VLAANDEREN
WETTELIJKE BASIS

Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

ARTIKEL

47

WIE
KAN De ambtenaren-artsen die bevoegd zijn tot het nemen van maatregelen om uitbreiding van infecties tegen te gaan
MAATREGELEN
OPLEGGEN?
INHOUD

1° personen die aangetast zijn door een dergelijke infectie en die een bijzonder gevaar van besmetting vormen voor
andere personen, verplichten een gepaste medische behandeling te volgen om die besmettelijkheid te bestrijden
en/of het bevel geven tot tijdelijke afzondering van deze personen in een door de ambtenaren-artsen bepaalde
ziekenhuisafdeling. Die verplichte afzondering verloopt zodra de patiënt niet meer besmettelijk is;
2° personen die, na contact met een geïnfecteerde persoon of na contact met een andere besmettingsbron, mogelijk
besmet zijn, en die door contacten met anderen, al dan niet bij de uitoefening van hun beroepsactiviteit, deze infectie
kunnen overdragen, onderwerpen aan medisch onderzoek dat nodig is voor de opsporing van besmettingsbronnen;
3° personen die besmet blijken en de infectie kunnen overdragen, de contacten met anderen, al dan niet bij de
uitoefening van hun beroepsactiviteit, verbieden zolang zij hierdoor een bijzonder gevaar betekenen voor de
volksgezondheid;
4° de nodige ruimten in ziekenhuizen opeisen voor de opname en de afzondering van personen die besmet zijn of bij
wie
een
ernstige
besmetting
wordt
vermoed;
5° de ontsmetting bevelen van voorwerpen en lokalen die besmet zijn;
6° de behandeling, de afzondering of het doden bevelen van dieren die een besmettingsgevaar betekenen voor de
mens, met uitzondering van het besmettingsgevaar door consumptie van deze dieren.

GEBRUIK
VAN De ambtenaren-artsen en de ambtenaren:
DWANG (art. 46)
1° nemen, zo nodig, contact op met andere binnenlandse, buitenlandse of internationale ter zake bevoegde

gezondheidsautoriteiten om de verspreiding van infecties tegen te gaan;
2° hebben, binnen de perken van hun opdracht en voor zover dat noodzakelijk wordt geacht, van vijf uur 's morgens
tot negen uur 's avonds vrije toegang tot alle plaatsen en ruimten waar een mogelijke besmettingsbron werd
vastgesteld of wordt vermoed van een besmettelijke ziekte die een bijzonder gevaar vormt voor de volksgezondheid.
Tussen negen uur 's avonds en vijf uur 's morgens is deze toegang beperkt tot collectieve inrichtingen waar personen
overnachten;
3° mogen binnen de perken van hun opdracht en voorzover dat noodzakelijk wordt geacht:
a) elk onderzoek, elke controle en elke enquête instellen, alsook alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich
ervan te vergewissen dat de decreets- en reglementsbepalingen worden nageleefd;
b) bij de uitoefening van hun ambt de bijstand van de lokale of federale politie vorderen.
SANCTIES

Art. 79. Onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen, worden gestraft met een geldboete
van 26 tot 500 euro en met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden of met een van deze straffen alleen:
1° degenen die geen gevolg geven aan de dwangmaatregelen, bedoeld in artikel 41, § 1, § 5 en § 6, en artikel 47, of
die de uitvoering of naleving ervan verhinderen of belemmeren;
Aangezien de sanctie niet meer dan één jaar gevangenisstraf bedraagt, kan er geen aanhoudingsbevel worden
uitgevaardigd of kunnen er geen alternatieve maatregelen voor de voorlopige hechtenis worden opgelegd.

HERROEPING
AARD
VAN
MAATREGEL

Binnen de zestig dagen moet er bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
DE Bestuurlijk

WALLONIË
WETTELIJKE BASIS

Decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de
preventie en de bevordering van de gezondheid

ARTIKEL

47/15

WIE
KAN De artsen of de verpleegkundigen belast met het toezicht op de besmettelijke ziektes worden door het Agentschap
MAATREGELEN
aangewezen.
OPLEGGEN?

