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Beschrijving
Regelgeving: bevoegdheid
- de burgemeester is bevoegd op basis van de nieuwe gemeentewet en op basis van het
gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven
Juridische grond
- de artikelen 134, § 1 en 135, § 2 nieuwe gemeentewet
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen
- het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen
Argumentatie
Het COVID-19 virus verspreidt zich onder meer via de lucht van mens op mens, waarbij de overdracht
van de ziekte kan plaatsvinden via alle mogelijke emissies van de mond en de neus. Het dragen van
een mondmasker of van elk ander alternatief in stof dat mond en neus bedekt speelt aldus een
belangrijke rol in de strategie om de tweede besemettingsgolf in te dijken en strengere maatregelen te
vermijden.
De federale regering verplicht het dragen van een mondmasker in bepaalde inrichtingen en in
bepaalde specifieke situaties. Het dragen van een mondmasker wordt aanbevolen aan de bevolking in
elke situatie waarin de afstand van 1,5 meter niet nageleefd kan worden.
Artikel 21bis 9° van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 bepaalt dat eenieder vanaf de leeftijd van
12 jaar verplicht is om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief
in stof in de winkelstraten en op elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de lokale
overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van
toepassing is.
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In zitting van 24 juli 2020 besliste de burgemeester het dragen van een mondmasker te verplichten in
de drukbezochte gebieden van de stad Leuven, met name in het winkelwandelgebied van de
binnenstad (het lichtpaarse gedeelte van het verkeerscirculatieplan), de Bondgenotenlaan, het
Martelarenplein en het stadspark. De verplichting tot het dragen van een mondmasker geldt voor
iedereen in dit gebied (voetgangers, fietsers, joggers, ...).
In zitting van 25 juli 2020 besliste de burgemeester om deze zone te verduidelijken en uit te breiden
om zo de verplichting logisch en duidelijk te maken voor de burger.
In zittingen van 7 augustus 2020 en 31 augustus 2020 besliste de burgemeester om deze zone
opnieuw uit te breiden met de Kruidtuin, Brusselsestraat tot aan het kruispunt met de Kapucijnenvoer
en het Pater Damiaanplein.
Nu de zomer ten einde is en er geen evenementen meer georganiseerd worden in het stadspark is het
niet meer verplicht om een mondmasker te dragen in het stadspark. Het stadspark is geen
drukbezochte plaats meer en de afstand van 1,5 meter kan er nageleefd worden.
Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in de straten, parken en pleinen opgesomd in de lijst
als bijlage.
Op deze plaatsen zal met een aanplakking de mondmaskerplicht duidelijk zichtbaar worden
aangeduid zodat eenieder bij het betreden van deze plaatsen duidelijk geïnformeerd is over de
verplichting.
Overeenkomstig het politiebesluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 14
augustus 2020 moet iedereen boven de leeftijd van 12 jaar steeds een mondmasker of een alternatief
bij zich hebben.
Het dragen van een mondmasker is ook verplicht op alle evenementen. Enkel als men neerzit in zijn
of haar bubbel en de veilige afstand van minstens 1,5 meter met anderen gewaarborgd is, moet het
mondmasker niet gedragen worden. Op evenementen met versterkte muziek moet het mondmasker
gedurende de hele tijd gedragen worden, met uitzondering van de tijd om even te drinken of te eten.
De mondmaskerplicht geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor de uitzonderingen
toegestaan door de federale regelgeving.
Overeenkomstig artikel 5, 10° van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 moeten de horecazaken de
contactgegevens van één klant per tafel registreren en bewaren gedurende 14 kalenderdagen
teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel gebruikt
worden voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten vernietigd worden na 14
kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit
weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
Naar analogie met deze regelgeving beslist de burgemeester dat ook de aanwezigheden op
evenementen in Leuven geregistreerd moeten worden. De registratie gebeurt onder dezelfde
voorwaarden als bepaald in artikel 5, 10° van het ministerieel besluit van 30 juni 2020.
Het geringste uitstel van deze maatregelen houdt een ernstig gevaar in voor de verspreiding van het
coronavirus en bijgevolg voor de openbare gezondheid, zodat dit ernstige schade kan veroorzaken
voor de bevolking.
De burgemeester is bijgevolg op basis van artikel 134, § 1, nieuwe gemeentewet bevoegd om een
politieverordening goed te keuren.

Besluit
Artikel 1
Het dragen van een mondmasker te verplichten in de drukbezochte gebieden van de stad Leuven. Het
betreft de straten, parken en pleinen zoals opgenomen in de lijst als bijlage. Deze verplichting geldt
voor iedereen in dit gebied (voetgangers, fietsers, joggers, ...).
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Artikel 2
Het dragen van een mondmasker te verplichten op alle evenementen, behalve als mensen neerzitten
in hun bubbel en de veilige afstand van 1,50 meter met anderen gewaarborgd is. Op evenementen
met versterkte muziek is het dragen van een mondmasker steeds verplicht, met uitzondering van de
tijd om te eten of drinken.
Artikel 3
De verplichting tot het dragen van een mondmasker geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar en
voor de uitzonderingen toegestaan door de federale regelgeving.
Artikel 4
Het registreren van aanwezigheden op evenementen te verplichten. Per bubbel dient van minstens
één persoon de naam en de contactgegevens bekend te zijn. Deze gegevens worden na 14 dagen
vernietigd en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.
Artikel 5
Deze politieverordening is onmiddellijk van toepassing.
Artikel 6
Deze politieverordening vervangt de politieverordening van 31 augustus 2020 betreffende de
verplichting tot dragen van mondmasker en registratie op evenementen.
Artikel 7
Deze politieverordening ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad.

Bijlagen
1. bijlage CBS_Mondmaskerplicht straatnamen_20200904.xlsx
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