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Politieverordening van de gouverneur van 12 augustus 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de
strijd tegen het coronavirus COVID-19
Feiten en context
Naar aanleiding van de zeer snelle verspreiding van het coronavirus COVID-19 in België en de naburige landen
werd op 13 maart 2020 reeds beslist om in België dringende maatregelen te nemen, die ondertussen
verstrengd en opnieuw versoepeld werden. De maatregelen werden getroffen om de verspreiding van de
epidemie tegen te gaan ter bescherming van de openbare gezondheid.
Door het invoeren van een reeks maatregelen via de diverse Ministeriële besluiten houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, daalden de cijfers van het aantal
besmettingen met COVID-19 gestaag.
Naar aanleiding van deze zeer snelle toename van het aantal besmettingen in de provincie Antwerpen drong de
Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, die de situatie in Antwerpen besprak in aanwezigheid van de
gouverneur, aan op zeer kordate en krachtdadige maatregelen om de situatie in Antwerpen zo snel als mogelijk
onder controle te krijgen, ter bescherming van de volksgezondheid en om een nieuwe algemene lockdown
maximaal te vermijden.
Om de verdere toename van het coronavirus COVID-19 in te dijken, besliste de gouverneur in overleg met de
Provinciale Crisiscel, in aanwezigheid van de Directeur-Generaal van het Nationaal Crisiscentrum, aansluitend
op de Nationale Veiligheidsraad om, overeenkomstig art. 23 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bovenop de
federale maatregelen, in een aantal bijkomende maatregelen te voorzien.
De politieverordeningen van 29 juli 2020 en 5 augustus 2020 werden genomen op een ogenblik van zeer grote
urgentie, een vrij rudimentaire en onvolmaakte beeldvorming en beperkt zicht op de verdere tendensen op het
vlak van besmettingen. Inmiddels is voldoende nieuwe informatie beschikbaar om een nieuwe verordening goed
te keuren met definitieve maatregelen voor de komende 14 dagen.
De maatregelen van 29 juli resp. 5 augustus 2020 hebben geleid tot de zeer snelle gedragswijziging die nodig
was om de snelle toename aan nieuwe besmettingen vooreerst te stoppen en verder te doen dalen.

Bovenstaande grafiek van prof. Geert Molenbergs, statisticus aan de UHasselt en KULeuven geeft een inzicht
in de effecten van de maatregelen. De zwarte lijn stelt de situatie op dit moment voor. De inmiddels afgevlakte
groene curve geeft het aantal besmettingen in de provincie Antwerpen weer. Voor de invoering van de
maatregelen steeg het aantal besmettingen sterk. Door de maatregelen daalt het aantal besmettingen. De
verwachting is dat de besmettingen blijven dalen als de maatregelen van kracht blijven en verder nageleefd
worden. Hij stelt bovendien voor om de cijfers op provinciaal niveau te blijven bekijken.
Inmiddels blijkt dat de incidentie van het aantal gevallen in heel België matig tot substantieel stijgt (bijv. Brussel
+164), en in Luxemburg en meer uitgesproken in provincie Antwerpen daalt (-24). Ook het aantal gemeenten
met een incidentie van meer dan 100 gevallen per 100.000 is terug gedaald van 6 naar 4: Antwerpen (171),
Wijnegem (163), Boom (132) en Borsbeek (111). Voorts neemt het aantal dagen/week waarvoor er sprake is
van een stijging geleidelijk aan af. De cijfers evolueren niet langer in negatieve zin, maar het aantal
besmettingen blijft hoog. Zo evolueerde de provincie Antwerpen van een provincie met de helft van het aantal
nieuwe besmettingen in België naar een provincie met ca ⅓ van het aantal nieuwe besmettingen.
In haar advies nr. 70 van 5 augustus 2020 uit CELEVAL haar bezorgdheid omtrent de epidemiologische situatie
in Brussel en adviseert een verstrenging naar Antwerps model omwille van de snel stijgende incidentiecijfers. In
de regio rond Luik dienen de cijfers nauw opgevolgd te worden. In de toekomst zal door de RAG beoordeeld
worden of er op specifieke plaatsen een verhoogd risico is. Vervolgens kan Celeval voor de betrokken regio(‘s)
adviseren over het type maatregelen in functie van de concrete incidentiecijfers.
De druk op de huisartsenwachtposten neemt enigermate af. Het aantal nieuwe besmettingen vertraagt, maar
blijft hoog. Om die redenen blijft het noodzakelijk om voor de provincie Antwerpen ook voor de komende weken
in strengere maatregelen te voorzien dan de nationale maatregelen zoals ze zijn opgenomen in het Ministerieel
besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19
te beperken.
De besluiten van 29 juli resp. 5 augustus 2020 zijn niet meer actueel. Er zijn nieuwe CELEVAL-adviezen
verleend en de meeste, door de bevoegde ministers goedgekeurde sector-protocollen zijn geactualiseerd en/of
aangepast aan de nieuwe epidemiologische omstandigheden. Om al deze redenen is ervoor geopteerd om de
verordening van 5 augustus 2020 op te heffen en een nieuwe gewijzigde verordening aan te nemen. Ook wordt
recht gedaan aan de noodzakelijke stabiliteit, helderheid en standvastigheid van de maatregelen.
De structuur van het besluit is in zoverre gewijzigd dat geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen
maatregelen die gelden voor de hele provincie en bijkomende nog striktere maatregelen die gelden voor de
meest geïmpacteerde zone.
In de meest geïmpacteerde zone zal de voortzetting van de correcte naleving van de maatregelen met een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid leiden tot een verdere daling van het aantal besmettingen. In de minder
geïmpacteerde zone zal de correcte naleving van de maatregelen er met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid toe leiden dat het aantal besmettingen niet meer zal stijgen of sneller zal dalen.
