
 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER TER VRIJWARING VAN DE OPENBARE GEZONDHEID 
- TREFFEN VAN DRINGENDE MAATREGELEN TER BEPERKING VAN DE VERSPREIDING VAN CORONAVIRUS –

ASIELCENTRUM TE R. VANDAMMESTRAAT 
 

 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63; 

 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 135 §2; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken; meer in het bijzonder het 
verplaatsingsverbod, het samenscholingsverbod en de social distancing, vervangen door het MB 

van 23 maart en gewijzigd bij MB van 24 maart;  

 
Gelet op het positieve advies van het College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020, 
waarbij werd beslist om over te gaan tot volledige lock-down van het asielcentrum gelegen R. 
Vandammestraat 100a ten gevolge van de corona-crisis; 
 
Gelet op het burgemeestersbesluit van 24 maart 2020 houdende een volledige lock-down van het 
asielcentrum gelegen R. Vandammestraat; 

 
Gelet op de brief van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en van 
Migratie waarin gevraagd wordt het besluit van 24 maart te heroverwegen; 
 
Gelet op het overleg dat op 30 april plaats vond met de gouverneur van de provincie West 
Vlaanderen en de verantwoordelijken van Fedasil en het kabinet van de Minister; 

 
Overwegende dat de directie en het personeel van het asielcentrum op verschillende manieren en 
op verschillende tijdstippen de inwoners van het asielcentrum duidelijk hebben gemaakt dat niet -

essentiële reizen vanuit België verboden zijn, personen er toe gehouden zijn thuis te blijven 
behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, dat samenscholingen 
verboden zijn en de regels van social distancing moeten nageleefd worden en dat 
buitenwandelingen maar onder bepaalde voorwaarden zijn toegelaten; 

 
Overwegende dat desondanks herhaaldelijk werd vastgesteld dat deze regels niet werden 
nageleefd; 
 
Overwegende dat op 21 maart een aantal groep inwoners van het asielcentrum in groep aanwezig 
zijn in de Robert Vandammestraat en door de politie moesten geïnterpelleerd worden;  
 

Overwegende dat eveneens op 21 maart een aantal inwoners zich in groep bevonden in de Zeelaan 
en door de politie moesten geïnterpelleerd worden; 
 
Overwegende dat van beide feiten proces verbaal werd opgesteld; 
 
Overwegende dat op 23 maart door de directie van De Lijn melding werd gemaakt van problemen 

in verband met social distancing in de omgeving van het asielcentrum, waarbij grote groepen 
tegelijkertijd de bus wilden nemen. 
 
Overwegende dat de gemeente ter zake werd gevraagd dit op te volgen.  
Overwegende dat overigens moet worden opgemerkt dat deze vaststelling niet alleen inhoudt dat 
de social distancing niet werd toegepast maar ook dat de beperkingen die het MB oplegt en 
waardoor enkele noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten, niet werd nageleefd; 

 
Overwegende in dat verband overigens dat tijdens het overleg duidelijk werd dat voor het 
burgemeestersbesluit van kracht werd er, ondanks het bestaan van het MB van 18 maart, geen 
controle was op de verplaatsingen van de inwoners van het asielcentrum waarbij het niet 
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ongebruikelijk was dat inwoners voor één of meer dagen op een andere plaats verbleven en daarna 
terug naar het centrum kwamen; 

 
Overwegende dat uit al deze vaststellingen en het grote belang dat de regering - terecht – hecht 
aan het strikt naleven van de bepalingen van het Ministerieel Besluit, duidelijk blijkt dat een 
striktere werkwijze noodzakelijk is en dat het dus noodzakelijk is dat bij burgemeestersbesluit die 

werkwijze verplichtend wordt gemaakt, teneinde zowel de gezondheid van de inwoners van 
Koksijde zelf en als de gezondheid van de inwoners van het asielcentrum zo goed als mogelijk te 
garanderen;  
 
