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Provincie Oost-Vlaanderen

POLITIEBESLUIT
Maatregelen corona

De waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,

Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6
maart lBlB, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de
oveftreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;
Gelet op de verdere verspreiding van het COVID-19 virus binnen Europa en België;
Gelet op de introductie van "social distancing"-maatregelen die door alle supranationale
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden;
Gelet op het advies van 10 maaft 2020 van de'Risk Assessment Group'& van de'Risk Management
Group'waarin wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd;
Gelet op het advies van de federale regering van 10 maart 2020 om, als gevolg van deze criteria,
indoor evenementen van meer dan 1.000 personen te verbÍeden;
Gelet op het overleg van de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen met de burgemeesters op
11 maart 2020;
Gelet op de inhoudelijke criteria die, belangrijk zijn voor de transmissie van infectíeziekten, met name
het aantal aanwezigen, de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de beslotenheid van
de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking;
Gelet op de andere maatregelen die samen het beleid van "social distancing" uitrollen binnen het
onderwijs, risicogroepen, bedrijven, zorgverstrekkers;
Gelet op het belang om aandachtig te zijn voor kwetsbare risicogroepen;
Gelet op het belang om alle maatregelen samen te laten werken om de efficiëntie te maximaliseren;
Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de gezondheidszorg onder
zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt;

BESLUIT

ARTIKEL 1: Alle indoor evenementen met meer dan 1,000 personen worden verboden (tot en met
31 maart 2020).
ARTIKEL 2: Organisatoren van indoor evenementen met minder dan 1.000 deelnemers en
organisatoren van outdoor evenementen worden gevraagd om in de mate van het mogelijke het
'social distancing'beleid om te zetten in concrete maatregelen en tevens dienen zij de risicogroepen
(personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met haft-, long- of nieraandoeningen,

kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een vezwaK immuunsysteem, ...)
af te raden om aan de evenementen deel te nemen. Bovendien dienen volgende zeven vuistregels
steeds overwogen te worden bij het beoordelen van een evenement:

1.

aantal personen dat samenkomt,

2. intensiteit tussen de mensen die samenkomen,
3, duur van het contact,
4. beslotenheid ruimte,
5. mengeling van leeftijden,
6. haalbaarheid van de maatregelen,
7. noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.
ARTIKEL 3: Overtredingen van dit besluit worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot
veertien dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro (*), of met één van deze straffen alleen.
ARTIKEL 4: Onderhavig besluit treedt onmiddellijk in werking en wordt overgemaakt voor
uitvoering aan de

-

Burgemeesters van de gemeenten behorend tot de províncie Oost-Vlaanderen
De korpschefs van de lokale politiezones van Oost-Vlaanderen
Directeur-coördinator van de provincie Oost-Vlaanderen

Onderhavig besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:

-

Mevrouw de Eerste Minister, Sophie Wilmès
De Heer Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem
Mevrouw de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, Maggie
De Block
De Minister-President van de Vlaamse regering, Jan Jambon
De Heer Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers
De Heer Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke
Mevrouw de Gouverneur van Antwerpen
De Heer Gouverneur van West-Vlaanderen
De Heer Gouverneur van Vlaams-Brabant
De Heer Gouverneur van Henegouwen
De Commissaris van de Koning van Zeeland
De Heer Procureur des Konings van Oost-Vlaanderen
De Heer Directeur-generaal van het Crisiscentrum

Onderhavig besluit wordt voor publieke kennisgeving op de plaatsen die voorzien zijn voor de
publicatie van de officiële notificaties overgemaakt aan:

-

De burgemeesters van de provincie Oost-Vlaanderen

Gent, 11 maaft 2020
De waarnemend

,
Didier Detollenaere

bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de
strafrechtelijke geldboeten.