De aangepaste maatregelen dragen bovendien beter bij tot het bereiken van de finaliteit: dalen van het aantal
besmettingen, op een manier die minder ingrijpend is voor de meest getroffen sectoren, zijnde de: inrichtingen
die behoren tot de horecasector. Zij doen recht aan alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die werden
uitgewerkt voor de covid-veilige organisatie van in het bijzonder de professionele kunstensector. Tot slot en niet
in het minst doet het besluit recht aan het moeilijke evenwicht tussen de individuele rechten en vrijheid, de
noodzakelijke beperkingen in het belang van de volksgezondheid door een verdere verspreiding van het virus te
vermijden en de actuele epidemiologische situatie. Zo wordt de mondneusmaskerplicht in overeenstemming
gebracht met de meeste recente adviezen van CELEVAL en wordt de beperking van het gebruik van de
openbare ruimte licht bijgestuurd en beperkt tot 3.30 uur per nacht.
Uit de feiten is gebleken dat de beperking op het gebruik van de openbare ruimte tussen 23.30 uur en 06.00 uur
‘s ochtends aanzienlijk heeft bijgedragen tot een sterke daling van het aantal feesten en samenscholingen. Om
ongewenst verplaatsingsgedrag te vermijden blijft een beperking op het gebruik van de openbare ruimte
noodzakelijk, ook nadat het sluitingsuur voor de horeca terug kan aansluiten op het nationale sluitingsuur van
01.00 uur om het sociaal leven zo te reorganiseren dat het risico op besmetting tot een minimum wordt beperkt
op een zo kort mogelijke termijn. De beperking van het gebruik van de openbare ruimte in de nachtelijke uren
(tussen 01.30 uur en 05.00 uur) zorgt er immers voor dat in het bijzonder jonge mensen geen feestjes of
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bijeenkomsten organiseren op een moment dat ze doorgaans vrij uitgelaten na het nuttigen van drank, de
alertheid verliezen om de noodzakelijke fysieke afstand van minstens 1,5 meter in acht te nemen.
Aanvullend en cruciaal om de keten van besmettingen te onderbreken is een betere wisselwerking en
complementaire aanpak van de Vlaamse en lokale contactopsporing en brononderzoek evenals de
stimulerende ondersteuning en begeleiding van de thuisisolatie en quarantaine waar mogelijk en meer
aanklampende opvolging ervan waar nodig.
In haar advies nr. 70 van 5 augustus 2020 geeft CELEVAL het nadrukkelijk advies aan de bevoegde minister
om te komen tot een betere harmonisatie van de regels rond het gebruik van mondmaskers en verwijst daarbij
naar haar advies van 20 juli 2020, punt 1 (advies 62): “…Het dragen van mondmaskers verplichten op markten,
in winkelstraten, in alle openbare gebouwen, en in de horeca (behalve wanneer je zit om te eten of drinken)…”
De uitdrukkelijke herhaling van dit advies vloeit voort uit de vrees van CELEVAL om een te strakke handhaving
van de mondmaskerplicht waar dit niet strikt noodzakelijk is (alleen wandelen op straat, uitlaten hond, wandelen
in het bos, park,….).. Dit kan heel snel het draagvlak van de maatregelen bij de bevolking ondermijnen en zelfs
onnodige weerstand creëren’.
In het laatste advies van CELEVAL van 11 augustus 2020, advies 73, wordt dit integraal herhaald. Zo luidt het
CELEVAL advies van 05 augustus 2020, advies 70 – punt 3:
“CELEVAL geeft het nadrukkelijk advies aan de bevoegde minister om te komen tot een betere harmonisatie
van de regels rond het gebruik van mondmaskers en verwijst daarbij naar haar advies van 20/07/2020, punt 1
(advies 62): “…Het dragen van mondmaskers verplichten op markten, in winkelstraten, in alle openbare
gebouwen, en in de horeca (behalve wanneer je zit om te eten of drinken)…” De uitdrukkelijke herhaling van dit
advies vloeit voort uit de vrees van CELEVAL om een te strakke handhaving van de mondmaskerplicht waar dit
niet strikt noodzakelijk is (alleen wandelen op straat, uitlaten hond, wandelen in het bos, park,….).. Dit kan heel
snel het draagvlak van de maatregelen bij de bevolking ondermijnen en zelfs onnodige weerstand creëren.”
CELEVAL merkt op dat de nationale regelgeving strenger is maar kritisch wordt herbekeken. CELEVAL
adviseert om de aanpassing van het Ministerieel besluit van 28 juli 2020 kritisch te bekijken wat betreft de
mondmaskerplicht, in het bijzonder op die plaatsen en momenten waar geen drukte heerst en een veilige
afstand gemakkelijk te respecteren is. Daarbij wijst CELEVAL ook op het belang van ‘een evenwichtige
handhaving om de naleving van de maatregelen te bevorderen, waarbij de algemene geest van de wet primeert
op het louter naar de letter toepassen ervan’ (CELEVAL advies 73, 11 augustus 2020). In afwachting van deze
evaluatie of aanpassing moet de mondneusmaskerplicht samen worden gelezen met het herhaaldelijk
aangehaalde Ministerieel besluit.
Recente adviezen van CELEVAL inzake het dragen van mondneusmaskers, en inzicht in het gegeven dat
cijfers en trends op provinciaal niveau bekeken moeten worden, in plaats van op nationaal niveau of gericht op
de cijfers van de meest getroffen gebieden, maken het mogelijk de maatregelen zo aan te passen dat ze voor
het hele grondgebied van provincie Antwerpen in beginsel gelden tot het einde van de maand augustus 2020.
Zo wordt zowel recht gedaan aan de noodzakelijke rechtszekerheid en voorspelbaarheid van de maatregelen
evenals aan de noodzakelijke proportionaliteit zonder afbreuk te doen aan de beoogde finaliteit door de correcte
naleving ervan: het drastisch terugdringen van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19. Meer
algemeen zijn de maatregelen niet alleen in de meest getroffen zone vereist, maar ook daarbuiten, in het
bijzonder om te vermijden dat risicogedrag zich verplaatst en daar tot bijkomende besmettingen aanleiding
geeft.
De gemeenten kunnen deze maatregelen, rekening houdend met de epidemiologische situatie op het
grondgebied en de verdere risico-inschatting en/of bijkomende afwegingen, verder verfijnen en desgevallend
verstrengen na overleg.
