdeel vormt van de
openbare orde, rust en hygiene dat door de overheid moet bewaakt worden;
Aangezien de diensten van het lokaal bestuur in de gebouwen zeer veel en een zeer divers
publiek ontvangen waar zij aan ruime dienstverlening doen;
Aangezien de burgemeester verantwoordelijk is voor het vezekeren van de openbare
veiligheid en volgende extra maatregel neemt om het Coronavirus tegen te gaan;
Aangezien onderhavige politieverordening hoogdringend is en zonder uitstel moet genomen
worden;

Aangezien de verdere verspreiding van het virus moet worden vermeden;
Aangezien de burgemeester van oordeel is dat hij een beslissing van de gemeenteraad niet
kan afwachten; dat deze verordening moet worden bekrachtigd op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad, op straffe van verval;

Besluit:
Artikel 1:
De burgemeester beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van
de

COVID-19 pandemie:

-

Het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt is
voor eenieder vanaf de leeftijd van 12jaar verplicht in alle publieke gedeelten van de
gebouwen eigendom van het lokaal bestuur Affligem, met uitzondering van de bureaus van
medewerkers en mandatarissen van het lokaal bestuur Affligem, de overlegruimten en andere
ruimten waar activiteiten doorgaan mits de social distancing van 1 ,5 meter daar in acht wordt
genomen. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en
neus bedekt niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden
gebruikt.

Artikel2:
De burgemeester als officiervan de bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale politiediensten is
belast met de uitvoering van onderhavig besluit en oefent hierop het toezicht en de handhaving uit of
doet dit uitvoeren.
Artikel3:
Elke overtreding van dit besluit kan gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van
maximum 350 euro.

Artikel4:
Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2020 en wordt gepubliceerd op de website van de gemeente
Affligem.
Artikel5:
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 straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of
bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld door middel van een aangetekend vezoekschrift dat
is ondertekend door de part'rj of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van
Advocaten.
Art. 6. Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en aan de
korpschef van de politiezone TARL.
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