




overwegende dat de mondneusmaskerplicht in winkelstraten door de burgemeesters 
wordt geregeld, waarbij dit op een duidelijke wijze wordt geafficheerd in· het 
straatbeeld; 
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: 

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van het tegengaan van 
de verspreiding van het coronavlrus Covld-19, Is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 
13 jaar verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie West-Vlaanderen te allen 
tijde een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen 
tonen op vraag van de politie. 

Art. 2: 

§1. Voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar Is het te allen tijde verplicht een
mondneusmasker of elk ander alternatief In stof te dragen op volgende plaatsen op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen:

in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, 
etc.), met uitzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de 
veiligheidsafstand van 1,5 meter en de andere algemene regels om de verspreiding 
van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd {zoals de 6 gouden regels); 
op alle (toegestane) markten; 
in de recyclageparken; 
in gebouwen der erediensten en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van 
de niet-confessionele morele dienstverlening; 
op de zeedijk {deel dat binnen de bebouwde kom ligt) van 19 december 2020 OuOO tot 
en met 3 januari 2021 24uOO. 

§2. Het mondneusmasker mag, in toepassing van artikel 2, § 1, alleen voor de strikt
noodzakelijke tijd worden afgezet, met name voor de duur om te drinken en te éten, om te
roken/vapen, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden ..

§3. De mondneusmaskerplicht op de zeedijk overeenkomstig art. 2, § 1, 5rle streep, is niet
van toepassing voor fietsers, joggers of sporters in het algemeen en diegene die ikv hun
beroep een fysiek zwaar werk uitoefenen op de plaatsen waar de mondmaskerplicht geldt.

Art. 3: 

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondneusmasker, 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 de artikelen 1 en 2 van dit politiebesluit. 

Art. 4: 

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. 5: 
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. 6: 
§ 1. Dit politiebesluit treedt in werking op 19 december 2020 om 00u.00. Dit politiebesluit

Pagina 3 van 4 . 