Wanneer bijkomende reactieve maatregelen een impact hebben op andere gemeenten en/of de inzet van
bovenlokale middelen vereisen, vindt voorafgaand overleg plaats met de gouverneur en de regionale
gezondheidsdienst.
Voor de gehele provincie Antwerpen gelden de bijkomende maatregelen zoals opgenomen in dit besluit.
Deze maatregelen beogen de bescherming van de gezondheid van iedereen in de provincie Antwerpen op een
zo effectief en evenwichtig mogelijke wijze te verzekeren door een verdere verspreiding van het coronavirus
COVID-19 tegen te gaan.
De prioritaire doelstelling van deze maatregelen is de bescherming van de volksgezondheid.
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Juridische grond
Overeenkomstig artikel 128 van de Provinciewet zorgt de gouverneur in de provincie voor het handhaven van
de openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid.
Overeenkomstig artikel 23 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken kan de burgemeester of de gouverneur wanneer hij
door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde entiteit wordt ingelicht over een plaatselijke
heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit vaststelt, bijkomende maatregelen
nemen. (…) Indien de maatregelen evenwel een impact hebben op naburige gemeenten of op nationaal niveau,
is een overleg vereist overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en
het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciale niveau en betreffende de rol van de
burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie
op nationaal niveau vereisen (ingevoerd bij Ministerieel besluit van 24 juli houdende wijziging van het
Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken (B.S., 24 juli 2020).
Argumentatie
De gouverneur zorgt in de provincie voor de handhaving van de openbare orde, te weten de openbare rust,
veiligheid en gezondheid.
Op 29 juli 2020 resp. 5 augustus 2020 kondigde de gouverneur na overleg met de Provinciale Crisiscel, in
aanwezigheid van het NCCN een politieverordening betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het
coronavirus COVID-19 af.
Sindsdien vergaderde de Provinciale Crisiscel op 6, 7, 10, 11 en 12 augustus 2020 om de epidemiologische
evolutie, m.n. het aantal nieuwe besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal opnames op ICU te
bespreken. Aansluitend volgde telkens een overleg met het Nationaal Crisiscentrum om de situatie te
bespreken.
De besluiten van 29 juli resp. 5 augustus 2020 zijn niet meer actueel. Er zijn nieuwe CELEVAL-adviezen
verleend en de meeste, door de bevoegde ministers goedgekeurde sector-protocollen zijn geactualiseerd en/of
aangepast aan de nieuwe epidemiologische omstandigheden. Om al deze redenen is ervoor geopteerd om de
verordening van 5 augustus 2020 op te heffen en een nieuwe gewijzigde verordening aan te nemen. Ook wordt
recht gedaan aan de noodzakelijke stabiliteit, helderheid en standvastigheid van de maatregelen.
De structuur van het besluit is in zoverre gewijzigd dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen
maatregelen die gelden voor de hele provincie en bijkomende nog striktere maatregelen die gelden voor de
meest geïmpacteerde zone. Bovendien wordt de tekst in zoverre vereenvoudigd en ingekort door, in de mate
van het mogelijke, te verwijzen naar de door de bevoegde ministers goedgekeurde sectorale protocollen.
In de meest geïmpacteerde zone zal de voortzetting van de correcte naleving van de maatregelen met een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid leiden tot een verdere daling van het aantal besmettingen. In de minder
geïmpacteerde zone zal de correcte naleving van de maatregelen er met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid toe leiden dat het aantal besmettingen niet meer zal stijgen of sneller dalen.
De aangepaste maatregelen dragen bovendien beter bij tot het bereiken van de finaliteit: dalen van het aantal
besmettingen, op een manier die minder ingrijpend is voor de meest getroffen sectoren, zijnde de: inrichtingen
die behoren tot de horecasector. Zij doen recht aan alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die werden
uitgewerkt voor de covid-veilige organisatie van in het bijzonder de professionele kunstensector. Tot slot en niet
in het minst doet het besluit recht aan het moeilijke evenwicht tussen de individuele rechten en vrijheid, de
noodzakelijke beperkingen in het belang van de volksgezondheid door een verdere verspreiding van het virus te
vermijden en de actuele epidemiologische situatie. Zo wordt de mondneusmaskerplicht in overeenstemming
gebracht met de meeste recente adviezen van CELEVAL en wordt de beperking van het gebruik van de
openbare ruimte licht bijgestuurd en beperkt tot 3.30 uur per nacht.
Uit de feiten is gebleken dat de beperking op het gebruik van de openbare ruimte tussen 23.30 uur en 06.00 uur
‘s ochtends aanzienlijk heeft bijgedragen tot een sterke daling van het aantal feesten en samenscholingen.
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Om ongewenst verplaatsings- en uitgaans- of feestgedrag te vermijden blijft een beperking op het gebruik van
de openbare ruimte noodzakelijk om het sociaal leven zo te reorganiseren dat het risico op besmetting tot een
minimum wordt beperkt.
Aanvullend en cruciaal om de keten van besmettingen te onderbreken is een betere wisselwerking en
complementaire aanpak van de Vlaamse en lokale contactopsporing en brononderzoek evenals de
stimulerende ondersteuning en begeleiding van de thuisisolatie en quarantaine waar mogelijk en meer
aanklampende opvolging ervan waar nodig.
In haar advies nr. 70 van 5 augustus 2020 geeft CELEVAL het nadrukkelijk advies aan de bevoegde minister
om te komen tot een betere harmonisatie van de regels rond het gebruik van mondmaskers en verwijst daarbij
naar haar advies van 20/07/2020, punt 1 (advies 62): “…Het dragen van mondmaskers verplichten op markten,
in winkelstraten, in alle openbare gebouwen, en in de horeca (behalve wanneer je zit om te eten of drinken)…”
De uitdrukkelijke herhaling van dit advies vloeit voort uit de vrees van CELEVAL om een te strakke handhaving
van mondmaskerplicht waar dit niet strikt noodzakelijk is (alleen wandelen op straat, uitlaten hond, wandelen in
het bos, park,….).. Dit kan heel snel het draagvlak van de maatregelen bij de bevolking ondermijnen en zelfs
onnodige weerstand creëren. Het advies nr. 73 van 11 augustus 2020 herhaalt dit integraal.
