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Politieverordening van de gouverneur van 3 december 2021 betreffende aanvullende maatregelen in de 
strijd tegen het coronavirus COVID-19 
 
 
De gouverneur van de provincie ANTWERPEN, 
 
Gelet op art.128 van de provinciewet van 30 april 1836; 
 
Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992; 
 
Gelet op volgende feiten en context: 
 
Met de publicatie van de Pandemiewet op 20 augustus 2021 en de bijhorende Koninklijke Besluiten van 28 
oktober 2021 heeft de federale regering een duidelijk en solide juridisch kader gecreëerd voor het nemen van 
maatregelen in de strijd tegen COVID-19. 
 
Met de goedkeuring van het wetsvoorstel voor de activatie van de epidemiologische noodtoestand op 10 
november 2021 heeft het federale parlement de verderzetting van de federale fase van de virusbestrijding, zij 
het op een nieuwe wettelijke basis, bevestigd voor de periode van 29 oktober 2021 tot en met 28 januari 2022. 
 
Hiermee wordt een einde gesteld aan de eerdere rechtsgrond voor de meeste politiebesluiten van de 
gouverneur houdende maatregelen i.v.m. de strijd tegen COVID-19 (art. 128 van de Provinciewet).  
 
De Risk Assessment Group (RAG) zorgt voor een continue monitoring van de epidemiologische situatie in 
België en communiceert hierover wekelijks in de ‘RAG- Epidemio’, met de aanduiding van een alarmniveau voor 
België als geheel en voor elke provincie afzonderlijk (https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-
epidemiologische-situatie). 
 
Door het hoge aantal besmettingen, hospitalisaties en intensieve zorgen en door het alarmniveau 5 voor België 
als geheel, moeten dringende, bijkomende maatregelen worden genomen om het hoofd te bieden aan de vierde 
golf van deze virusuitbraak. Tegelijk staat ook de eerstelijnszorg onder sterke druk, en werd het testbeleid 
hiertoe bijgestuurd. 
 
De dominante delta-variant van het coronavirus COVID-19 is zeer virulent en extreem besmettelijk. Het aantal 
nieuwe besmettingen is in de week van 21 tot 27 november verder toegenomen, hoewel  minder snel. Er waren 
gemiddeld 17.839 nieuwe besmettingen per dag, vergeleken met 15.941 in de voorgaande week (+12%). Het 
reproductiegetal (Rt) op basis van het aantal nieuwe besmettingen is gedaald (van 1,300 tot 1,071), maar is nog 
steeds hoger dan 1. 
 
België staat nu in de top 10 van EU/EEA landen met de hoogste incidentie. Het Europese Centrum voor 
Ziektepreventie en Controle heeft de situatie in België op 12 november als «zeer zorgwekkend» bestempeld. 
Sindsdien zijn de eerste gevallen van de Omicron-variant vastgesteld in ons land, die nopen tot extra 
voorzichtigheid. In een risicoanalyse van 24 november zegt de ECDC dat verwacht wordt dat de ziektelast door 
COVID-19 in de EU/EEA in december en januari nog zeer hoog zal zijn, tenzij nu NPI's, (terug) worden 
ingevoerd, samen met gerichte inspanningen om de vaccinatiegraad te verbeteren en het toedienen van 
boosters. 
 



 
 
 
 
Gelet op volgende juridische grond: 
 
Art. 4§2 van de Wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een 
epidemische noodsituatie (Pandemiewet) geeft de gouverneur de bevoegdheid om, wanneer de lokale 
omstandigheden het vereisen, strengere maatregelen te nemen dan diegene die op federaal niveau in een 
Koninklijk Besluit zijn vastgelegd. In functie van de beoogde maatregel overlegt de gouverneur met de 
bevoegde federale en deelstatelijke overheden. In geval van hoogdringendheid kan van dit voorafgaand overleg 
afgeweken worden en informeert de gouverneur de betrokken overheden zo snel mogelijk over de genomen 
maatregelen. In ieder geval vindt een voorafgaand overleg plaats met de minister. 
 
Art. 4§3 van de Pandemiewet legt de modaliteiten van de mogelijke maatregelen vast. Zo moeten zij 
noodzakelijk, geschikt en in verhouding tot de nagestreefde doelstelling zijn. Ze worden aangenomen voor de 
toekomst voor een maximale duur van drie maanden, met de mogelijkheid om dit telkens met maximaal drie 
maanden te verlengen, voor zover de epidemische noodsituatie nog bestaat of in stand wordt gehouden. 
 
Art. 5§2 van de Pandemiewet somt de soorten maatregelen op, die de gouverneur kan nemen. 
 