Overwegende dat tijdens het overleg de bezorgdheid werd uitgesproken door de 
vertegenwoordigers van Fedasil en van het kabinet van de Minister dat door het 
burgemeestersbesluit geen bijkomende, discriminatoire, voorwaarden mochten worden opgelegd, 

enkel bestemd voor één categorie van personen, namelijk de inwoners van het asielcentrum te 
Koksijde; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur deze bezorgdheid ten volle deelt;  
 
Overwegende dat er wel een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds bijkomende 

discriminatoire voorwaarden zoals door Fedasil en het kabinet van de Minister vooropgesteld en het 

vastleggen van specifieke modaliteiten voor de uitvoering van het Ministerieel Besluit, die 
aangepast zijn aan enerzijds het feit dat het om een grote groep gaat die in een collectiviteit woont 
en anderzijds ook aan de specifieke situatie en ligging van de gemeente Koksijde die niet alleen 
een zeer hoog aantal oudere inwoners telt maar ook door de nabijheid van de Franse grens 
sowieso meer aandacht moet hebben voor mogelijke problemen met transitmigranten en dus een 
striktere controle van de regels noodzakelijk is;  

 
Overwegende overigens dat mutatis mutandis dat ook de werkwijze is van bijvoorbeeld de Vlaamse 
regering die voor de collectiviteiten die onder haar bevoegdheid vallen specifieke modaliteiten van 
het MB van 18 maart heeft opgelegd en waarbij bijvoorbeeld inwoners van een woon zorgcentrum 
als ze het woonzorgcentrum verlaten, het woonzorgcentrum niet meer binnen mogen; 
 
Overwegende derhalve dat niets in de weg staat om specifieke modaliteiten voor de toepassing van 

het MB van 18maart uit te vaardigen;  
 
Overwegende dat het MB van 18 maart (nu 23 maart)  bepaalt, in artikel 8, eerste lid dat het 
verboden is om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval 

van noodzakelijkheid en omwille van dwingende redenen, zoals 1) zich begeven naar plaatsen 
waarvan de opening toegelaten is; 2) toegang tot bankautomaten en postkantoren; 3) toegang tot 

medische zorgen en 4) professionele verplaatsingen.  
 
Overwegende dat er bovendien in strikt familieverband een buitenwandeling georganiseerd mag 
worden, waarbij de regering heeft herhaaldelijk gevraagd geen “verre” verplaatsingen daarvoor te 
voorzien en liefst in de omgeving van de woning te blijven. Deze specificatie is niet in het MB 
opgenomen.  
 

Overwegende dat deze verplichtingen voor iedereen gelden en het burgemeestersbesluit dat we bij 
deze nemen deze verplichtingen én de vijf uitzonderingen daarop moeten garanderen, zij het 
rekening houdend bij de uitwerking ervan met de specificiteit van de gemeente Koksijde en van het 
asielcentrum meer in het bijzonder; 
 
Overwegende dat de eerste uitzondering de diensten  betreft die open blijven en die voorzien zijn 
in artikel 1 -3 van het MB.  Het gaat om de volgende diensten : de voedingswinkels met inbegrip 

van de nachtwinkels, de dierenvoedingswinkels, de apotheken, de krantenwinkels, de tankstations 

en de leveranciers van brandstoffen en de kappers; 
 
Overwegende dat de uitzondering met betrekking tot de kappers ondertussen werd afgeschaft; 
 
Overwegende dat de uitzondering met betrekking tot de dierenvoedingswinkels, de krantenwinkels, 

de tankstations en de leveranciers van brandstoffen hier niet relevant zijn; 
 
Overwegende dat wat betreft de voedingswinkels en de apotheken, het verstrekken van deze 
diensten in principe door het asielcentrum zelf gebeurt, maar dat eventuele vragen om extra 
voedingsproducten, drank of medicamenten te verkrijgen ook moeten beantwoord worden en het 
daarom noodzakelijk is een boodschappendienst te voorzien, zodat enerzijds aan deze behoeften 



kan worden voldaan maar anderzijds de verplaatsingen buiten het centrum zo beperkt mogelijk 
blijven; 

 
Overwegende dat een tweede groep uitzonderingen de toegang tot de medische zorgen.  
 