Recente adviezen van CELEVAL inzake het dragen van mondneusmaskers, en inzicht in het gegeven dat
cijfers en trends op provinciaal niveau bekeken moeten worden, in plaats van op nationaal niveau of gericht op
de cijfers van de meest getroffen gebieden, maken het mogelijk de maatregelen zo aan te passen dat ze voor
het hele grondgebied van de provincie Antwerpen in beginsel gelden tot het einde van de maand augustus
2020. Zo wordt zowel recht gedaan aan de noodzakelijke rechtszekerheid en voorspelbaarheid van de
maatregelen evenals aan de noodzakelijke proportionaliteit zonder afbreuk te doen aan de beoogde finaliteit
door de correcte naleving ervan: het drastisch terugdringen van het aantal besmettingen met het coronavirus
COVID-19. Meer algemeen zijn de maatregelen niet alleen in de meest getroffen zone vereist, maar ook
daarbuiten, in het bijzonder om te vermijden dat risicogedrag zich verplaatst en daar tot bijkomende
besmettingen aanleiding geeft.
Voor de gehele provincie Antwerpen gelden volgende bijkomende maatregelen:
1. Met uitzondering van essentiële verplaatsingen, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische
redenen, verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie, is het
verboden om zich in de openbare ruimte te begeven tussen 01.30 uur en 05.00 uur.
Inrichtingen die behoren tot de horecasector, feestzalen, speelhallen en prostitutie sluiten om 01.00 uur.
In de provincie Antwerpen neemt het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 sinds midden juli
2020 sterk toe. Het is bijgevolg noodzakelijk dat het aantal samenkomsten in de openbare ruimte drastisch
beperkt wordt, alsmede de periode dat men zich in de openbare ruimte mag begeven.
Niettegenstaande deze verregaande beperking op de individuele vrijheid is de verplichting om tussen 01.30 uur
en 05.00 uur thuis te zijn noodzakelijk, effectief en proportioneel met het doel om de gezondheid van eenieder
en de volksgezondheid in het algemeen te beschermen door een verdere verspreiding van het virus door
bijkomende besmettingen te vermijden.
Samenkomsten ‘s avonds laat en ‘s nachts gingen en gaan vaak gepaard met sociale festiviteiten en mogelijks
alcoholgebruik, wat de remmingen losmaakt waardoor het haast onmogelijk blijkt om de regels van ‘fysieke
afstand’ te blijven volhouden. Dit werkt in het bijzonder tijdens de latere uren, een erg risicovolle toestand in de
hand. De eerste, partiële analyses van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) over de bronnen van
besmetting staven deze aanname. AZG verwijst onder meer naar avondlijke feesten als bron van verschillende
besmettingen. Daarom is het noodzakelijk dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 01.30 uur en 05.00 uur.
Deze doelstelling kan het meest effectief worden bereikt door, of is alleen te bereiken door de verplichting dat
iedereen thuis moet zijn tussen 01.30 uur en 05.00 uur. Essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals van
en naar het werk, naar een ziekenhuis, vertrek op en terugkeer uit vakantie,… blijven toegestaan. Om het
opvolgen van deze verplichting mogelijk te maken, is het bovendien noodzakelijk dat alle inrichtingen die
behoren tot de horecasector, feestzalen, speelhallen en prostitutie sluiten om 01.00 uur, zodat de klanten tijdig
thuis raken, d.w.z. voor 01.30 uur.
Gelet op de buitengewoon grote gezondheidsschade tot en met de dood waartoe een besmetting met het
coronavirus COVID-19 kan leiden, is de tijdelijke beperking op de individuele vrijheid om zich ’s nachts op straat
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te begeven een proportionele maatregel. Dit geldt in het bijzonder in het meest getroffen gebied, maar ook in
die delen van de provincie waar het aantal gekende besmettingen momenteel relatief laag is. Het virus is
immers zeer besmettelijk en het is in het grootste belang voor de gezondheid van eenieder en van de
volksgezondheid in het algemeen dat een verdere uitdeining van de besmettingsgolf nu wordt vermeden. Met
andere woorden voorkomt de gelding van dit verbod dat nachtelijke sociale activiteiten in de openbare ruimte
zich van het meest getroffen gebied naar andere gebieden in de Provincie Antwerpen verplaatsen.
Het sluitingsuur voor de inrichtingen die behoren tot de horecasector, feestzalen, speelhallen en prostitutie is
effectief en proportioneel, en komt overeen met het MB. Het verbod om zich in de openbare ruimte te begeven
tussen 01.30 uur en 05.00 uur veronderstelt dat deze inrichtingen effectief gesloten zijn voor het ingaan van
voormeld verbod. Bovendien wordt gekozen voor een maatregel die het veilig openhouden van inrichtingen
inhoudt. Dit is des te meer zo door de nadruk op het verbod om mensen tewerk te stellen die zich moeten
houden aan thuisisolatie of quarantaine of last hebben van een luchtweginfectie, koorts of hoest dan wel in
vergelijkbare omstandigheden als uitbater actief te zijn in een zaak.

2. Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar moet steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk
ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de
provincie Antwerpen.
Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk
ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn
voor het publiek. Deze verplichting geldt niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op
overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het
kruisen of passeren van personen. Deze verplichting geldt evenmin tijdens het nuttigen van eten en/of
drinken.
Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische
redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
In de provincie Antwerpen is een ieder vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om een masker dat de mond en de
neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die
toegankelijk zijn voor het publiek. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken. Deze
verplichting geldt niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als
uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen. Wel wordt
conform voormeld Ministerieel besluit voorzien in de mogelijkheid om te opteren voor een alternatieve
bescherming voor mensen die om medische redenen geen mondneusmasker kunnen verdragen.
Het niet-respecteren van de ‘fysieke afstand’ en dit op een plaats waar veel mensen samenkomen, verhoogt het
risico op de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
Het coronavirus COVID-19 is een druppelinfectie en verspreidt zich zeer snel door middel van speeksel. Het
coronavirus COVID-19 verspreidt zich van mens tot mens via kleine druppeltjes die onder andere bij praten,
zingen, hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en
op oppervlakken. Wie deze druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan
besmet raken met het virus.
