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Juridisch kader
Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 133, 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet en het K.B van 24 juni 1988 tot codificatie van de
gemeentewet onder het opsch rift' N ieuwe Gemeentewet'.
Artikel 135 S 2, 5' betreffende de bevoegdheid van de gemeenten dat bepaalt dat de gemeenten
bevoegd zijn om passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, zoals epidemieën en
epizoótieën te voorkomen het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden
Het ministerieel besluit dd. 13 maart2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de
coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
net miÀiéterieel 0eètult oo. zaokló6èF2020 èn làtére wrlzrgingèn houdende dringende màátregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Historiek
De politieverordening van de gouverneur van Antwerpen op datum van 1 december 2020 betreffende
maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 waarbij volgende verplichting opgelegd werd:
- iedereen vanaf de leeftijd van 13 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus
bedekt (mond-neusmasker) of elk ander alternatief in stof bij zich moet hebben in de openbare ruimte
evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Aanvullend is iedereen vanaf de leeftijd
van 13 jaar verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt (mond-neusmasker) of elk ander
alternatief in stof te dragen op volgende plaatsen in de provincie Antwerpen:
- de openbare gebouwen: in alle voor het publiek toegankelijke delen;
- de omgeving van onderuvijsinstellingen, tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de
ondenvijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-,
secundair-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs;
- de winkelstraten (tijdens de openingsuren van de handelszaken), de markten en elke private of publieke
druk bezochte plaats;
- de burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies;
- sportieve en andere wedstrijden:
o als toeschouwer en of medewerker: voor, tijdens en na de wedstrijd
o als sporter: voor en na de wedstrijd.
- de statische betogingen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de fysieke afstand kan worden
gerespecteerd en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid.

Motivatie
Hoewel de het politiebesluit van de gouverneur op datum van 1 I juni 2021 wordt opgeheven omwille van
de realiteit op het terrein en de evolutie van de epidemiologische situatie, is het
virus evenwel niet verdwenen van het Belgische grondgebied en blijft circuleren;
Het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof speelt een belangrijke rol in de
strategie om de maatregelen geleidelijk aan af te bouwen;
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De burgemeester is bevoegd om uitvoering te geven aan de dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Op datum van 23 juni 2021 heeft burgemeester Sven Deckers een burgemeestersbesluit getroffen om
vanaf heden tot en met 31 augustus 2021, dat iedereen vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht is om te
allen tijde in de openbare gebouwen in de gemeente Brecht m.n. in alle voor het publiek toegankelijke
delen, verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de trouwzaal in het oud gemeentehuis, Gemeenteplaats 1 waar
het mondmasker mag afgezet worden tijdens plechtigheden, op vooruaarde dat men neerzit en de regels
inzake social distance naleeft en voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een
mondmasker niet mogelijk is.

Besluit
Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het burgemeestersbesluit van 23 juni 2021
waarbij vanaf heden tot en met 31 augustus 2021 iedereen vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht is om te
allen tijde in de openbare gebouwen in de gemeente Brecht m.n. in alle voor het publiek toegankelijke
delen, verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de trouwzaal in het oud gemeentehuis, Gemeenteplaats 1 waar
het mondmasker mag afgezet worden tijdens plechtigheden, op voorwaarde dat men neerzit en de regels
inzake social distance naleeft en voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een
mondmasker niet mogelijk is.
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