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Aan alle burgemeester van de provincie 
Vlaams-Brabant 

Vragen naar: Kelly Verbist  
Telefoon: 016 26 78 15  
E-mail:  noodplanning@vlaamsbrabant.be   
  
  

 

 

Leuven, 14 oktober 2020 

 

Geachte burgemeesters, 

 

De coronacijfers blijven stijgen. In deze tweede golf lijkt Vlaams-Brabant wat besmettingen betreft, hard te 

worden getroffen. Er zijn nu gemiddeld 367 besmettingen per 100.000 inwoners in onze provincie. 9,9% van 

de geteste mensen, blijkt positief te zijn en het reproductiegetal bedraagt 1,46. Dit wijst erop dat de 

epidemie nog aan kracht wint en de verspreiding snel gaat.  

Het is belangrijk te benadrukken dat deze cijfers niet te wijten zijn aan het feit dat onze bevolking minder 

goed de regels volgt dan elders, of dat onze bestuurders of beleidsmakers de situatie minder goed 

aanpakken. Onze provincie, en vooral de steden en de Vlaamse Randgemeenten rond Brussel, hebben een 

grotere bevolkingsdichtheid, waardoor het virus zich makkelijker verspreidt. Bovendien is er veel interactie 

met Brussel op verschillende domeinen (werk / privé / school / vrije tijd), in twee richtingen en wellicht is die 

interactie er ook in minder mate met Waals-Brabant, ook sterk getroffen gebieden in deze tweede golf. 

In de afgelopen dagen werden heel veel vragen gesteld naar strengere maatregelen voor Vlaams-Brabant. Ik 

heb veel overleg gepleegd, met het provinciaal coördinatiecomité, met het nationaal crisiscentrum, de 

gouverneur van Waals-Brabant en de Hoge Ambtenaar van Brussel, en met de Eerstelijnszones. Het resultaat 

van deze overlegmomenten werd gisteren aan jullie voorgelegd, en hebben geleid tot een pakket van 

maatregelen voor een provinciale aanpak van de Corona crisis. Met als algemene doelstelling de recent 

verstrengde maatregelen op Federaal en Vlaams niveau zo goed mogelijk in praktijk te brengen en in 

sommige gevallen aanvullend te versterken. In afwachting van de invoering van het Corona barometer 

systeem, en wellicht een verdere verstrenging van de maatregelen die op nationaal niveau zal worden 

beslist. 

Pakket van maatregelen 

• Mondmaskerplicht 

Wat de mondmaskerplicht betreft, verwijs ik vooreerst naar mijn eerder genomen politiebesluit van 6 

oktober 2020, dat het altijd bijhebben van een mondmasker verplicht in heel Vlaams-Brabant, en dat het 

effectief dragen van een mondmasker op het hele grondgebied van onze provincie verplicht maakt in alle 

voor publiek toegankelijke gebouwen, op alle markten, met inbegrip van jaarmarkten, brocante- en 
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rommelmarkten; op alle kermissen en evenementen, in de recyclageparken, als toeschouwer op een 

sportactiviteit en op alle begraafplaatsen, van 24 oktober tot en met 8 november. 

Daarenboven geef ik met deze brief de uitdrukkelijke aanbeveling aan alle burgemeesters om 

schoolomgevingen en de toegangen tot vrijetijdsinfrastructuren te kwalificeren als “drukke locaties” 

ingevolge Art. 21 bis lid 2, 10° van het MB van 30 juni 2020, en daar bijgevolg via burgemeestersbesluit een 

mondmaskerplicht in te voeren. Ik wil jullie in deze context er nog aan herinneren dat zo’n 

burgemeestersbesluit tijdsvensters kan bevatten, wat vaak aangewezen is voor die locaties (bv. Begin en 

einde van schooltijd). Met het oog op handhaving en sanctionering is het wel belangrijk dat die 

mondmaskerplicht duidelijk wordt geafficheerd op de betreffende locaties.  

