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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 
 
Gemeente Rotselaar 
 
Beslissing van 24 juli 2020 
 
 

 
 
1. Politieverordening: Aanvullende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 
 
Feiten en context 
• Na een daling van het aantal besmettingen de laatste weken, worden we thans geconfronteerd 

met opnieuw een stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19. 
• Besluit van de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 

Bovenop de al geldende verplichtingen is het dragen van een mondmasker vanaf 25 juli 2020 ook 
verplicht:  
o   Op markten, rommelmarkten en kermissen; 
o   In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de  
  plaatselijke autoriteiten; 
o   In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek; 
o   In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten. 

• Daarnaast kan de gemeente ook zelf beslissen om een mondmasker te verplichten in bepaalde 
drukbezochte plaatsen, zowel privaat als publiek, en desgevallend andere maatregelen te nemen. 

 
Juridische gronden 
• Artikels 134§1 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 63, 285 en 286.  
• Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdend dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen bij diverse ministeriële besluiten. 
• Besluit van het Overlegcomité van 9 juli 2020 houdende uitbreiding van de 

mondmaskerverplichting. 
• Besluit van de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 houdende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
• Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens. 
 
Argumentatie 
• Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk te beperken is het 

noodzakelijk om lokaal een aantal bijkomende maatregelen te nemen. 
• Lokale publieke evenementen zijn plaatsen die een risico vormen voor verspreiding van het 

coronavirus. Het is aangewezen om ook op deze evenementen het dragen van een mondmasker 
te verplichten. 

• Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie ziek is 
met het coronavirus en met wie deze persoon recent nog contact had. Contactopvolging is een 
van de maatregelen waarmee de verspreiding van het coronavirus kan worden tegengegaan.  

• Gezien de hoogdringendheid van de situatie en het feit dat de gemeenteraad niet tijdig 
samenkomt, is het noodzakelijk dat de burgemeester nu reeds huidige beslissing neemt. 

 
Besluit 
Artikel 1: 
Vanaf vrijdag 24 juli 2020 om 18 uur is het dragen van een mondmasker voor iedereen vanaf 12 jaar 
verplicht bij het toekomen en zich verplaatsen op publieke evenementen op het grondgebied van 
Rotselaar. 
Artikel 2: 
Vanaf vrijdag 24 juli 2020 is het dragen van een mondmasker voor iedereen vanaf 12 jaar verplicht bij 
het toekomen en zich verplaatsen op het domein van zwemzone 'de Plas'. 
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Artikel 3: 
Vanaf vrijdag 24 juli 2020 is de registratie van alle bezoekers van zwemzone 'de Plas' verplicht in het 
kader van contactopvolging. 
Artikel 4: 
Vanaf zaterdag 25 juli 2020 is de registratie van alle externe bezoekers van openbare gebouwen van 
de gemeente Rotselaar verplicht in het kader van contactopvolging. 
Het betreft volgende locaties: 
• Administratief centrum 
• Gemeentelijke werkplaatsen Beversluis 
• Lokaal dienstencentrum 
• Mena 
• Bezoekerscentrum Hagelandse Wijn en Belevingscentrum Rock Werchter X 
• Gemeentelijke scholen 
• Kinderdagverblijf De Hummeltjes. 
Artikel 5: 
De registratie gebeurt aan de hand van een daartoe voorzien registratieformulier. 
Artikel 6: 
Onverminderd strengere straffen voorzien door andere wetten en besluiten, worden inbreuken op dit 
besluit beteugeld met politiestraffen. 
Artikel 7: 
Dit besluit gaat in op 24 juli 2020 voor onbepaalde duur, zonder echter de duur van de federale 
maatregelen te overschrijden. 
Artikel 8: 
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Artikel 9: 
Dit besluit wordt ter kennisname en bekrachtiging voorgelegd in de eerstvolgende zitting van de 
gemeenteraad. 
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