
Provincie Oost-Vlaanderen

POLITIEBESLUIT
betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het GOVID-19 virus

De gouverneur van Oost-Vlaanderen,

Gelet op artikel 128van de Provinciewet van 30 april 1836;

Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet van 9 september 2005;

Gelet op de artikelen 4 , 5,7,8 en 1 1 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992:

Gelet op de wet van 06 maart 1818 met betrekking tot de straffen die moeten worden opgelegd
voor overtredingen van algemene maatregelen van intern bestuur, evenals de stratfen die
kunnen worden vastgesteld door de reglementen van de provinciale of gemeentelijke
autoriteiteni

Gelet op artikel 28 van het Koninklijk Besluit van22 mei 2019 betreffende de noodplanning en
het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciale niveau en betreffende de rol
van de burgemeesters en provinciegouverneurs in gevalvan crisisgebeurtenissen;

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 CbúO-tg;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het Ministerieel
Besluit van 01 november 2O2O;

Gelet op Artikel 27 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door
het Ministerieel Besluit van 01 november 2O2O; dat bepaalt dat wanneer de burgemeester of
de gouverneur door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde entiteit wordt
ingelicht over een plaatselijke toename van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij
dit vaststelt, de burgemeester of de gouverneur bijkomende maatregelen moet nemen vereist
door de situatie;

Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2O2O van de Minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem inzake het öeheer van
de federale fase en de uitvoering van lokale maatregelen;

Gelet op de omzendbrief van 20 december 2003 betreffende de taken die de provinciale
overheden voor de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken uitoefenen;
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Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel risico met
een zekere mate van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid is om dringende
en voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen op het meest geschikte niveau;

Qelet op het overleg tussen de gouverneur en de Oost-Vlaamse burgemeesters van maandag
02t11t2020;

Ovennregende 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 dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de
Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding binnen
Europa en België;

Ovenregende dat de WHO heeft vastgesteld dat talvan landen een grootschalige besmetting
konden verhinderen danÞij bewezen preventie' en bestrijdingsmaatregelen, en dat dié
maatregelen nog steeds het beste verdgdigingsmiddel tegen coVlD-19 zijn;

Ovenruegende dat de federale maatregelen voorzien in een aanbeveling aan de bevolking tot
het dragen van een mondneusmasker voor elke.situatie waarin de regels van social distanèing
niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het
dragen van een mondneusmasker verplicht ís in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke
situaties; dat het mondneusmasker alleen voor de strikt noodzakelijke tijd mag worden afgezet,
met name om te drinken en te eten, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en
slechthorenden; dat het louter gebruik van een mondneusmasker echter niet volstaat en dat
het steeds gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de social distancing
de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;

Ovenrvegende dat het gevaar zich opnieuw uitstrekt over het gehele nationale grondgebied;
dat het van belang is dat er een maximale coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen
voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren; dat
de lokale overheden evenwel de mogelijkheid hebben om in geval van een toename van de
epidemie op hun grondgebied strengere maatregelen te nemen;

Ovenruegende dat verschillende steden en gemeenten op het grondgebied van Oost-
vlaanderen reeds een verbod op'afhaal-eetfestijnen' hebben ingevoerd;

Ovenregende dat in de voorbereiding en de uitvoering van verkopen aan huis of doormiddel
van afhaal de toepassing van het samenscholingsverbod van meer als vier personen, de
onderlinge afstand van anderhalve meter en de neusmondmaskerplicht moeilijk nageleefd
en/of gehandhaafd kunnen worden,

Ovenregende dat het positiviteitsratio van de uitgevoerde testen in Oost-Vlaanderen op
0111112020 18,2o/o bedroeg ten opzichte van 12,2o/o op 2611012020;

Ovenregende dat het aantal ingenomen bedden door COVID-19 patiënten op 01t11l2O2O768
bedroeg, een stijging van 49o/o ten opzichte van 2611012020;

Overwegende dat het aantal ingenomen ICU bedden door COVID-19 patiênten op 01/1 1|ZOíIO
146 bedroeg, een verdubbeling ten opzichte van26l102O2Q

Ovenrvegende dat het aantal COVID-19 patiënten die beademd moeten worden op 01/1 1)2OZO
60 bedroeg, een verdubbeling ten opzichte van 2611012020;

Overwegende dat alle ziekenhuizen uiterlijk op 02l11t2}z}moesten opschalen naar fase 2b;

2



Overwegende dat het aantal bevestigde gevallen blijft stijgen en deze voor de periode 23110-
29110 ten opzichte van de periode 16110-22110 met 28o/oz¡ntoegenomen in Oost-Vlaanderen,
wat het dubbel is van het Belgische gemiddelde (14%);

Ovenregende dat het RAG-rapport van 28l1Ql2O2O de sanitaire noodtoestand uitroept voor
het ganse land en oproept om aanvullende en coherente maatregelen te nemen die de sociale
contacten verder beperken;

Ovenregende 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 en/of een groot aantal
personen samenbrengen ;

Overwegende dat het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2O2O houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door
het Ministerieel Besluit van 01 november 2020, een verbod invoert op huis-aan-huis- en
leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook;

Om die redenen,

BESLUIT:"

Artikel l: ln aanvulling op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door
het Ministerieel Besluit van 01 november 202Q en onverminderd strengere lokale bepalingen
worden in de provincie Oost-Vlaanderen verboden:

Occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter aan huis of doormiddel van
afhaal, evenals alle handelingen ter (voor)bereiding en levering van deze verkopen

Artikel 2: Artikel 1 is niet van toepassing voor.

De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor
de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking,
zoals opgesomd in de bijlage bij het ministerieel besluit van 0111112020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken.

Bedelingen- en afhalingen georganiseerd door de lokale overheid of door humanitaire
organisaties uitsluitend in kader van humanitaire hulp voor mensen in precaire situaties
na,voorafgaandelijke goedkeuring door de lokale overheid, in zoverrê deze niet in strijd
zijn met het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COV¡D-19 te beperken, gewijzigd door het
Ministerieel Besluit van 01 november 2020.

a

a

a

Verkopen die (voor)bereid worden door een professionele aanbieder en die afgehaald
worden bij of geleverd worden door een professionele aanbieder, onverminderd de
maatregelen zoals bepaald door het Ministerieel Besluit van28 oktober 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te

a
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beperken, gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 01 november 2O2Q en mits het
respecteren van alle geldende regels en protocollen.

Artikel 3: De burgemeesters als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale
politiediensten zijn belast met de uitvoering van dit politiäbesluit en oefenen hierop het toezicht
en de handhaving uit of doen dit uitvoeren.

Artikel 4: Dit besluit treedt in werking op 09 november 2O2O en blijft gelden tot en met 13
december en onverminderd strengere gemeentelijke voorschriften. Dit politiebesluit kan ten
allen tijde en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere evolutie van de
gezondheidsrisico's.

Artikel 5: Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden in de
provincie Oost-Vlaanderen en worden bekendgemaakt via de gemeentelijke en provinciale
websites.

Artikel 6: Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot
veertien dagen en met een geldboete van 26,00 euro tot 200,00 euro, of met één van
voormelde straffen alleen.

Artikel 7: Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60)
lagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vgrnietiging in te dienen bij de atãeìing
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekend verzoekscni¡ft kan pe-r
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040
Brussel worden gericht of elektronisch via https://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Gent, 04 november 2020

De gouverneúr,
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