INHOUD

Hun opdracht bestaat erin: §1. ….
3° onverwijld de betrokken burgemeester(s) te waarschuwen wanneer er een reëel verspreidingsrisico bestaat of
wanneer de verspreiding daadwerkelijk aangetoond is;
4° de sluiting van een plaats, een ruimte of een installatie geheel of gedeeltelijk bevelen als bedoelde plaats, ruimte of
installatie aan de oorsprong zou kunnen zijn van de besmetting of als de maatregelen, opgelegd door de artsen of
verpleegkundigen van het Agentschap, niet in acht worden genomen;
5° zich ervan vergewissen of, en in voorkomend geval, bevelen dat zowel de persoon van wie vermoed wordt dat hij
drager is van een, op korte termijn levensbedreigende, ziekte of die de symptomatologie van een ernstige
epidemische aantasting vertoont, als de persoon of de personen die voornoemde besmet zou of zouden kunnen
hebben of van voornoemde deze besmetting zou of zouden kunnen hebben gekregen, de nodige onderzoeken
ondergaan en, in voorkomend geval, een passende, preventieve of curatieve, behandeling volgen;
6° indien nodig de afzondering te bevelen van de besmette personen of van de personen die deze besmetting zouden
kunnen hebben opgelopen, voor een periode die het besmettingsgevaar niet overstijgt, in een ziekenhuisdienst die
speciaal daartoe is aangewezen door de bevoegde overheid of voor de omstandigheid is opgeëist;
7° de persoon of personen, lijdend aan één van de ziektes die aanleiding geven tot een verplichte aangifte het verbod
opleggen om verder zijn, haar of hun beroepsactiviteit uit te oefenen en een gemeenschap te bezoeken tijdens een

periode die de periode van het besmettingsgevaar niet overstijgt;
8° iedere medische controle of ieder medisch onderzoek, iedere opsporing of onderzoeksopdracht in te leiden en
iedere informatie, die zij in de uitoefening van hun ambt nuttig achten, in te winnen;
9° de ontsmetting te bevelen van de voorwerpen en lokalen, evenals de afzondering, de behandeling en, in
voorkomend geval, het doden en verbranden van besmette of vermoedelijk besmette dieren, in samenwerking met
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
10° iedere plaats te betreden die bezocht werd door de persoon of personen lijdend aan één van de aangifteplichtige
ziektes of door de besmette of vermoedelijk besmette dieren met het oog op het vaststellen van deze
besmettingsbron of op het nemen van profylactische maatregelen.
GEBRUIK
DWANG

VAN § 4. De artsen of verpleegkundigen van het Agentschap belast met het toezicht op de besmettelijke ziektes zijn
gemachtigd om de bijstand en de bescherming van de lokale of federale politie bij de uitoefening van hun ambt te
eisen, daar waar dit in het belang van de volksgezondheid nodig is.
In de praktijk kan de Lokale Politie de besmette persoon vatten om betrokkene naar de meest geschikte instelling te
brengen en desgevallend onder bewaking te houden.

SANCTIES

Art. 47/16. Onverminderd de toepassing van de straffen door het Strafwetboek bepaald worden gestraft met een
geldboete van 1 tot 500 euro en met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden, of met slechts één van
beide straffen, de personen:
1° die het bepaalde van dit decreet in termen van aangifteplicht voor besmettelijke ziektes niet in acht nemen of de
uitvoering ervan belemmeren;
2° niet gevolg geven aan de maatregelen bepaald krachtens dit decreet of ze belemmeren;
3° het optreden van de artsen of verpleegkundigen van het Agentschap belast met het toezicht op de besmettelijke
ziektes, belemmeren.
De Regering stelt nadere regels vast voor de toepassing van dit artikel.
Aangezien de sanctie niet meer dan één jaar gevangenisstraf bedraagt, kan er geen aanhoudingsbevel worden
uitgevaardigd of kunnen er geen alternatieve maatregelen voor de voorlopige hechtenis worden opgelegd.

HERROEPING
AARD
VAN
MAATREGEL

Binnen de zestig dagen moet er bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
DE Bestuurlijk

