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Politieverordening van de gouverneur van 11 juni 2021 tot opheffing van de
politieverordening van 1 december 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de
strijd tegen het coronavirus Covid-19 (verplichting mond-neusmasker)
De gouverneur van de provincie ANTWERPEN,
Gelet op art.128 van de provinciewet van 30 april 1836;
Gelet op de Wet op de politiefunctie van 5 augustus 1992, in artikel 11 ervan vervangen door de wet van 7
december 1998;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties
op gemeentelijk en provinciaal niveau en de rol van burgemeesters en provinciegouverneurs bij gebeurtenissen
en situaties van crisis die coördinatie of beheer op nationaal niveau vereist, en met name artikel 28;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het ministerieel besluit van 4 juni 2021 en de
aanpassingen van de maatregelen;
Overwegende dat de algemene epidemiologische situatie in gunstige zin evolueert;
Overwegende dat een steeds groter deel van de bevolking reeds één vaccinatie ontvangen heeft en velen
reeds volledig gevaccineerd zijn;
Overwegende dat artikel 25 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 steeds iedereen ouder dan 12 jaar
verplicht om een mond-neusmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van
social distancing te garanderen en dat het bovendien verplicht blijft om een mond-neusmasker te dragen op
volgende plaatsen:











de winkels en de winkelcentra;
de winkelstraten, de markten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de
bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop
de verplichting van toepassing is;
de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het
personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
tijdens de evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en
sporttrainingen en congressen;
tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
de conferentiezalen;
de auditoria;
de gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de nietconfessionele morele dienstverlening;
de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de
zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de
kamervoorzitter;

BESLUIT:

Artikel 1.

De politieverordening van 1 december 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd
tegen het coronavirus Covid-19 m.b.t. de verplichting tot het dragen van een mond-neusmasker
wordt opgeheven.

Artikel 2.

Dit besluit wordt ter kennis gegeven aan:
 de burgemeesters van de provincie Antwerpen;
 de korpschefs van de lokale politiezones in provincie Antwerpen;
 de directeur-coördinator van de federale politie van de provincie Antwerpen;
 de minister van Binnenlandse Zaken;
 de Procureur des Konings van Antwerpen;
 de directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum;
 de federale en regionale gezondheidsinspecteurs.

Artikel 3.

Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en worden
bekendgemaakt via gemeentelijke websites. Het is onmiddellijk van kracht.

Artikel 4.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na
ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekend verzoekschrift kan per
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040
Brussel worden gericht of elektronisch via https://eproadmin.raadvst-consetat.be/
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