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BESLISSING: Maatregelen in het kader van de Covid19-epidemie. 
 
MOTIVERING: 
MOTIVERING: 
Voorgeschiedenis 

• 8 maart 2020: Voorgestelde maatregelen vanuit de Vlaamse overheid voor “social distancing” in het 
kader van de Covid19-epidemie. 

• 11 maart 2020: Update over coronavirus van het kabinet van de vice minister-president van de 
Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 
Gelijke Kansen. 

• 11 maart 2020: Politiebesluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, om alle 
indoor evenementen met meer dan 1000 personen te verbieden tot en met 31 maart 2020. 

• 12 maart 2020: Burgemeestersbesluit maatregelen in het kader van de Covid19-epidemie. 
• 13 maart 2020: Ministerieel Besluit houdende afkondiging van de federale fase betreffende de 

coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 
• 13 maart 2020: Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken. 
Feiten en context 

• Het Covid19-virus verspreidt zich verder binnen Europa en België. 
• De Vlaamse overheid heeft “social distancing”-maatregelen geïntroduceerd, die worden ondersteund 

door alle supranationale gezondheidsorganisatie en alle landen zijn dergelijke maatregelen aan het 
nemen. 

• Meer nog dan het aantal aanwezigen, zijn volgende inhoudelijke criteria belangrijk voor de 
transmissie van infectieziekten: 
◦ De intensiteit van het contact tussen de mensen die samenkomen,  
◦ De duur van het contact tussen mensen die samenkomen, 
◦ De beslotenheid van de ruimte waar mensen samenkomen, 
◦ De leeftijdsmix van de mensen die samenkomen (voornamelijk samenbrengen van kinderen met 

bejaarden), 
◦ De haalbaarheid van de maatregel, 
◦ De noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.  

• Samen met het beleid van “social distancing” rolt de overheid ook andere maatregelen uit binnen het 
onderwijs, risicoberoepen, bedrijven en zorgverstrekkers. 

• Het is belangrijk om aandachtig te zijn voor kwetbare risicogroepen. 
• Om de efficiëntie te maximaliseren is het van belang om alle maatregelen samen te laten werken. 
• Het nemen van extra maatregelen is noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg onder 

zodanig zware druk komt te staan dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrag komt. 
• De Federale Overheid heeft de ministeriële besluiten op 13 maart 2020 goedgekeurd in verband met 

de maatregelen die op federaal niveau worden opgelegd. 
Juridische gronden 

• 24 juni 1988 en latere wijzigingen: Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 135 § 2: “De 
gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met 
name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen 
en in openbare gebouwen.  

• Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is 
gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de 
gemeenten toevertrouwd: […] 5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals 



brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te 
doen ophouden.  

• 31 december 1963: Wet van betreffende de civiele bescherming. 
• 5 augustus 1992: Wet van op het politieambt, artikel 11. 
• 11 mei 2007: Wet van civiele veiligheid, artikel 182 en 187. 
• 15 december 2013: Wet van diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. 
• 12 januari 1973: gecoördineerd wetten van de Raad van State, artikel 3 §1. 

Argumentatie 
Het gevaar strekt zich uit over het gehele nationale grondgebied, dat het van algemeen belang is dat er een 
coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de 
efficiëntie ervan te maximaliseren. Bijgevolg dient het burgemeestersbesluit van 12 maart te worden 
opgeheven. 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: 
De burgemeester beslist om het burgemeestersbesluit van 12 maart 2020 - Maatregelen in het kader van de 
Covid19-epidemie - op te heffen. 
Artikel 2: 
Dit besluit zal worden bekend gemaakt via de gemeentelijke website en wordt onmiddellijk van kracht.  
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