Overwegende dat in principe het centrum zelf instaat voor de medische basisverzorging en 

verplaatsingen dus niet noodzakelijk zijn; 
 
Overwegende dat indien er om medische redenen toch een noodzakelijkheid zou zijn dat 
opgevangen wordt in de uitzonderingsbepaling van het burgemeestersbesluit, waarbij exact 
dezelfde woorden worden gebruikt als in het MB van 23 maart 2020; 
 
Overwegende dat een derde groep uitzonderingen de toegang tot bankautomaten en postkantoren 

betreft.  
 
Overwegende dat in elk geval voor de postbedeling de boodschappendienst kan instaan voor de 
meeste verrichtingen; 
 
Overwegende in zoverre er noodwendigheden zijn voor post- of bankverrichtingen, deze eveneens 

onder de uitzonderingsbepaling van het burgemeestersbesluit, vallen, waarbij exact dezelfde 

woorden worden gebruikt als in het MB van 23 maart 2020; 
 
Overwegende dat de vierde groep uitzonderingen betrekking heeft op de “professionele 
verplaatsingen”.   
 
Overwegende dat niemand van de inwoners van het asielcentrum aan het werk is en dus deze 

uitzondering niet relevant is;  
 
Overwegende dat de vijfde groep uitzonderingen de mogelijkheid tot buitenwandelingen betreft; 
 
Overwegende dat wat betreft deze uitzondering ook de concrete gezondheidssituatie in het 
asielcentrum in ogenschouw moet genomen worden; 
 

Overwegende dat op het overleg van 26 maart 2020 tussen het gemeentebestuur en het 
asielcentrum de verantwoordelijke van FEDASIL terloops meldt dat er mogelijks een geval van 
besmetting is in het centrum;  
 

Overwegende dat het gemeentebestuur hier niet van op de hoogte werd gebracht ondanks 
andersluidende afspraken en dat finaal blijkt dat op 23 maart 2020 een inwoners kortademig was 

en “minimale hoest” en er werd beslist hem niet naar triage te sturen;  
 
Overwegende dat FEDASIL zelf in haar instructie van 6 maart duidelijk stelde dat in geval er een 
bevestigd geval van Coronabesmetting in een centrum aanwezig is er een volledige quarantaine 
moet beslist worden;  
 
Overwegende dat op het overleg van 30 maart door de vertegenwoordiger van FEDASIL werd 

gesteld dat er ondertussen een nieuwe instructie zou zijn uitgevaardigd en dat deze onverwijld aan 
de gemeente zou bezorgd worden; 
 
Overwegende dat dit niet gebeurd is tot op heden; 
 
Overwegende dat op het zelfde overleg door het kabinet van de Minister beloofd werd een 
verklaring aan het gemeentebestuur te sturen, waarbij expert virologen verklaarden dat er geen 

probleem was dat de inwoners van het asielcentrum zich buiten het centrum konden verplaatsen; 

 
Overwegende dat op 31 maart 2020 de Minister een brief aan het gemeentebestuur heeft gestuurd 
waarbij de volgende passus van belang is “ Ik kan u bevestigen dat een volledige lock-down van 
het opvangcentrum van Koksijde bij een mogelijk of bevestigd geval van COVID-19 niet 
noodzakelijk is ter bescherming van de Volksgezondheid; 

 
Overwegende dat dit niet betekent dat er geen omkadering van de mogelijkheid tot 
buitenwandelingen noodzakelijk is, zeker gezien de kans dat er een besmetting aanwezig is, niet 
onrealistisch is; 
 



Overwegende dat de regering en meer in het bijzonder de eerste minister benadrukt heeft dat de 
uitzondering met betrekking tot de buitenwandelingen niet de bedoeling heeft om verre 

verplaatsingen te organiseren maar wel in de buurt te blijven; 
 
Overwegende dat de experten – virologen benadrukken dat bij de toepassing van het MB het 
belangrijk is dat zo weinig mogelijk levenscirkels (“silo’s) met elkaar in contact komen om 

wederzijds besmetting te vermijden; 
 
