
1/4 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Besluit 

  2020_35 
 
Politieverordening van de gouverneur van 15 december 2020 betreffende  
het zingen ter gelegenheid van Nieuwjaar en Driekoningen en het overbrengen van wensen 
en/of het aanbieden en in ontvangst nemen van traktaties ter gelegenheid daarvan. 

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 28 november 2020; 

Gelet op 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 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. 

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; 

Overwegende 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; 
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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, evalueert de Provinciale Crisiscel 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; 

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; 

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 
individuen impliceren en/of een groot aantal personen samenbrengen; 

Overwegende dat huis-aan-huisactiviteiten van welke aard dan ook reeds verboden zijn tot en met 15 januari 
2020 gelet op artikel 7bis§1 van 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 28 
november 2020; 

Overwegende dat de epidemiologische situatie, op basis van de wetenschappelijke modellen, nog niet gunstig 
genoeg zal zijn om de traditionele activiteiten verbonden aan de jaarwisseling onverminderd te hervatten; 

Gelet op de vraag van de burgemeesters van de provincie Antwerpen aan de gouverneur op 10 december 
2020, om voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen een verbod op Nieuwjaars- en 
Driekoningen zingen af te kondigen, om zo de uniformiteit binnen de provincie te bewaren, onduidelijkheid en 
een lokaal opbod te vermijden; 

Overwegende dat Nieuwjaars- en Driekoningen zingen en/of rondgaan om traktaties in ontvangst te nemen een 
nauw fysiek contact tot gevolg kan hebben dan wel aanleiding kan geven tot het samen komen van mensen 
waardoor nauwe contacten ontstaan tussen personen en/of besmettelijke personen achtereenvolgens 
verschillende mensen ontmoeten met een bijkomend risico op verspreiding van het virus tot gevolg; 

Overwegende dat het, gelet op de epidemiologische situatie en de mogelijkheid op snelle heropflakkeringen, 
aangewezen is om lokaal zeer omzichtig en bedachtzaam om te gaan met eventuele toelatingen en 
versoepelingen; 
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BESLUIT: 

 

Politieverordening 

 
Artikel 1 
 
Gelet op het verbod op huis-aan-huisactiviteiten van welke aard dan ook, opgenomen in artikel 7bis§1 van het 
ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, zijn onderstaande activiteiten niet toegestaan in provincie Antwerpen: 
 

 Huis-aan-huis zingen; 
 Huis-aan-huis overmaken van wensen ter gelegenheid van het nieuwe jaar; 
 Huis-aan-huis zingen ter gelegenheid van Driekoningen;  
 Het aanbieden van traktaties bij huis-aan-huis activiteiten; 
 Het in ontvangst nemen van traktaties bij huis-aan-huis activiteiten; 

 
 
Artikel 2 
 
Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking tot en met 15 januari 
2021. 
 
 
Artikel 3 
 
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 4 
 
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, 
15 december 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cathy Berx 
Gouverneur 
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