
Politiebesluit van 24 juli 2020 houdende de mondmaskerplicht op de 
zeedijk en de strandtoegangen op het grondgebied van de provincie West
Vlaanderen 

De waarnemend 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 24 juli 2020 houdende wijziging 
van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 24 juli 2020 inzake het beheer 
van de federale fase en de uitoefening 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 Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken uitoefenen; 

Gelet op het ministerieel schrijven inzake het beheer van de federale 
fase en de uitvoering van de lokale maatregelen van 24 juli 2020; 

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 de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een 
pandemie door de WHO op 11 maart 2020; 

Overwegende dat de eenvoudige 'social distancing' maatregelen die nu 
al van kracht zijn dienen te worden uitgebreid; 

Overwegende dat de 
Belgisch grondgebied 

verspreiding 
terug stijgt; 

van het coronavirus COVID-19 op 

Overwegende dat er zich maatregelen opdringen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken, om zo veel als mogelijk te 
vermijden dat het gezondheidszorgsysteem dermate onder druk komt te 
staan, dat de noodzakelijke zorgverlening in het gedrag komt; 



Overwegende dat in het belang van de openbare gezondheid en veiligheid, 
contacten ook in open lucht nog steeds een specifieke bedreiging vormen 
voor de volksgezondheid; 

Overwegende dat de gouverneur de taak heeft om de burgemeester te 
adviseren, te gidsen en te waken over de proportionaliteit en de 
coherentie van de maatregelen; 

Overwegende dat, binnen het kader van het Ministerieel besluit van 24 
juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 
2020 houdende 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 dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door het 
Ministerieel Besluit van 24 juli 2020, er aanvullende 
voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden; 

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 de gouverneur in overleg is getreden met de regionale 
gezondheidsdienst op 24 juli 2020 en overwegende dat dit overleg niet 
tot een uniform resultaat heeft geleid waardoor de beslissing bij de 
gouverneur ligt; 

Overwegende dat de gouverneur in 
burgemeesters van de kustgemeenten op 

overleg is getreden 
24 juli 2020; 

met de 

Overwegende dat de kustgemeenten geconfronteerd worden met een sterke 
stijging van het aantal personen op hun grondgebied omwille van 
verblijfstoerisme en dagjesmensen; 

Overwegende dat dit zorgt voor een bijkomende drukte in de 
kustgemeenten, waarbij deze drukte zich vaak op een beperkte plaats 
concentreert, met name de zeedijk en de strandtoegangen; 

Overwegende dat het bewaren van de 'social distancing' op de zeedijk 
en de strandtoegangen niet gegarandeerd kan worden; 

Overwegende dat een uniforme en gezamenlijke aanpak voor de volledige 
kust aangewezen is; 

Besluit: 

Artikel 1. §1. Het is verplicht om mond en neus te bedekken met een 
masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk 
is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm: 

op de Zeedijk; 



op de strandtoegangen. 

§2. Deze verplichting geldt voor alle personen vanaf de leeftijd van 
12 jaar. 

Enkel voor het nuttigen van voeding kan de mond.bedekking tijdelijk, 
en niet langer dan noodzakelijk, worden afgenomen; 

Artikel 2. De burgemeesters als officier van bestuurlijke politie en 
als hoofd van de lokale politiediensten zijn belast met de uitvoering 
van onderhavig besluit en oefenen hierop het toezicht en de handhaving 
uit of doen dit uitvoeren. 

Artikel 3, De inbreuken op onderhavig besluit kunnen worden beteugeld 
met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid. 

Artikel 4. Onderhavig besluit treedt onmiddellijk in werking. 

Artikel 5. Onderhavig besluit 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 besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan: 

Mevrouw de Eerste minister, Sophie Wilmès; 
De heer minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Pieter De 
Crem; 
Mevrouw minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van 
Asiel en Migratie, Maggie De Block; 
De minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon; 
De heer Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 
Wouter Beke; 
De heer wnd. gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
De heer gouverneur van Henegouwen; 
De heer Procureur des Konings van West-Vlaanderen; 
De heer Directeur-generaal van het Crisiscentrum; 
De federale en regionale gezondheidsinspecteurs; 
De heer Préfet du Nord et Hauts de France. 

Onderhavig besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke 
aanplakborden van de kustgemeenten behorend tot de provincie West
Vlaanderen en worden bekend gemaakt via gemeentelijke en provinciale 
websites. 

Artikel 6. Een beroep tot nietigverklaring van onderhavig besluit 
wordt ingediend binnen de 60 dagen na de bekendmaking, betekening of 
kennisname ervan bij verzoekschrift met ofwel een aangetekende zending 
naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 
Brussel, ofwel volgens de vigerende elektronische procedure. 



Gedaan te Brugge op 24 juli 2020, 

De waarnemend gouverneur, 

Anne Martens 


