
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN DE
BURGEMEESTER VAN 01/03/2020 BETREFFENDE HET VERBIEDEN VAN DE

TOEGANG TOT SCHOLEN, KINDERDAGVERBLIJVEN, RUSTHUIZEN, GESLOTEN
SPORTCENTRA, BIBLIOTHEKEN, CULTURELE CENTRA, CONCERTZALEN EN

GEBOUWEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR OF ANDERE OPENBARE GEBOUWEN
GEVESTIGD IN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

De burgemeester,

Gelet op de artikelen 133, alinea 2 en 135, §2,5°, die bepalen dat de gemeenten tot taak hebben het 
voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de veiligheid, de zekerheid en
de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen en in het bijzonder het nemen van 
passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en 
het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;

Gelet op het besluit van de burgemeester van 01/03/2002 betreffende het verbieden van de toegang tot 
scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen, gesloten sportcentra, bibliotheken, culturele centra, concertzalen 
en gebouwen van het gemeentebestuur of andere openbare gebouwen gevestigd in Sint-Lambrechts-
Woluwe voor elk persoon die van een privé- of zakenreis terugkeert vanuit één door de FOD Buitenlandse 
Zaken vastgestelde risicozone (China, Thailand, Hongkong, Macau, Singapore, Zuid-Korea, Iran, Veneto 
en Lombardije) gedurende de 14 dagen die volgen op de terugkeer in België;

Overwegende dat de lijst van de hoge risicozones dag na dag verandert met betrekking tot de wereldwijde 
verspreiding;

Overwegende dat de FOD Buitenlandse Zaken verwijst naar de speciaal gecreëerde website: www.info-
coronavirus.be, die zelf verwijst naar de website https://epidemio.wiv-isp.be, de informatiesite voor 
zorgverleners.

Overwegende dat deze website aangeeft dat "De risicogebieden voor de overdracht van het SARS-Cov-2-
virus dagelijks worden geëvalueerd. Nieuwe landen of nieuwe regio's binnen een land worden toegevoegd 
als het aantal gevallen in de afgelopen 7 dagen is toegenomen en de incidentie een drempel van 20 
gevallen per miljoen inwoners overschrijdt"; dat de website de landen/regio’s bepaalt met een 
wijdverspreide/lokale transmissie;

Overwegende dat op 05/03/2020 China (met inbegrip van Hongkong en Macau), Zuid-Korea, Iran, Italië (de
provincies Lombardije, Veneto en Emilia-Romagna, Singapore en Japan) op de website worden vermeld;

Overwegende dat het raadzaam is het besluit van 01/03/2020 te wijzigen om te verwijzen naar de 
bijgewerkte lijst van landen/regio's met een wijdverspreide of lokale transmissie, die op de website 
https://epidemio.wiv-isp.be staat;

Gelet op bovenstaande redenen;

Gezien de hoogdringendheid,  

BESLUIT
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Artikel 1   Het artikel van het besluit van de burgemeester van 01/03/2020 betreffende het verbieden van de
toegang tot scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen, gesloten sportcentra, bibliotheken, culturele
centra, concertzalen en gebouwen van het gemeentebestuur of andere openbare gebouwen 
gevestigd in Sint-Lambrechts-Woluwe wordt gewijzigd en vervangen door de volgende 
bewoordingen: “De toegang tot scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen, gesloten sportcentra, 
bibliotheken, culturele centra, concertzalen en gebouwen van het gemeentebestuur of andere 
openbare gebouwen in Sint-Lambrechts-Woluwe is verboden voor elk persoon die van een privé-
of zakenreis terugkeert vanuit een land/regio met een wijdverspreide of lokale transmissie 
vermeld op de website https://epidemio.wiv-isp.be gedurende de 14 dagen die volgen op de 
terugkeer in België;”

Artikelen 2 tot 7 van het besluit van de burgemeester van 1/03/2020 worden niet gewijzigd en 
blijven van toepassing.

Artikel 2: Onderhavig besluit wordt meegedeeld aan de verschillende beheerders en verantwoordelijken 
van de betrokken instellingen.

Artikel 3: Ter algemene informatie zal er een exemplaar van onderhavig besluit op zichtbare wijze 
aangeplakt worden zolang het besluit niet opgeheven is.

Artikel 4: Er kan tegen onderhavige beslissing een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de 
Raad van State binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf ontvangst van onderhavig 
besluit. Dit gebeurt door een verzoek per aangetekend postschrijven naar het volgende adres te 
versturen: Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.

Sint-Lambrechts-Woluwe, 5/03/2020

De burgemeester,

                                                                        Olivier MAINGAIN
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