BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 20.07.2020

BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN INGERICHTE MARKTEN EN
KERMISSEN NAAR AANLEIDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988, in het bijzonder artikel 134 betreffende de bevoegdheid
van de burgemeester om politieverordeningen op te maken en artikel 135§2 waarin onder meer wordt gesteld
dat de gemeenten tot taak hebben de passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, epidemieën en
epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;
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 18 maart 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken, art. 10 van dit besluit betreffende de organisatie van o.a. de markten
en kermissen in het bijzonder, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk
risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe
contacten tussen individuen impliceren, een groot aantal personen samenbrengen en/of behoren tot een
bepaalde sector waarvoor specifieke regels nog moeten worden vastgelegd in een protocol;

Gelet op het protocol voor de organisatie van de ambulante handel en kermisactiviteiten zoals omschreven in
de 'Gids voor de opening van de handel' update 1 juli 2020;
Overwegende de vaststelling dat het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met COVID-19 stabiliseert en niet
langer afneemt; dat bepaalde bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, nog
steeds een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid;
Gelet op de drukte die eigen is aan een toeristische gemeente zoals De Haan, waarbij marktdagen, met inbegrip ·
van de brocante- of rommelmarkten, avondmarkten en kermissen een toeristisch aantrekkingspunt vormen
voor de ruime omgeving (ook van buiten de gemeente);
Gezien de toegang tot de markten en de kermissen door de bevoegde gemeentelijke overheid op dusdanige
wijze dient worden georganiseerd, zodat de regels van de sodal distancing kunnen worden gerespecteerd, in
het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, evenals de passende
preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de 'Generieke gids betreffende de opening
van de handel' om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan;
Overwegende dat de breedte van de doorgangen tussen de markt- en kermiskramen en het beperken van het
aantal bezoekers op de markt en de kermis geen garantie biedt dat plaatselijk de bezoekers de opgelegde
afstand van 1,5 meter tussen de contactbubbels steeds (kunnen) respecteren;
Overwegende dat een politiemaatregel houdende: de verplichting van bezoekers vanaf 12 jaar om mond en
neus te bedekken op publieke markten en kermissen bijgevolg onontbeerlijk en proportioneel is;
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Overwegende dat, zelfs indien ze niet volledig gelijkwaardig zijn in termen van bescherming, gelaatsschermen
mogen worden gebruikt, bij wijze van medische uitzondering, wanneer het dragen van een mondmasker

problematisch of onmogelijk is;
Overwegende dat de voormelde maatregel van dien aard is om, enerzijds, het aantal acute besmettingen te
verminderen en er bijgevolg voor te zorgen dat de diensten van de intensieve zorg de zwaarst getroffen
patiënten in de beste omstandigheden kunnen ontvangen, en om, anderzijds, meer tijd te geven aan de

wetenschappers om efficiënte behandelingen en vaccins te ontwikkelen;
Overwegende dat de burgemeester gezien de hoogdringendheid; met name de naleving van de dringende
maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona COVID-19-virus van oordeel is dat zij het
advies van de gemeenteraad niet kan afwachten;
Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering,
op straffe van verval;
Om die redenen;

Artikel 1:
Het is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of met een
gelaatsscherm wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, op markten, met inbegrip van de
brocante- of rommelmarkten, avondmarkten en op kermissen:
voor zowel de markt- en kermlskramers en hun personeel tijdens het uitbaten van een kraam, alsook
alle bezoekers vanaf de leeftijd van 12 jaar en dit voor de duur van hun bezoek. Enkel voor het ter
plaatse nuttigen van voeding kan het mondmasker tijdelijk, en niet langer dan noodzakelijk, worden
afgenomen.

Artikel 2:
Overtredingen van dit besluit worden bestraft met politiestraffen.

Artikel 3:
Dit besluit treedt in werking op 22 juli 2020 en dit voor de duur van de door de federale overheid opgelegde
maatregelen in het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie.

Artikel 4:
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 285 t.e.m. 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 5:
Dit besluit zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient te bevestigen.

Artikel 6:
Afschrift van dit besluit wordt overgezonden aan de autoriteiten die hiervoor in aanmerking komen.
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Artikel 7:
Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tegen deze
beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van State, wegens
overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of
afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep kan worden
ingesteld door middel van een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de partij of door een
advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Advocaten.

De Haan, 20 juli 2020.
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andaele,

Burgemeester
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