
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT  

 

POLITIEBESLUIT 

 

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, 

 
Gelet op artikel 128 van de Provinciewet; 
 
Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de Wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van 
algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen, zoals gewijzigd door de 
Wet van 5 juni 1934 en de Wet van 14 juni 1963; 
 
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; 
 
Dat er dient gewezen op de karakteristieken van dit virus, in het bijzonder met betrekking tot de 
besmettelijkheid en het sterfterisico; 
 
Overwegende dat artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie het 
voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen verankert 
evenals de actieve voorbereiding van zulke crisissen, zodat het aan de overheid is om dringende en 
voorlopige maatregelen te nemen wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal 
worden; 
 
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 COVID-19;  
 
Gelet op artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het 
beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciaal niveau en betreffende de rol van de 
burgemeesters en provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen; 
 
Dat de federale overheid sindsdien diverse dringende en voorlopige maatregelen heeft opgelegd om 
deze crisis te beheren en aldus te vermijden dat het gezondheidszorgsysteem dermate onder druk komt 
te staan dat de noodzakelijke zorgverlening in het gedrang komt; 
 
Gelet op het verslag van 22 april 2020 van de federale Groep van Experts die belast zijn met de Exit 
Strategy en CELEVAL (Evaluatiecel), dat een gefaseerde aanpak bevat voor het geleidelijk afbouwen 
van dergelijke dringende en voorlopige maatregelen en voornamelijk gebaseerd is op drie essentiële 
aspecten, met name het dragen van een mondmasker, testing en tracing; 
 
Overwegende dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en overlijdens door het 
coronavirus COVID-19 de jongste maanden in België een neerwaartse trend kende, zodat een aantal 
fases van het afbouwplan werden ingevoerd; 
 
Dat evenwel sinds medio juli het aantal besmettingen terug in stijgende lijn zit, met onder meer 
concentraties in meerdere gemeenten waarbij de alarmdrempel van 20 gevallen per 100.000 inwoners 
is overschreden; 
 
Dat zulks inhoudt dat het virus nog niet van het Belgische grondgebied verdwenen is en blijft circuleren; 
 
Dat er in wetenschappelijke middens inmiddels sprake is van een tweede besmettingsgolf; 
 
Dat de federale overheid een aantal versoepelingen dan ook heeft teruggedraaid middels de 
Ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020 houdende wijziging van het 



ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID−19 te beperken; 
 
Overwegende dat in de provincie Vlaams-Brabant jaarlijks ettelijke duizenden seizoenarbeiders in de 
land- en tuinbouw worden tewerkgesteld, waarvan een groot deel uit het buitenland afkomstig is; 
 
Dat het veelal landen betreft als Polen, Bulgarije en Roemenië, maar eveneens Slovakije, Spanje, Italië 
en Portugal; 
 
Dat verschillende van deze landen als oranje of zelfs rood zijn ingekleurd in de reisadviezen van de 
FOD Buitenlandse Zaken, wat betekent dat voor Belgen die naar één van dergelijke landen reizen bij 
hun terugkeer een coronatest en quarantaine is aanbevolen dan wel verplicht; 
 
Dat een plotse instroom van seizoenarbeiders uit zulke risicogebieden een mogelijke bijkomende 
besmettingshaard kan vormen, temeer daar deze arbeiders in de provincie Vlaams-Brabant vaak met 
grote groepen in de voorziene woongelegenheden verblijven en zich ook in de publieke ruimtes 
begeven zodat één besmette arbeider voor een significante verspreiding van het coronavirus COVID-19 
kan zorgen; 
 
Dat ten aanzien van deze bevolkingsgroep aldus bijkomende acties aangewezen zijn, bovenop de 
praktijken en protocollen die reeds in de betreffende sector actief zijn; 
Overwegende dat artikel 23 van het genoemde Ministerieel besluit van 30 juni 2020 de lokale 
overheden toelaat aanvullende preventieve maatregelen te nemen ten opzichte van deze voorzien door 
de Minister;  
 
Gelet op het aansluitende ministerieel schrijven van 24 juli 2020 inzake het beheer van de federale fase 
en de uitoefening van de lokale maatregelen; 
 
Dat de gouverneur de taak heeft om de burgemeesters van diens provincie te adviseren, te gidsen en te 
waken over de proportionaliteit en de coherentie van de maatregelen;  
 
