


Gelet op de omzendbrief van 20 december 2003 betreffende de taken die de provinciale 

overheden voor de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken uitoefenen; 

Politiebesluit van 2 november 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende 

maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West

Vlaanderen 

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; 

Gelet op het overleg van 1 december 2020 tussen de gouverneur en de burgemeesters van 

de provincie West-Vlaanderen; 

Overwegende de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de 

noodtoestand inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 januari 2020, in het 

bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico; 

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; 

Overwegende dat de gouverneur in de provincie zorgt voor het handhaven van de openbare 

orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid; 

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 sinds juli het aantal besmettingen terug in stijgende lijn zit en dat zulks 

inhoudt dat het virus nog niet van het Belgische grondgebied verdwenen is en blijft circuleren; 

Overwegende dat het aantal opname in intensieve zorgen nog steeds hoog is, dat hier wel 

een afname is maar dat die afname traag gaat, dat ook WZC nog uitbraken kennen, dat de incidentie 

per 100.000 inwoners in West-Vlaanderen in de voorbije 14 dagen 340 bedraagt en positiviteitsratio 

8,4 procent is. 

Overwegende dat de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in het bijzonder van de diensten 

van de intensieve zorg, nog steeds kritiek is; 

Overwegende dat er geen gewenste verbetering van de epidemiologische situatie wordt 

waargenomen en dat een ongecontroleerde en exponentiële groei van de epidemie moet worden 

vermeden; 

Overwegende dat de zorgsector nog steeds onder zware druk staat, zowel op logistiek als op 

personeelsvlak; dat de druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19-zorg blijft 

en dat dit een aanzienlijk effect kan hebben op de volksgezondheid; dat sommige ziekenhuizen nog 

steeds kampen met personeelsuitval wegens ziekte en dat dit kan leiden tot een tekort aan 

personeel in de zorgsector; dat de opvang van patiënten op het grondgebied meer en meer onder 

druk komt te staan; 