 

• Sportinfrastructuur 

Wat betreft de sportinfrastructuur en sportactiviteiten wordt aan de lokale besturen gevraagd om de 

maatregelen die voortvloeien uit de opschaling van het sportgebeuren naar code oranje, en die vanaf 

vandaag van kracht worden, zo nauwgezet mogelijk in praktijk te brengen.   

Kantines van sportclubs mogen voorlopig openblijven onder dezelfde strikte regels als de horeca, maar we 

nemen op provinciaal niveau twee aanvullende maatregelen.  

▪ Kantines van sportclubs (met uitzondering van de cafetaria’s die over een toelating 1.1 van 

het FAVV beschikken en dus vallen onder de noemer ‘restaurant’ zoals gedefinieerd in het 

MB van 8 oktober 2020), dienen maximum 30 minuten na het beëindigen van de sportieve 

activiteiten te sluiten, tenzij u daar als gemeente, na overleg met mij, anders over beslist.  

 

▪ Een strengere controle op de toepassing van de Corona veiligheidsmaatregelen. Indien blijkt 

dat een correcte toepassing in praktijk niet lukt, is de aanbeveling om als burgemeester te 

beslissen de betreffende kantine te sluiten. Wij bezorgen u nog een modelbesluit dat 

hiervoor kan worden gebruikt.  

Feedback uit gemeenten en politiezones leert ons dat een goed overleg tussen sportclubs en gemeentelijke 

diensten kan helpen om de regels beter na te leven. Wij zullen vanuit de dienst noodplanning dan ook een 

initiatief nemen om een modelovereenkomst uit te werken die gebruikt kan worden voor gemeenten om 

duidelijk afspraken te maken met hun sportclubs, onder andere over de aanduiding van corona-stewards en 

dergelijke.  

 

• Horeca 

Wat betreft de horeca, voeren we op provinciaal vlak geen wijzigingen door aan de regels die federaal 

werden vastgelegd. Maar het Ministerieel Besluit laat wel expliciet toe dat gemeentelijke overheden 

afwijken van het in het MB voorziene sluitingsuur voor cafés/bars en restaurants.  

Daarnaast vraag ik als gouverneur aan alle lokale besturen om iedere uitbater van een feestzaal op uw 

grondgebied, of locatie waar recepties of banketten worden gehouden, een meldingsplicht op te leggen. Elk 

gebruik van zijn infrastructuur moet worden gemeld  aan de lokale overheid en de lokale politie, met het oog 

op transparantie en mogelijkheid tot controle.  Deze melding  zou minstens 24u op voorhand gebeuren, voor 

iedere zaal, en omvat de aard van de activiteit, de datum, uur en aantal verwachte personen.  

Tot slot doe ik de aanbeveling strenger te controleren op de naleving van de coronamaatregelen in cafés en 

restaurants. Ook hier geldt dat u als burgemeester het etablissement kan sluiten dat zich niet aan de regels 

houdt. Net als bij de sportkantines, kan hiervoor het modelbesluit worden gebruikt.  
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• Andere maatregelen 

Ik doe hier ook een oproep aan u allen om strenger toe te zien op lokale evenementen die worden 

georganiseerd, en om de Corona evenementenmatrix iets restrictiever toe te passen bij de evaluatie van 

aanvragen voor evenementen.   

Daarnaast vraag ik om via de jeugddiensten de jeugdbewegingen te sensibiliseren over de verstrengde 

Corona maatregelen die van kracht zijn na de opschaling van Jeugdwerk Vlaanderen naar code oranje.  

Tot slot zal ik een oproep doen aan de werkgeversorganisaties om bedrijven te sensibiliseren opnieuw 
maximaal in te zetten op telewerk. U mag hetzelfde doen naar de bedrijven in uw gemeente. Op die manier 
wordt het aantal bewegingen en fysieke interactie van mensen verminderd, en dit is uiteindelijk het enige 
wat echt helpt in de strijd tegen COVID-19.  
 
 
Ik dank u allen voor de vele inspanningen van de afgelopen maanden en wens u veel succes toe in de 
komende tijd. Ikzelf en mijn dienst noodplanning blijven ter beschikking voor verdere vragen en 
opmerkingen.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
De gouverneur 
 
 
 

 

 
 
Jan Spooren 

 