Het risico op een snelle verspreiding van het coronavirus COVID-19 wordt aanzienlijk beperkt door het
bedekken van de neus en de mond met een masker of een gelijkwaardig alternatief in stof. Dit voorkomt dat de
druppeltjes speeksel die drager zijn van het virus in de lucht terecht komen en personen in de nabije omgeving
besmetten.
Naar aanleiding van deze zeer snelle evolutie van de situatie in de provincie Antwerpen en om de verdere
toename van het coronavirus COVID-19 in te dijken, werd beslist om uitvoering te geven aan artikel 21bis van
het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de Ministeriële besluiten van 24 juli 2020 en 28 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, door te bepalen dat een ieder vanaf 12 jaar te
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allen tijde in de openbare ruimte en in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek eveneens verplicht
is om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof.
Deze bepaling moet samen worden gelezen met art. 12 van het Ministerieel besluit van 28 juli 2020:
“Artikel 21bis van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID−19 te beperken, wordt vervangen als volgt “Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar
verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de
volgende plaatsen :1° de winkels en de winkelcentra; 2° de bioscopen; 3° de theater-, concert- en
conferentiezalen; 4° de auditoria; 5° de gebedshuizen en bezinningsplaatsen; 6° de musea; 7° de bibliotheken;
8° de casino’s en de speelautomatenhallen; 9° winkelstraten, 10° de openbare gebouwen (voor de publiek
toegankelijke delen); 11° de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten,de kermissen, en de
handelsbeurzen, met inbegrip van de salons; 12° de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve
wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten; 13° de activiteiten bedoeld in artikel 11, § 3; 14° de evenementen
bedoeld in artikel 11, § 4; 15° de betogingen bedoeld in artikel 11, § 5.
Op deze wijze voldoet art. 4 van de verordening aan het advies nr. 73 van CELEVAL van 11 augustus 2020.
3. In inrichtingen die behoren tot de horecasector moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen
de gezelschappen aan de tafels te allen tijde gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar
gescheiden zijn door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte
van 1,8 meter.
In inrichtingen die behoren tot de horecasector wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een
gezelschap dat maximum bestaat uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en de
maximum 5 vaste contacten van het huishouden, met een absoluut maximum van 10 personen per
tafel.
Correcte individuele registratie is verplicht en mede de verantwoordelijkheid van de horeca-uitbater. Om
contactonderzoek mogelijk te maken moeten volgende, correcte gegevens gedurende vier weken
worden bijgehouden: volledig naam, contactgegevens, tafelnummer en het uur van aankomst en
vertrek. De horecaondernemers mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals
vermeld in deze politieverordening en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren. De
verkregen gegevens moeten na vier weken vernietigd worden.
Aan elke inrichting die behoort tot de horecasector hangt een goed leesbaar document uit met alle
informatie over de veiligheidsvoorschriften en de uitbater garandeert de correcte naleving ervan. De
uitbater van deze inrichting informeert de klanten over de voorschriften en verplichtingen waaraan zij
zich moeten houden, en staat in voor de naleving ervan. Elke uitbater waakt erover dat de klanten de
horeca meubels niet verplaatsen.
Elke uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector ziet toe op het niet-tewerkstellen van
medewerkers in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte
thuisisolatie of quarantaine. Of wanneer deze medewerkers symptomen vertonen van een
luchtweginfectie, koorts of hoest.
De uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector werkt niet in zijn zaak wanneer hij zich
moet houden aan thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of
quarantaine. Of wanneer hij symptomen vertoont van een luchtweginfectie, koorts of hoest.
Het artikel 5, 1° van het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken van 30 juni 2020, zoals gewijzigd middels Ministeriële besluiten van 10 juli
2020 en op 24 juli 2020, legt op dat de tafels zo geplaatst moeten zijn dat een afstand van minstens 1,5 meter
tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een
gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter. Gezien de toename van het aantal
besmettingen dient deze maatregel verstrengd te worden, in die zin dat een afstand van minstens 1,5 meter
gegarandeerd dient te worden tussen de gezelschappen aan de tafels in plaats van tussen de tafels zelf, tenzij
de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale
hoogte van 1,8 meter.
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Het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken voerde in artikel 5 een aantal maatregelen in waaraan de inrichtingen die
behoren tot de horecasector zich moeten houden. Zo moeten onder meer tafels zo worden geplaatst dat een
afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, wordt een maximum van 15 personen per
tafel toegestaan, zijn enkel zitplaatsen aan tafel toegestaan, moet elke klant aan zijn eigen tafel blijven zitten, is
het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een
gelaatsscherm, verplicht voor het zaalpersoneel en het keukenpersoneel met uitsluiting van functies waarvoor
een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Daarnaast is er geen enkele bediening aan de bar
toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter, worden
terrassen en openbare ruimten georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke
overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden en mogen drankgelegenheden en
restaurants geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 01.00 uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke
overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. Zij moeten vanaf 01.00 uur ‘s nachts minstens gedurende een
ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.
De toename van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 in de provincie Antwerpen maakt een
verstrenging van deze maatregelen voor de provincie Antwerpen noodzakelijk.
In inrichtingen die behoren tot de horecasector wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een gezelschap
dat maximum bestaat uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en de maximum 5 vaste contacten
van het huishouden, met een absoluut maximum van 10 personen per tafel. De beperking van het aantal
personen per tafel laat toe om de nodige afstand tussen gezelschappen te garanderen. Afstand houden is,
naast de overige maatregelen, de meest effectieve maatregel om de verdere verspreiding van het virus te
vermijden. Hoe kleiner de gezelschappen, hoe kleiner het risico op besmetting. Dat geldt des te meer op
plaatsen waar het contact langdurig is en binnen plaatsvindt. Ook tussen de nauwere vaste contacten van
maximum vijf personen per huishouden, minderjarige kinderen uitgezonderd, moet de fysieke afstand zoveel als
mogelijk worden gewaarborgd. Voormelde maatregel is effectief om het beoogde doel te bereiken.
