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Besluit 

  2020_29 
 
Politieverordening van de gouverneur van 9 november 2020 betreffende  
aanvullende maatregen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 

Gelet op het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en in het 
bijzonder artikel 5, §1, e); 

Gezien de verklaring van de WHO van 30 januari 2020 van een noodsituatie op het gebied van de 
volksgezondheid van internationaal belang; 

Gelet op de wet van 6 maart 1818 met betrekking tot de straffen die moeten worden opgelegd voor 
overtredingen van algemene maatregelen van intern bestuur, evenals de straffen die kunnen worden 
vastgesteld door de reglementen van de provinciale of gemeentelijke autoriteiten; 

Gelet op de wet op de politiefunctie van 5 augustus 1992, in artikel 11 ervan vervangen door de wet van  
7 december 1998; 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op 
gemeentelijk en provinciaal niveau en de rol van burgemeesters en provinciegouverneurs bij gebeurtenissen en 
situaties van crisis die coördinatie of beheer op nationaal niveau vereist, en met name artikel 28; 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij ministerieel besluit van 1 november 2020; 

Gelet op de politieverordening van de gouverneur van 21 oktober 2020 betreffende aanvullende maatregelen in 
de strijd tegen het coronavirus COVID-19 voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen;  

Gezien het voorzorgsbeginsel in de context van het beheer van een internationale gezondheidscrisis; 

Gezien de noodsituatie en het gezondheidsrisico van het nieuwe coronavirus voor de Belgische bevolking als 
geheel en voor de provincie Antwerpen in het bijzonder; 

Gelet op het rapport van de Risk Assessment Group (RAG) van 4 november 2020 waarin de sanitaire 
noodtoestand wordt uitgeroepen voor het ganse land; 

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; 

Overwegend dat de gezondheidssituatie regelmatig wordt beoordeeld; overwegende dat dit betekent dat een 
terugkeer naar strengere of flexibelere maatregelen nooit kan worden uitgesloten; 

Overwegend dat de verspreiding van het coronavirus Covid-19 nog steeds bijzonder sterk en continu is in de 
provincie Antwerpen. Zo bedraagt de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners 1024 in 14 dagen en 
bedraagt de positiviteitsratio 19,1 %; 
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Gezien het feit dat het noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk 
risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen vanwege het risico van te nauw contact tussen 
individuen, van bijeenkomsten met te veel mensen; 

Overwegend dat maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de risico's van de verspreiding van het 
coronavirus, het evenredigheidsbeginsel moeten respecteren en moeten worden aangepast aan de lokale 
realiteit; 

Gezien de besmettingstijden die in dit stadium door de wetenschap worden beschreven en de duur die nodig is 
om een preventieve maatregel effect te laten sorteren, evalueren we de situatie minstens wekelijks; 

Gelet op artikel 128 van de Provinciewet; 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning, en meer bepaald artikel 28; 

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 1 november 2020; 

Overwegende dat artikel 27 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat zowel de burgemeester als de 
gouverneur aanvullende preventieve maatregelen kan nemen; 

Gelet op de politieverordening van de gouverneur van 21 oktober 2020 betreffende aanvullende maatregelen in 
de strijd tegen het coronavirus COVID-19 voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen; 

Overwegende dat artikel 27 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat zowel de burgemeester als de 
gouverneur aanvullende preventieve voorzorgsmaatregelen kan nemen; 

Overwegende dat de huidige situatie een drastische beperking van de sociale contacten vereist en 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 
indivduen impliceren en/of een groot aantal personen samenbrengen; 

Overwegende dat kersmarkten, winterdorpen en outdoor schaatsbanen een groot aantal personen 
samenbrengen en te nauwe contacten kunnen veroorzaken tussen individuen; 

Overwegende dat kersmarkten, wintermarkten en outdoor schaatsbanen reeds verboden zijn tot en met 13 
december 2020 onder het ministerieel besluit van  28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 1 november 
2020; 

Overwegende dat de epidemiologische situatie blijft verslechteren en dat wetenschappelijke modellen aantonen 
dat de datum van 13 december 2020 niet zal volstaan om de exponentiële groei van positieve besmettingen 
voldoende in te dijken;Gelet op de vraag van de burgemeesters van de provincie Antwerpen aan de gouverneur 
om deze continuïteit te garanderen met een politieverordening die geldig is voor het volledige grondgebied van 
de provincie Antwerpen om zo de uniformiteit binnen de provincie te bewaren; 

Overwegende dat kerstmarkten, winterdorpen en outdoor schaatsbanen een groot aantal personen 
samenbrengt en te nauwe contacten kan veroorzaken tussen individuen; 

Overwegende dat kerstmarkten, winterdorpen en outdoor schaatsbanen op dit moment reeds verboden zijn tot 
en met 13 december maar dat uit overleg met de burgemeesters van de provincie Antwerpen op 4 november 
2020 gebleken is dat deze laatste vragende partij zijn om dit verbod te verlengen om zo onduidelijkheid en 
lokaal opbod te vermijden;  
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BESLUIT: 

 

Politieverordening 

 
Artikel 1 
 
Kerstmarkten, winterdorpen, in – en outdoor gelegenheidsschaatsbanen en vergelijkbare installaties en/of 
evenementen worden voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verboden tot en met 31 januari 
2021. 
 
 
Artikel 2 
 
Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking dit tot het wordt 
opgeheven. 
 
 
Artikel 3 
 
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 4 
 
Dit politiebesluit wordt overgemaakt voor uitvoering aan: 

- de burgemeesters van de provincie Antwerpen; 
- de korpschefs van de lokale politiezones van de provincie Antwerpen; 
- de directeur-coördinator van de federale politie van de provincie Antwerpen. 

 
Dit besluit wordt ter kennis gegeven aan: 

- de Eerste minister, Alexander De Croo; 
- de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden; 
- de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke; 
- de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon; 
- de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke; 
- de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse rand, Ben Weyts; 
- de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen; 
- de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen; 
- de gouverneur van de provincie Limburg; 
- de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 
- de gouverneur van de provincie Waals-Brabant; 
- de gouverneur van de provincie Henegouwen; 
- de gouverneur van de provincie Namen; 
- de gouverneur van de provincie Luik; 
- de gouverneur van de provincie Luxemburg; 
- de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, Rudi Vervoort; 
- de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
- de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant; 
- de Procureur des Konings van Antwerpen; 
- de directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum; 
- de federale en regionale gezondheidsinspecteurs. 

 
Dit politiebesluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden van de gemeenten waar dit 
politiebesluit van toepassing is en zal worden bekend gemaakt op de websites van de gemeenten waar dit 
politiebesluit van toepassing is, en op de website van de gouverneur van provincie Antwerpen. 
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Artikel 5 
 
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 ondertekend verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, 
Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via https://eproadmin.raadvst-consetat.be/ . 
 
 
 

Antwerpen, 
9 november 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Cathy Berx 
Gouverneur 
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