Gelet op de Omzendbrief van 20 december 2013 betreffende de taken die de provinciale overheden 
voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken uitoefenen;  
 
Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992;  
 
Overwegende dat de gouverneur als overheid van bestuurlijke politie in de provincie zorgt voor het 
handhaven van de openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid;  
 
Dat aanvullende preventieve maatregelen om de verspreiding en stijging van het coronavirus COVID-19 
tegen te gaan ook daaronder kunnen worden begrepen; 
 
Gelet op het overleg met de bevoegde gezondheidsinspecteur;  
 
Gelet op het overleg van 13 augustus 2020 betreffende de seizoenarbeid, voorgezeten door het NCCN; 
 
Gelet op het advies van de FOD Werkgelegenheid van 14 augustus 2020; 
 
Overwegende dat om de volksgezondheid te kunnen garanderen bij een instroom van buitenlandse 
seizoenarbeiders en gelet op de snel evoluerende internationale epidemiologische toestand, het 
aangewezen is dat werknemers uit een land dat of een regio die in het reisadvies van de FOD 
Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, die zich willen inschrijven als seizoenarbeider 
in een gemeente van de provincie Vlaams-Brabant, zich bij aankomst in de provincie eerst laten testen 
en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan; 
 
Overwegende dat naast een testing en mogelijke quarantaine bij aankomst, ook een opvolging van de 
gezondheid ter plekke essentieel is; 
 
Dat derhalve de werkgever bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur kan nemen van 
zijn ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg en dient hij  



bij een verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts naar keuze te 
raadplegen; 
 
Overwegende dat in het licht van de maatregelen van het jongste Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 
tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, inzonderheid dat “gezien wat voorafgaat, 
bepaalde bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, nog steeds een 
specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid” en er dus “een beperking en omkadering van 
samenscholingen […] onontbeerlijk en proportioneel zijn”, er ook moet worden gedacht om activiteiten 
te verbieden die te nauwe contacten met zich meebrengen en/of een groot aantal personen 
samenbrengen, temeer daar seizoenarbeid zware fysieke inspanningen vergt en het dragen van een 
mondmasker hierbij niet kan; 
 
Dat in die optiek seizoenarbeiders op de bedrijven in beperkte, steeds dezelfde groepen van maximaal 
10 personen dienen te werken; 
 
Dat wanneer er in dergelijke groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een 
duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, de groep veiligheidshalve volledig wordt afgezonderd tot 
het testresultaat bekend is;  
 
Overwegende dat een provinciale aanpak van de gezondheidsrisico’s die seizoenarbeid met zich kan 
meebrengen, verantwoord is in het licht van de huidige coronavirus COVID-19 pandemie en bovendien 
het voordeel heeft van duidelijkheid, opvolgbaarheid en handhaving; 
Om die redenen,  
 

BESLUIT 

ARTIKEL 1.: 
 
Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in een gemeente van de provincie Vlaams-Brabant 
als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land of een regio die in het reisadvies van de FOD 
Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie 
meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine 
gaan. 
 
ARTIKEL 2.: 
 
De werkgevers in de provincie Vlaams-Brabant kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de 
temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het 
sociaal overleg en dienen bij een verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een 
arts naar keuze te raadplegen. 
 
ARTIKEL 3.: 
 
De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Vlaams-Brabant tewerkgesteld in dezelfde, 
vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand luidens artikel 2 een hoge 
temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de ganse 
groep te worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.  
 
ARTIKEL 4.: 
 
Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien 
dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen. 
 
 
 
ARTIKEL 5.: 
 
Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in werking en 
dit tot en met 30 september 2020.    



 
ARTIKEL 6.: 
 
De lokale politie en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van deze verordening. 
 
ARTIKEL 7.: 
 
Dit besluit vervangt het besluit van 31 juli 2020 en zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke 
aanplakborden in de provincie Vlaams-Brabant en worden bekendgemaakt via gemeentelijke en 
provinciale websites.  
 
Een afschrift wordt ter kennisgeving overgemaakt aan: 
- de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken; 
- de NCCN; 
- de burgemeesters van de provincie Vlaams-Brabant; 
- de bestuurlijke directeur-coördinatoren van de federale politie van de provincie Vlaams-Brabant; 
- de korpschefs van de lokale politiezones van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
Gedaan te Leuven , op 19 augustus 2020. 
 
De gouverneur, 
 

 
 
Lodewijk De Witte. 