Daarnaast zal de registratieplicht, conform de verplichtingen in hogervermeld Ministerieel besluit, uitgebreid
worden voor de inrichtingen die behoren tot de horecasector. Deze verruimde registratieplicht wordt ingevoerd
om een zo volledig overzicht te behouden van de klanten die de horeca-uitbating hebben bezocht met het doel
een adequate contact tracing mogelijk te maken. Er moet dagelijks een dagoverzicht opgemaakt te worden
waarbij elke klant onmiddellijk en correct moet geregistreerd worden met de volledige naam, contactgegevens,
het tafelnummer evenals het uur van aankomst en het uur van vertrek. Contactgegevens kunnen zich beperken
tot een telefoonnummer of een e-mailadres. De naam van de horecazaak moet duidelijk op dit dagoverzicht
vermeld worden. De horecaondernemers mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals
vermeld in deze politieverordening.
Deze registraties moeten:
● steeds actueel en correct zijn;
● vier weken worden bijgehouden; en
● op eerste verzoek worden overhandigd aan de daartoe bevoegde diensten.
De verantwoordelijkheid van de uitbater is gericht op controle van de volledigheid van deze registratie.
De horecaondernemer is vrij om de wijze waarop hij deze registratie uitvoert, te organiseren (digitaal, op papier,
…). De horecaondernemers mogen deze gegevens evenwel enkel gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld
in deze politieverordening en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren. De verkregen gegevens
moeten na vier weken vernietigd worden.
Behalve het in acht nemen van hygiënemaatregelen en de nodige fysieke afstand is het zeer correct
respecteren van de thuisisolatie (COVID-positieve patiënt) en quarantaine de belangrijkste manier om de
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In de horeca blijft het aantal menselijke contacten vrij intens.
Bovendien is het risico op besmetting groot wanneer één van de medewerkers dan wel de uitbater die aanwezig
is in zijn zaak COVID-positief is. In het belang van de gezondheid van de medewerkers en klanten is het van
het grootste belang dat de uitbater van een horecazaak er mee over waakt dat zijn medewerkers zich houden
aan de thuisisolatie of verplichte quarantaine en dat hij zich er ook zelf aan houdt in geval van een positieve test
of een high risk contact met een indexpatiënt. Bovendien stelt hij geen personen tewerk die duidelijk
symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten, en werkt hij ook zelf niet in zijn zaak
wanneer hij lijdt aan een luchtweginfectie, koorts of hoest.
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4. Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels. De markt wordt individueel bezocht of slechts in
het gezelschap van minderjarige kinderen die onder hetzelfde dak wonen of een begeleider wanneer
men hulpbehoevend is en dit niet langer dan de periode van maximum 30 minuten. Kramen die gericht
zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.
Gelet op de epidemiologische situatie worden de regels die eerder van kracht waren in winkels, met name dat
boodschappen alleen moeten gedaan worden (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont
of een persoon die hulp nodig heeft) en dit gedurende een periode van maximum 30 minuten (behalve op
afspraak) federaal weer van kracht.
Het winkelen moet voortaan aldus weer alleen gebeuren. Klanten mogen bij het winkelen bovendien slechts 30
minuten in de winkel doorbrengen. Dezelfde regels worden opgelegd voor de provincie Antwerpen en dit voor
alle markten.
Het bezoeken van de markt gebeurt individueel of hoogstens in het gezelschap van minderjarige kinderen die
onder hetzelfde dak wonen of een begeleider indien men hulpbehoevend is. Het is geenszins toegelaten om
langer dan de periode van maximum 30 minuten op de markt te vertoeven.
Overeenkomstig artikel 10, 6° van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mogen de markt- en kermiskramers voeding en
dranken voor consumptie ter plaatse aanbieden met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 5 van
voormeld Ministerieel besluit.
Om het risico op besmetting zoveel als mogelijk te beperken worden kramen die ingericht zijn als een
horecagelegenheid op markten in de provincie Antwerpen evenwel verboden. Consumptie van voeding of drank
ter plaatse wordt er verboden. Op die manier wordt vermeden dat groepen worden gevormd en dat klanten
blijven staan voor het consumeren van drank of voeding.

5. Telethuiswerk is de regel, behalve wanneer dit gelet op de aard van de activiteit en functie van
medewerkers onevenredig moeilijk of onwenselijk is. De werkgever stelt geen personen tewerk die
duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.
Volgens artikel 2 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken wordt telethuiswerk terug sterk aanbevolen om fysiek
contact tussen collega’s zoveel mogelijk te vermijden. Uit de analyse van recente outbreaks blijkt dat ook de
werkomgeving verhoogde risico’s op besmetting inhoudt.
In de provincie Antwerpen wordt telethuiswerk de regel behalve wanneer dit gelet op de aard van de activiteit en
functie van de medewerkers onevenredig moeilijk of onwenselijk is.
Voor de functies waar telethuiswerk onevenredig moeilijk kan toegepast worden of onwenselijk is moeten de
bedrijven alle nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van fysieke afstand en hygiëne te
garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen iedere persoon.
Alle bedrijven, diensten en personen zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van
telethuiswerk en de regels van fysieke afstand toe te passen. Zij kunnen daarbij teruggrijpen naar de afspraken
die daarover in maart en/of april werden gemaakt.
In het belang van de gezondheid is het van het grootste belang dat de werkgever er mee over waakt dat zijn
medewerkers zich houden aan de thuisisolatie of verplichte quarantaine en dat hij zich er ook zelf aan houdt in
geval van een positieve test of een high risk contact met een indexpatiënt. Bovendien stelt de werkgever geen
personen tewerk die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten, en werkt
hij ook zelf niet wanneer hij lijdt aan een luchtweginfectie, koorts of hoest.

6.

Deze bepaling is niet van toepassing op zwembaden.
Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten.
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Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:
 Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen.
 Enkel contactloos sporten is toegestaan.
 Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van
maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van
minstens 100m2.
