
Update 27/7: bijkomende beperkende maatregelen  

De Nationale Veiligheidsraad nam op 23/7 en op 27/7 bijkomende 

maatregelen om de heropflakkering van het coronavirus af te remmen. Ook de 

provincie Antwerpen nam bijkomende maatregelen. Hierbij een overzicht:  

Maatregelen genomen op 23/7: gelden sinds 24/7:  

• Uitbreiding mondmaskerverplichting: Hetdragen van een mondmasker is 

voortaan ook verplicht:   

o Op markten, rommelmarkten en kermissen 

o In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) 

zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten  

o In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn 

voor het publiek 

o In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten 

 

Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere 

gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan 

worden gegarandeerd. 

• De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u. 

• De klanten van de horeca moeten een emailadres of een 

telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig 

verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden 

vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de 

bestrijding van het coronavirus. 

• In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt. 

Daarnaast nam de Nationale Veiligheidsraad op 27/7 volgende 

maatregelen die gelden vanaf woensdag 29/7 en gedurende ten minste 

vier weken (tot eind augustus):  



• beperking van de sociale bubbel tot 5 personen voor de komende vier 

weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen 

jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen 

zijn mensen bovenop het gezin met wie dus nauwe contacten 

mogen, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet 

worden gerespecteerd. (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) 

• Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten 

zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet 

meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten. 

• Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen 

plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een 

nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied 

organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de 

epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die 

een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 

100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een 

mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde 

dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd. 

• Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact 

tussen collega's te vermijden. Lees hierover ook ons bijkomend 

nieuwsbericht.  

• De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén 

doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont 

of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 

minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht. 

• Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de 

maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot 

september. 

• De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke 

situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen 

"actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook 
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contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij 

sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het 

ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde 

verplichtingen worden onderworpen als de horecasector. 

Lokale aanpak: Maatregelen provincie Antwerpen 

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden 

krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun 

grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen 

van de regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen als de 

situatie dat vereist. De provincie Antwerpen nam vervolgens bijkomende 

maatregelen: 

Welke maatregelen gelden voor het volledige grondgebied van de provincie 

Antwerpen?:  

• In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal 

leven stopt tussen 23.30 en 6.00 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 

23.30 en 6.00 uur, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het 

werk, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om 23.00 uur. 

• Mondneusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar 

verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én 

op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden 

gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten 

en drinken en in de private sfeer (thuis) 

• In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve 

meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij 

de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke 

afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek 

mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden 

bijgehouden. 



• In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot 

een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat 

uit leden van hetzelfde gezin. 

• Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: geen 

‘funshoppen’: u gaat alleen naar de markt of slechts in het gezelschap 

van minderjarige kinderen of uw begeleider wanneer u hulpbehoevend 

bent, en niet langer dan 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een 

horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten. 

• Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk 

is. Lees hiervoor ons bijkomend artikel.  

• Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn 

verboden voor sporters boven de 18 jaar. 

In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, 

Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, 

Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en 

Hemiksem, Rumst) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen 

genomen. 

• Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen 

sluiten. 

• Alle fitnesscentra sluiten. 

Het is nog wachten op de precieze vertaling in het Provinciebesluit. We 

houden je op de hoogte.  
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