
Politieverordening van de burgemeester tot uitvoering van artikel 11 van het 
ministerieel besluit van 24 juli 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 
2020 inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken 
 
 
 
De wnd. Burgemeester, 
 
 
Gelet op artikel 135, §2 van de Nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben om, ten 
behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name op vlak van veiligheid en rust in de 
straten, op openbare plaatsen en in openbare gebouwen;  
 
Gelet op artikel 134 §1 van diezelfde wet die, in geval van nood, die regelgevende bevoegdheid van de politie 
aan de burgemeester toevertrouwt, wanneer de minste vertraging gevaar of schade zou kunnen opleveren 
voor de bewoners; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties 
op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de 
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op 
nationaal niveau vereisen;  
 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende 
de coördinatie en het beheer van de coronacrisis - Covid-19; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende noodmaatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken en de wijzigingen eraan, met name het ministerieel besluit van vrijdag 24 
juli 2020 en zijn artikel 11; 
 
Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de 
Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020; 
 
Overwegende de dringende maatregelen die sinds maart 2020 opeenvolgend zijn getroffen op federaal niveau 
om de verspreiding van het Covid-19 virus te beperken, rekening houdend met de bijzonder hoge 
besmettelijkheid en het sterfterisico;  
 
Overwegende dat een stapsgewijze versoepeling van de maatregelen het aantal besmettingen en overlijdens 
als gevolg van Covid-19 heeft doen dalen maar dat na een heropflakkering van het aantal besmettingen zoals 
aangegeven door de Nationale Veiligheidsraad die op donderdag 23 juli 2020 is bijeengekomen, het voormeld 
ministerieel besluit van 24 juli 2020 met name in zijn artikel 11 punt 9 het volgende heeft beslist:  
 
"Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk 
ander alternatief in stof op de volgende plaatsen: 
 
9° de winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale 
overheid; 
(...) 
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische 
redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt " 
 
 
Overwegende dat in uitvoering van dit artikel, gelet op de bevoegdheden die intussen aan de gemeentelijke 
overheden zijn toegekend, deze teksten moeten worden aangevuld met de goedkeuring op gemeentelijk 
niveau van maatregelen die rekening houden met de plaatselijke omstandigheden, om de doelstelling van 
volksgezondheid en veiligheid die wordt beoogd door de federale autoriteiten te bereiken; 
 
Overwegende bovendien alle initiatieven om maskers te verdelen die zijn genomen door de federale, regionale en 
lokale overheden, zodat elke burger over een masker kan beschikken;  
 
Overwegende evenwel dat het gebruik van een masker alleen niet voldoende is en dat het altijd gepaard moet 
gaan met andere preventieve maatregelen, met name het respecteren van fysieke en sociale afstandsregels 
en van hygiënische maatregelen zoals barrièrehandelingen en het ontsmetten of het wassen van de handen;  
 
 



 
Overwegende dat in geval van ernstige, onvoorziene gebeurtenissen die een dringende reactie vereisen, in 
toepassing van artikel 134 §1 van de Nieuwe gemeentewet, de burgemeester het recht heeft de gemeenteraad 
te vervangen om de regelgevende bevoegdheid van de gemeentepolitie uit te oefenen, omdat elke vertraging 
in afwachting van de volgende gemeenteraad waarschijnlijk ernstige gevolgen zal hebben voor de gezondheid 
van de inwoners van de gemeente; dat de in dit verband genomen verordening meteen moet worden 
meegedeeld aan de gemeenteraadsleden en op de eerstvolgende gemeenteraad voor bevestiging moet 
worden voorgelegd; 
 
 
Gelet op bovenvermelde motieven, 
 
Gelet op de hoogdringendheid;  
 
 
GELAST HET VOLGENDE 
 
 

Artikel 1: 

 

Worden beschouwd als winkelstraten in de zin van artikel 11 punt 9 van het ministerieel besluit van 24 juli 2020 
tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken 
 
 Charleroisesteenweg 
 Waterlosesteenweg 
 Alsembergsesteenweg 
 Sint-Gillisvoorplein 
 Jean Volderslaan  
 Dejonckerstraat 
 Vorstsesteenweg: van de Jean Volderslaan tot de Denemarkenstraat  
 Voetgangerszones Stas en Jourdan 
 Louizalaan: tussen Louizaplein en Charleroisesteenweg 
 Louizaplein 
 Bareel van Sint-Gillis 
 Moskoustraat: tussen Jourdanstraat en Smidsestraat 

 
Voormelde winkelstraten staan vermeld op de kaart die in bijlage bij deze verordening is gevoegd. 
 
Deze verordening kan worden gewijzigd, in functie van de latere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad 
en de daaruit volgende wetteksten. 
 
 
Artikel 2 

 
De door deze verordening voorgeschreven maatregelen zijn van toepassing zolang het ministerieel besluit van 
24 juli 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 inzake noodmaatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken uitwerking heeft. 
 
 
Artikel 3 
 
Elke overtreding van de in artikel 1 van deze verordening bedoelde verplichting wordt bestraft met de straffen 
bepaald in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, overeenkomstig artikel 12 
van het ministerieel besluit van 24 juli 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 inzake 
noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
 
 
Artikel 4 

 
Deze verordening wordt bekendgemaakt door aanplakking en door het online zetten op de website van de 
gemeente, overeenkomstig artikel 112 van de Nieuwe gemeentewet. 
 
 
Artikel 5 



 
Deze verordening treedt onmiddellijk in werking. 
 
Artikel 6 

 
Tegen deze beslissing kan eventueel een opschortend beroep worden ingesteld bij de Raad van State 
(Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel) binnen een termijn van 60 dagen vanaf vandaag. 
 
  
 
 
 
 
 Sint-Gillis, 28 juli 2020 
 
 Mevrouw Cathy MARCUS, 
 Wnd. burgemeester 

 