Elke individuele fitness-inrichting hangt volgende informatie goed leesbaar uit aan de voorgevel van zijn
inrichting: het vooropgestelde circulatieplan en de precieze informatie over de totale sportoppervlakte,
het aantal toestellen, de afstand tussen de toestellen en het maximaal aantal sporters dat conform het
meest actuele sectorprotocol rekening houdend met totale oppervlakte op hetzelfde moment aanwezig
mag zijn. Elke individuele fitness-inrichting hangt een goed leesbaar document uit met alle informatie
over de veiligheidsvoorschriften en garandeert de correcte naleving ervan. Elke fitness-inrichting
informeert elke sporter over de voorschriften en verplichtingen waaraan hij zich steeds moet houden, en
garandeert de naleving ervan.
Sporten in niet-georganiseerd verband zijn niet geregeld door sectorprotocollen met strikte
veiligheidsvoorschriften die erop gericht zijn om COVID-veilig te sporten. Om die reden wordt enkel sporten in
niet-georganiseerd verband aan zulke bijkomende beperkingen onderworpen dat de kans op besmetting klein
is.
Anders dan in het eerdere advies acht CELEVAL het in haar advies van 4 augustus 2020 aangewezen om
fitnesscentra, onder de eerder vermelde maatregelen, operationeel te houden binnen België, los van lokale
beslissingen i.f.v. de lokale epidemiologische situatie.
Na zeer grondige analyse van de op 29 juli 2020 (dag van het eerste besluit) aangepaste protocollen voor de
fitnesscentra, is finaal beslist om fitness onder die zeer strikte te interpreteren voorwaarden toe te staan. Met
dien verstande dat de naleving ervan zeer strikt zal worden gecontroleerd. Bij eerste overtreding ervan volgt
een onmiddellijke sluiting voor een periode van 14 dagen. Zo krijgen fitnesscentra de kans om onder veilige
omstandigheden te openen, maar wordt zeer streng opgetreden tegen de centra en inrichtingen die de
maatregelen niet respecteren en een onaanvaardbaar risico creëren voor de volksgezondheid, hun
medewerkers en hun sporters.
7.

Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik tussen 22.00 uur en 06.00 uur is verboden.

In de strijd tegen het coronavirus COVID-19 is het respecteren van de ‘fysieke afstand’ van 1,5 meter cruciaal
om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Alcoholgebruik kan ongeremd gedrag veroorzaken, wat
bijvoorbeeld tot gevolg kan hebben dat de ‘fysieke afstand’ niet of minder in acht wordt genomen en dat er
samenscholingen ontstaan. Daarnaast kan mogelijks ook verplaatsingsgedrag naar de openbare ruimte
plaatsvinden na het sluitingsuur van de horeca om 01.00 uur en voor het stoppen van het openbaar sociaal
leven om 01.30 uur. Om het risico op een versnelde verspreiding van het coronavirus COVID-19 door dergelijk
gedrag in te perken, is het noodzakelijk om een verbod uit te vaardigen op de verkoop van alcohol voor
meeneem-gebruik tussen 22.00 uur en 06.00 uur ’s morgens. Dit verbod geldt onder meer voor nachtwinkels,
tankstations en afhaalrestaurants.
8. Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte. In deze groep
van tien personen dienen de aanwezige minderjarigen meegeteld te worden.
Artikel 11 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd op 28 juli 2020 bepaalde dat samenscholingen
toegestaan zijn tot 10 personen.
De federale regering bepaalde tevens dat niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vrienden
bijeenkomsten beperkt zullen worden tot maximaal tien personen (kinderen onder de 12 jaar niet
meegerekend).
De provincie Antwerpen kent een grote toename van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19
sinds medio juli 2020. Vermits het risico op besmetting met het coronavirus COVID-19 verhoogt wanneer de
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‘fysieke afstand’ niet gerespecteerd wordt, dient het aantal personen waarmee men tegelijk mag samenkomen
te worden ingeperkt om dit besmettingsrisico terug te dringen. Het aantal personen dat mag samenkomen dient
te worden beperkt tot maximum tien personen wanneer deze samenscholing plaatsvindt in de openbare ruimte.
Een uitzondering hierop vormen de samenkomsten van minderjarigen bij een begeleide activiteit in de openbare
ruimte.

9.
Alle
publieksevenementen,
andere
dan
professioneel
georganiseerde
publieksevenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol (sectorgidscultuur.be) geldt
en/of publieksevenementen die volgens het oordeel van de Gemeentelijke Veiligheids- of
evenementencel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, zijn
verboden.
Alle gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, voorzien in art. 11, §4 van
het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 virus te beperken en latere wijzigingen worden beschouwd als
recepties en banketten met privékarakter, zoals bepaald in 11, §1 van voormeld besluit en zijn
bijgevolg slechts toegestaan voor maximum 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet
meegeteld. Staande recepties en feesten zijn verboden.
Overeenkomstig 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 28 juli 2020 mag
een publiek van maximum 100 personen evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten
toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd met
naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2, of in het toepasselijke protocol, en onverminderd artikel
5 van voormeld Ministerieel besluit.
Daarnaast werd bepaald dat een publiek van maximum 200 personen evenementen, voorstellingen, gezeten
recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden mag bijwonen, voor zover deze buiten
worden georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2, of in het toepasselijke
protocol, en onverminderd artikel 5 van voormeld Ministerieel besluit.
Bovendien vraagt de federale overheid aan de lokale autoriteiten om de evenementen te annuleren indien er
een risico op besmetting van het coronavirus COVID-19 aan verbonden is.
Recentelijk werd aangetoond dat een substantieel aantal van de nieuwe besmettingen met het coronavirus
COVID-19 het gevolg is van feesten en evenementen waar veel personen samenkomen en waarbij tevens
mensen nauw in contact komen met elkaar en er verschillende generaties aanwezig zijn.
De gouverneur kondigt volgende politieverordening af:

POLITIEVERORDENING:
Artikel 1.
De politieverordening geldt voor de gehele provincie Antwerpen.
Artikel 2.
