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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 1g36;

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 S augustus 1gg2;

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 straffén d'ie
kunnen worden vastgesteld door de reglementen van de provinciale of gemeentelijke
autoriteiten;

Gelet op artikel 28 van.het Koninklijk Besluit van 22mei 2019 betreffende de noodplanning en
het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciale niveau en betrefiende dé 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 Cbùlo-t g;

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

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, gewijzigð door
het Ministerieel Besluit van 01 november 2O2O; dat bepaalt dat wanneer de burgemeãster of
de gouverneur door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde èntiteit wordt
ingelicht over een plaatselijke toename van de epidemie op diens giondgebied, 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 jul¡ 2O2O van de Minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel inzake het beheer 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 rísíco 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;

Gelet op het decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van
vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen dat het afsteken van vuurwerk,
het laten ontploffen van voetzoekers, het afvuren van carbuurkanonnen en het oplaten van
wensballonnen verbiedt, uitgezonderd bij toestemming door het lokaal bestuur voor
uitzonderlijke gebeurtenissen ;

Gelet op het overleg tussen de gouverneur en de Oost-Vlaamse burgemeesters van maandag
24t11t2020;

Ovenruegende 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;

Overwegende dat de WHO heeft vastgesteld dat talvan landen een grootschalige besmetting
konden verhinderen dankzij bewezen preventie- en bestrijdingsmaatregelen, en dat die
maatregelen nog steeds het beste verdedigingsmiddeltegen coVlD-19 zijn;

Ovennregende 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 distancing
niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat he-t
dragen van een mondneusmasker verplicht is in bepaalde inrichtingen ên bepaalde specifieke
situaties; dat het mondneusmasker alleen voor de strikt nootJzakelijke tijd mag worden afgezet,
met name om te drinken en te eten, om de neus te snuiten of om te liplezen voor dÒven 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;

Overwegende 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;

Ovenrvegende dat de èerste minister heeft opgeroepen om geen plannen te maken in de
eindejaarsperiode waarmee we elkaar in gevaar brengen en dat we ons nog voor een redelijke
periode in de fase van bedwingen van het virus zullen bevinden;

Ovenrvegende dat aan het huidige tempo er binnen een maand nog steeds rond de 1000
besmettingen per dag vastgesteld zullen worden;

Ovenregende dat met 646 gewone ingenomen ziekenhuisbedden, 150 ingenomen ICU
bedden enTl patiënten aan beademing de ziekenhuizen en het personeel in Oost-Vlaanderen
nog steeds onder zeer hoge druk staan;

Ovenregende de grote personeelsuitval door corona en quarantaine in zorginstellingen die
zich in het bijzonder in Oost-Vlaanderen erg sterk manifesteert;
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Overwegende dat in de periode 09/11-15t11 er 206 gekende uitbraken waren in \AZC en 67
daarvan zich in Oost-Vlaanderen bevonden waardoor de druk op het personeel en de uitval
door ziekte en quarantaine acuut blijven,

Overwegende dat het RAG-rapport van 18/1 1l2O2O de sanitaire noodtoestand uitroept voor
het ganse land en wijst op de nog steeds grote circulatie van het virus en de slechts langzame
vermindering van het aantal ingenomen ziekenhuisbedden;

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 en/of een groot aantal
personen samenbrengen;

Ovenruegende dat zowe.lvuunruerk als (kerst)evenementen traditioneel mensen in grote getale
bij.elkaar brengen waarbij respect voor de basis voorzorgsmaatregelen moeilijk telaranãeren
valt;

Overwegende dat het gebruik van vuurwerk en andere pyrotechnische artikelen een
bijkomende druk legt op de politie voor wat betreft 

'de 
handhaving en op de

hulpverleningsdiensten voor wat betreft het verzorgen van slachtoffers die ontãtaan doär het
gebruik van bovengenoemde artikelen;

Om die redenen,

BESLUIT:

Artikel 1: Kerstmarkten, winterdorpen en in - en outdoor gelegenheidsschaatsbanen worden
voor het gehele grondgebied van de provincie oost-vlaanderen verboden.

Artikel 2: Het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens-
of feestballonnen, kerstboomverbrandingen, vreugdevuren en het gebruik vaà pyrotechnische
artikelen allerhande is zowel op privaat als publiek domein verboden.

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

Artikel 4: Dit besluit treedt in werking op27 november 2O2O enblijft gelden tot en met 17
januari 2021 en onverminderd strengeie gemeentelijke voorschriften. Dit politiebesluit kan ten
allen tijde en onbeperkt hezien 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 2OO,OO 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 veinietiging in te dienen bij de atãeìinj
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekeñd verzoekscnritt kan pe-r
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aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1O4O
Brusselworden gericht of elektronisch via https://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Gent, 24 november 2020

De r,

Carina Van Cauter
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