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BEKENDMAKINGEN 

 

POLITIEBESLUIT VAN 28 AUGUSTUS 2020 HOUDENDE DE PLICHT OM EEN 

MONDMASKER BIJ ZICH TE HEBBEN OP DE ZEEDIJK OP HET GRONDGEBIED VAN DE 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
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Politiebesluit van 28 augustus 2020 houdende de plicht om een mondmasker bij zich te 

hebben op de zeedijk op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen  

 

POLITIEBESLUIT  

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  

 

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen,  

- Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836;  

- Gelet op artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992;  

- Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet van 9 september 2005;  

- Gelet op het Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de 

federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus 

COVID-19;  

- Gelet op het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij 

ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juni en 22 augustus; 

- Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem inzake het 

beheer van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen;  

- Gelet op artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de 

noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciaal 

niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en provinciegouverneurs in geval 

van crisisgebeurtenissen;  

- Gelet op de omzendbrief van 20 december 2003 betreffende de taken die de 

provinciale overheden voor de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken 

uitoefenen;  

- Gelet op het politiebesluit van 24 juli 2020 houdende de mondmaskerplicht op de 

zeedijk en de strandtoegangen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen; 

- Overwegende de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot 

de noodtoestand inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 

januari 2020, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het 

sterfterisico;  

- Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door 

de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding 

binnen Europa en België; 

- Overwegende dat er volgens de Vlaamse gezondheidsinspecteur van het Agentschap 

Zorg en Gezondheid geen verdere strengere maatregelen nodig zijn ten gevolge van de 

gunstige evolutie van de epidemiologische cijfers in de provincie West-Vlaanderen;  

- Overwegende dat in de West-Vlaamse ziekenhuizen in de voorbije maand nauwelijks 

opnames ten gevolge van het coronavirus COVID-19 vastgesteld waren en er  

gedurende de laatste weken in de provincie West-Vlaanderen een afname van het 

aantal COVID-19 ziekenhuisopnames werd vastgesteld;   
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- Overwegende dat het hoogseizoen aan de kust ten einde 

loopt en er een minder grote aanwezigheid van toeristen is aan de kust en op de 

zeedijk; 

- Overwegende dat er traditioneel vanaf september een verlaagde verhuur van 

kustaccommodaties is;  

- Overwegende dat de gouverneur in de provincie zorgt voor het handhaven van de 

openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid; 

- Overwegende dat, binnen het kader van het Ministerieel besluit van 24 juli 2020 

houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende de 

dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken, het dragen van een mondmasker verplicht is op alle drukke plaatsen zoals 

bepaald door de lokale autoriteiten; 

- Overwegende dat, binnen het kader van het Ministerieel besluit van 24 juli 2020 

houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende de 

dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken, zoals gewijzigd door het Ministerieel besluit van 24 juli 2020, er 

aanvullende preventieve voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden; 

- Overwegende dat de gouverneur in overleg is getreden met de burgemeesters van de 

kustgemeenten op 26 augustus 2020; 

- Overwegende dat de kustburgemeesters bij consensus vragende partij waren om de 

mondmaskerplicht op zeedijk en strandtoegangen op te heffen, rekening houdend met 

de lokale situatie; 

- Overwegende dat de mondmaskerplicht van de federale overheid voorziet in een 

aanbeveling aan de bevolking tot het dragen van een mondmasker voor elke situatie 

waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, om verdere 

verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het verplicht is in bepaalde inrichtingen 

en bepaalde specifieke situaties; dat het alleen voor de strikt noodzakelijke tijd mag 

worden afgezet, met name om te drinken en te eten, om de neus te snuiten of om te 

liplezen voor doven en slechthorenden; dat het louter gebruik van een mondmasker 

echter niet volstaat en dat het steeds gepaard moet gaan met de andere 

preventiemaatregelen; dat de social distancing de belangrijkste en prioritaire 

preventiemaatregel blijft;  

- Overwegende dat bij hoogdringendheid via een permanente monitoring van de 

medische, bestuurlijke en politionele gegevens, ad hoc of lokaal bijsturende 

maatregelen kunnen worden genomen, mits overleg met de gouverneur; 

 

Om die redenen,  

BESLUIT 

Artikel 1:  

§1. Op de zeedijk is het verplicht om ten allen tijde een mondmasker (mond- en 

neusbescherming), of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op 

vraag van politie. 

§2. Deze verplichting geldt voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar. 
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§3. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een 

gelaatsscherm te dragen omwille van medische redenen, gestaafd door een medisch attest, 

moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit politiebesluit. 

Art. 2:  

De burgemeesters als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale 

politiediensten zijn belast met de uitvoering van dit politiebesluit en oefenen hierop het 

toezicht en de handhaving uit of doen dit uitvoeren. 

Art. 3:  

De inbreuken op dit politiebesluit kunnen worden beteugeld met de straffen bepaald door 

artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.  

Art. 4:  

Dit politiebesluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking op 1 september 2020. Dit 

politiebesluit kan ten allen tijde en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere 

evolutie van de gezondheidsrisico’s.  

Dit politiebesluit vervangt het politiebesluit van 24 juli houdende de mondmaskerplicht op de 

zeedijk en de strandtoegangen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. 

Art. 5: 

Onderhavig politiebesluit wordt overgemaakt voor uitvoering aan:  

- De burgemeesters van de kustgemeenten behorend tot de provincie West-Vlaanderen; 

- De korpschefs van de lokale politiezones van de kustgemeenten van West-Vlaanderen; 

- De directeur-coördinator van de provincie West-Vlaanderen 

Onderhavig politiebesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:  

- de Eerste minister, Sophie Wilmès;  

- de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem; 

- de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en Migratie, Maggie 

De Block; 

- de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon;  

- de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke;  

- de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen; 

- de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 

- de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 

- de gouverneur van de provincie Antwerpen; 

- de gouverneur van de provincie Limburg; 

- de gouverneur van de provincie Henegouwen; 

- de gouverneur van de provincie Waals-Brabant; 

- de gouverneur van de provincie Namen; 

- de gouverneur van de provincie Luik; 

- de gouverneur van de provincie Luxemburg; 

- de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, Rudi Vervoort 

- de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- de Procureur des Konings van West-Vlaanderen;  

- de directeur-generaal van het Crisiscentrum;  

- de federale en regionale gezondheidsinspecteurs; 

- de commissaris van de Koning van de provincie Zeeland;  
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- de Préfet du Nord et Hauts-de-France. 

Onderhavig politiebesluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden van de 

gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en zal worden bekend gemaakt op de 

websites van de gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en op de website van het 

provinciebestuur van West-Vlaanderen.  

 

Gedaan te Brugge op 28 augustus 2020,  

 

De gouverneur,  

(get.) 

Carl Decaluwé  

 

 
 