De bepalingen van dit besluit moeten samen worden gelezen met het Ministerieel besluit van 30 juni 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere
wijzigingen, evenals, met de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen, zoals ze zijn
opgemaakt en/of aangepast om het hoogst mogelijke niveau aan veiligheid te garanderen. Deze protocollen zijn
terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ en sectorgidscultuur.be. De draaiboeken die
verplicht worden opgesteld door de individuele organisator of inrichting liggen ter inzage. Elke inrichting
informeert elke deelnemer aan een georganiseerde activiteit waarvoor een protocol geldt over de voorschriften
en verplichtingen waaraan hij zich steeds moet houden, en staat in voor de naleving ervan.
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Artikel 3.
Met uitzondering van essentiële verplaatsingen, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische
redenen, verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie, is het verboden om
zich in de openbare ruimte te begeven tussen 01.30 uur en 05.00 uur.
Inrichtingen die behoren tot de horecasector, feestzalen, speelhallen en prostitutie sluiten om 01.00 uur.
Artikel 4.
Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar moet steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander
alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie
Antwerpen.
Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander
alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het
publiek. Deze verplichting geldt niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus
zo goed als uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van
personen. Deze verplichting geldt evenmin tijdens het nuttigen van eten en/of drinken.
Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen,
mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
Artikel 5.
§1. In inrichtingen die behoren tot de horecasector moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de
gezelschappen aan de tafels te allen tijde gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden
zijn door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.
§ 2. In inrichtingen die behoren tot de horecasector wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een
gezelschap dat maximum bestaat uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en de maximum 5
vaste contacten van het huishouden, met een absoluut maximum van 10 personen per tafel.
§3. Correcte individuele registratie is verplicht en mede de verantwoordelijkheid van de horeca-uitbater. Om
contactonderzoek mogelijk te maken moeten volgende, correcte gegevens gedurende vier weken worden
bijgehouden: volledige naam, contactgegevens, tafelnummer en het uur van aankomst en vertrek. De
horecaondernemers mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in deze
politieverordening en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren. De verkregen gegevens moeten
na vier weken vernietigd worden.
§4. Aan elke inrichting die behoort tot de horecasector hangt een goed leesbaar document uit met alle
informatie over de veiligheidsvoorschriften en de uitbater garandeert de correcte naleving ervan. De uitbater van
deze inrichting informeert de klanten over de voorschriften en verplichtingen waaraan zij zich moeten houden,
en staat in voor de naleving ervan. Elke uitbater waakt erover dat de klanten de horeca meubels niet
verplaatsen.
§5. Elke uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector ziet toe op het niet-tewerkstellen van
medewerkers in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of
quarantaine, noch stelt hij personen tewerk die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals
koorts of hoesten.
§6. De uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector werkt niet in zijn zaak wanneer hij zich moet
houden aan thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Hij
werkt niet in zijn zaak wanneer hij duidelijke symptomen vertoont van een luchtweginfectie zoals koorts of
hoesten.
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Artikel 6.
Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten de inrichtingen vermeld in art. 6 bis van het Ministerieel
besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken en latere wijzigingen volgende, correcte gegevens gedurende vier weken bijhouden: volledige naam,
contactgegevens, uur van aankomst en vertrek. Correcte individuele registratie is verplicht en mede de
verantwoordelijkheid van de uitbater.
Artikel 7.
De toegang tot de markten kan enkel plaatsvinden overeenkomstig volgende modaliteiten:
§1. Markten worden enkel individueel bezocht of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen die onder
hetzelfde dak wonen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is.
§2. Het bezoek aan de markt is slechts toegelaten voor een periode van maximum 30 minuten.
§3. Op markten zijn kramen voor consumptie ter plaatse verboden.
Artikel 8.
Telethuiswerk is de regel behalve wanneer dit, gelet op de aard van de activiteit en functie van medewerkers
onevenredig moeilijk of onwenselijk is. De werkgever stelt geen personen tewerk die duidelijk symptomen
vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.
Artikel 9.
§1. Dit artikel is niet van toepassing op zwembaden.
§2. Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten.
§3. Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:
 Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen.
 Enkel contactloos sporten is toegestaan.
 Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van
maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van
minstens 100m2.
§4. Elke individuele fitness-inrichting hangt volgende informatie goed leesbaar uit aan de voorgevel van zijn
inrichting: het vooropgestelde circulatieplan en de precieze informatie over de totale sportoppervlakte, het
aantal toestellen, de afstand tussen de toestellen en het maximaal aantal sporters dat conform het meest
actuele sectorprotocol rekening houdend met totale oppervlakte op hetzelfde moment aanwezig mag zijn. Elke
individuele fitness- inrichting hangt een goed leesbaar document uit met alle informatie over de
veiligheidsvoorschriften en garandeert de correcte naleving ervan. Elke fitness-inrichting informeert elke sporter
over de voorschriften en verplichtingen waaraan hij zich steeds moet houden, en garandeert de naleving ervan.
Artikel 10.
Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
Artikel 11.
Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte. In deze groep van tien
personen moeten de aanwezige minderjarigen meegeteld worden.
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Artikel 12.
§1. Alle publieksevenementen, andere dan professioneel georganiseerde publieksevenementen waarvoor een
goedgekeurd sectorprotocol (sectorgidscultuur.be) geldt en/of publieksevenementen die volgens de
gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, zijn verboden.
§2. Alle gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, voorzien in art. 11, §4 van het Ministerieel
besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken en latere wijzigingen worden beschouwd als recepties en banketten met privékarakter, zoals bepaald
in 11, §1 van voormeld besluit en zijn bijgevolg slechts toegestaan voor maximum 10 personen, kinderen jonger
dan 12 jaar niet meegeteld. Staande recepties en feesten zijn verboden.
Artikel 13.
Deze verordening wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
belast met Buitenlandse Handel, het Nationaal Crisiscentrum, en de burgemeesters van Provincie Antwerpen.
Artikel 14.
Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking ervan in werking en dit
voor een termijn van twee weken.
Artikel 15.
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 16.
De politieverordening van de gouverneur van 5 augustus 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd
tegen het coronavirus COVID-19 wordt opgeheven.
Artikel 17.
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Antwerpen,
12 augustus 2020
Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 2020.08.12
14:28:54 +02'00'

Cathy Berx
Gouverneur provincie Antwerpen
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