Art. 6 van de Pandemiewet legt de verschillende sancties vast die genomen kunnen worden bij de overtreding 
van de maatregelen. 
 
Het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie 
betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie kondigt de epidemische noodsituatie af van 29 oktober 2021 
tot en met 28 januari 2022. 
 
Het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de 
gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus 
COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, legt de algemene maatregelen vast die gelden op het ganse 
grondgebied. 
  
De Omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 3 november 2021 betreffende het aannemen van 
lokale maatregelen van bestuurlijke politie met het oog op de bestrijding van de epidemische noodsituatie en de 
uitvoering van de procedure Local Outbreak Management, bevat bijkomende instructies aan de gouverneur 
i.v.m. de modaliteiten en mogelijkheden om bijkomende maatregelen te nemen, samengevat in een 
overzichtelijke toolbox. Zo wordt de verplichting tot voorafgaand overleg met de betrokken overheden en/of de 
minister concreet vertaald naar een notificatie van de beoogde maatregelen van de gouverneur via het 
Nationaal Crisiscentrum aan de betrokken overheden en/of de minister, 72 uren voor de vooropgestelde 
lancering van de maatregelen.  
 
Gelet op het advies van de experten van GEMS van 2 december 2021 aan het Overlegcomité; 
 
 
Gelet op volgende argumentatie: 
 
Met de afkondiging van de nieuwe federale fase in de aanpak van het coronavirus van 28 oktober 2021 tot en 
met 27 januari 2022 is voor het eerst de Pandemiewet geactiveerd. 
 
Als de lokale omstandigheden dit vereisen neemt de gouverneur bijkomende maatregelen van bestuurlijke 
politie, die strenger zijn dan de maatregelen die op federaal niveau zijn vastgelegd in het kader van de 
Pandemiewet, die noodzakelijk zijn in de strijd tegen het coronavirus. 
 
Wekelijks vergadert de Provinciale Crisiscel om de epidemiologische evolutie, met name het aantal nieuwe 
besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal opnames op ICU, te bespreken. Vaak volgde een 
overleg met het Nationaal Crisiscentrum, dan wel met de burgemeesters om de situatie te bespreken. 
 
Een correcte naleving van de maatregelen  is essentieel om het aantal besmettingen niet verder te laten stijgen 
en te komen tot een nieuwe daling van de aantallen. Dit vereist een groot individueel en collectief 
verantwoordelijkheidsbesef in alle geledingen van de maatschappij. Waar nodig moet verder ingezet worden op 
een gedegen handhaving van de genomen maatregelen. 



 
 

Voor de gehele provincie Antwerpen gelden volgende bijkomende maatregelen: 

 
 

BESLUIT: 
 
 

Artikel 1.  Publiek toegankelijke evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen 
zijn enkel toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
- een maximum van 3500 zittende bezoekers; 
- gebruik van het Covid Safe Ticket, ongeacht het aantal bezoekers; 
- verplicht blijven dragen van het mond-neusmasker, ook wanneer men neerzit; 
- een afstand van anderhalve meter tussen bezoekers/gezelschappen (met een maximum 

van 6 personen tenzij men tot hetzelfde gezin behoort). 
 
Tenten worden gelijkgesteld met binnenactiviteiten, behalve indien er meer dan 2 zijden volledig 
open zijn. 
 

Artikel 2.  Organisatoren zijn verantwoordelijk voor de maatregelen van crowd control, social distancing en 
ventilatie. Aan lokale besturen wordt gevraagd om deze maatregelen strikt te controleren. Indien 
de maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, dienen de evenementen geannuleerd te 
worden. De modaliteiten van horeca zijn van toepassing in geval van uitoefening van horeca-
activiteiten. 
 

Artikel 3.  Overtredingen van deze verordening worden gestraft met één van volgende sancties: 
- een geldboete van 1 euro tot 500 euro 1; 
- een werkstraf van 20 tot 300 uur; 
- een autonome probatie van zes maanden tot twee jaar; 
- een straf onder elektronisch toezicht van een maand tot drie maanden; 
- een gevangenisstraf van een dag tot drie maanden. 

 
Artikel 4.  Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend 

gemaakt via gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijk van kracht tot en met 
zaterdag 4 december 2021. 

 
Artikel 5.  Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan de respectieve ministers 

van Binnenlandse zaken en Volksgezondheid en aan de federale gezondheidsinspecteur. 
 
Artikel 6.  Tegen deze verordening kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig 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 op elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
 

 
 

Antwerpen, 
3 december 2021 

 
 
 
 

 
 

Cathy Berx 
Gouverneur provincie Antwerpen 

 

                                          
1 Deze bedragen worden vermenigvuldigd zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de decimes op de strafrechtelijke 
geldboeten. 