BRUSSEL
WETTELIJKE BASIS

Ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

ARTIKEL

13

WIE
MAATREGELEN
OPLEGGEN?
INHOUD

KAN De geneesheer-gezondheidsinspecteur kan, indien mogelijk na de burgemeester van de gemeente waar de
maatregel moet worden uitgevoerd hierbij te hebben betrokken of zijn medewerking te hebben gevraagd, en, voor
zover mogelijk, na overleg met de behandelende artsen, profylactische maatregelen nemen of door de
burgemeester doen nemen, zoals
1° personen die besmet blijken en die infectie kunnen overdragen fysieke contacten met anderen verbieden zolang
zij hierdoor een bijzonder gevaar betekenen voor de volksgezondheid;
2° personen, die, na contact met een geïnfecteerde persoon of na contact met een andere besmettingsbron
mogelijk besmet zijn en die, door contacten met anderen, deze infectie kunnen overdragen, onderwerpen aan een
medisch onderzoek;
3° personen die besmet blijken en die infectie kunnen overdragen, verplichten een aangepaste medische
behandeling te volgen met het oog op het bestrijden van deze besmettelijkheid;
4° personen die, in het kader van de uitoefening van hun beroepsactiviteiten, een infectie kunnen overdragen
verbieden deze activiteit uit te oefenen of verplicht onderwerpen aan een medisch onderzoek, zolang zij een
bijzonder gevaar betekenen voor de volksgezondheid;
5° de opvordering van een ziekenhuisdienst om de afzondering van de personen die besmet zijn of bij wie een
ernstige besmetting wordt vermoed te bewerkstelligen;
6° de ontsmetting bevelen van voorwerpen en lokalen die besmet zijn;
7° de behandeling, afzondering of het doden van dieren bevelen die een besmettingsgevaar betekenen voor de
mens, met uitzondering van het besmettingsgevaar door consumptie van deze dieren.

GEBRUIK VAN DWANG De geneesheer-gezondheidsinspecteur of, op verzoek ervan, de bevoegde burgemeester kunnen
1° mondelinge en schriftelijke raadgevingen, aanmaningen en bevelen geven;

2° van 5 uur 's morgens tot 9 u 's avonds zich vrije toegang verschaffen tot alle plaatsen en ruimten waar een
mogelijke besmettingsbron werd vastgesteld of wordt vermoed uitsluitend met het oog op de vaststelling van de
besmettingsbron en profylactische maatregelen nemen met toepassing van artikel 13. Tussen 9 uur 's avonds en 5
uur 's morgens is deze toegang beperkt tot het nemen van uiterst dringende maatregelen die onmiddellijk en
zonder aanstalten moeten worden genomen om de verdere verspreiding van de besmettelijke ziekte, die een
bijzonder gevaar vormt voor de volksgezondheid, te voorkomen;
3° overtredingen vaststellen van de aangifteverplichting vervat in artikel 12 en van het respect van de profylactische
maatregelen genomen met toepassing van artikel 13 door middel van processen-verbaal die bewijskracht hebben
tot het tegendeel is bewezen. Een afschrift hiervan wordt per aangetekende brief ter kennis gebracht van de
overtreders binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van de overtreding;
4° de gehele of gedeeltelijke stillegging of sluiting bevelen van de plaats, de ruimte, of de installatie die de oorzaak
kan zijn van de besmetting, wanneer zij vaststellen dat de met toepassing van artikel 13 opgelegde maatregelen niet
nageleefd worden, wanneer bevelen of aanmaningen niet opgevolgd worden of wanneer er een ernstige bedreiging
of gevaar bestaat voor de volksgezondheid;
5° elk onderzoek, elke controle of elke enquête instellen, alsook alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten voor
de uitvoering van hun opdracht waarin voorzien in artikelen 12, 13, en 14 van deze ordonnantie en haar
uitvoeringsbesluiten;
6° bij de uitoefening van hun ambt de bijstand van de federale of lokale politie vorderen.
SANCTIES

Art. 15. Onverminderd de toepassing van de in het strafwetboek gestelde straffen, worden gestraft met een
geldboete van 1 tot 500 EUR en met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden of met een van deze straffen
alleen:
1° degenen die geen aangifte doen zoals bedoeld in artikel 12, § 1, of de aangifte verhinderen of belemmeren;
2° degenen die geen gevolg geven aan de maatregelen bedoeld in artikel 13, of de uitvoering van deze maatregelen
verhinderen of belemmeren;
3° degenen die de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 14 verhinderen of belemmeren.
Aangezien de sanctie niet meer dan één jaar gevangenisstraf bedraagt, kan er geen aanhoudingsbevel worden
uitgevaardigd of kunnen er geen alternatieve maatregelen voor de voorlopige hechtenis worden opgelegd.

HERROEPING
AARD
VAN
MAATREGEL

Binnen de zestig dagen moet er bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
DE Bestuurlijk