Overwegende dat de theorie onder andere door Viroloog Marc Van Ranst in "Het Journaal" als volgt 
uitgelegd werd : “Je wil voorkomen dat twee verschillende "silo’s" van mensen met elkaar in 
contact komen”;  
 
Overwegende dat het voorkomen van contacten tussen verschillende “silo’s” des te meer aan 

belang wint omdat er gegronde redenen zijn dat binnen de bevolking van het centrum een grote 
kans op besmetting aanwezig is;  
 
Overwegende dat in die omstandigheid het wel noodzakelijk is de mogelijkheid tot buitenwandeling 
zo te kaderen, dat de contacten tussen de verschillende “silo’s” zijnde de leefcirkel van het 
asielcentrum en de andere leefcirkels buiten het centrum zo veel mogelijk beperkt worden;  

 

Overwegende dat daarom een zone wordt afgebakend waarbinnen de buitenwandelingen zich 
moeten voordoen;  
 
Overwegende dat op het overleg een consensus bestond dat om de controle op de uitvoering van 
de maatregelen te garanderen, personen die het centrum verlaten dezelfde dag terug naar het 
centrum moeten komen en de verplaatsingen beperkt worden tot een periode tussen 9 en 21h;  

 
Overwegende dat op het overleg van 30 maart onder andere omwille van een betere toepassing 
van het principe van social spacing werd vooropgesteld dat er geen nieuwe inwoners zouden 
worden aanvaard; 
 
Overwegende dat er op datzelfde overleg werd voorzien dat er bijkomende containers zouden 
worden geplaatst, die een betere toepassing van de social spacing enerzijds en het afzonderen van 

mensen die besmet zijn anderzijds mogelijk maken;  
 
Overwegende dat het sowieso niet meer toegelaten kan zijn om personen vreemd aan het 
asielcentrum in het asielcentrum binnen te laten;  

 
Overwegende de mogelijke problematische situatie voor het referentieziekenhuis te Veurne i.g.v. 

een effectieve uitbraak in het centrum; 
 
Overwegende dat het centrum de nodige voorzieningen heeft om aan de basisbehoeften van zijn 
inwoners te voldoen; 
Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen 
maatregelen en deze steeds kunnen worden herzien; 
 

 
Besluit 

Art. 1. Ter vrijwaring van de openbare gezondheid is het verboden het centrum te betreden voor 
andere personen dan de bewoners, het personeel, de personen die door de directie worden  
toegelaten en die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het centrum en behoudens dringende 
veiligheids- of medische situaties. Dit verbod houdt ook in dat, zolang de verbodsbepalingen die bij 
ministerieel besluit met betrekking tot de COVID-19 genomen worden, geen nieuwe inwoners aan 

het centrum kunnen toegewezen worden. 

Art. 2. Het is verboden aan de inwoners, behoudens voor werkverplaatsingen, het centrum te 
verlaten buiten de periode van 9 tot 21 h. Ingeval van werkverplaatsing, moet daarvoor een 
toestemming verleend worden door de directie. De directie informeert het gemeentebestuur over 

deze toestemming. Personen die het centrum verlaten moeten dezelfde dag opnieuw binnen 
komen.  

Art. 3. Om het centrum te verlaten zullen de bewoners toestemming aan de directie vragen en hun 
aanvraag motiveren. Alleen de relevante redenen die in het MB van 23 maart (gewijzigd op 24 



maart) zijn opgenomen en zoals die in de consideransen bij dit besluit worden uitgelegd, worden 
als geldige reden aanvaard en enkel op voorwaarde dat ze beantwoorden aan het criterium van 

noodzakelijkheid en dringende redenen, zoals door het MB bepaald.  
De bewoners moeten bij het verlaten van het centrum de toestemming die ook de motieven van 
het naar buiten gaan omvat, bij zich hebben. 
 

Art. 4. Door het centrum en het gemeentebestuur wordt een boodschappendienst georganiseerd 
die de noodzakelijkheid van verplaatsingen buiten het centrum voor voedingswaren, drank, kranten 
en postproducten tot het minimum beperkt. 
 
Art. 5 Voor de buitenwandelingen wordt door het centrum de richtlijn gegeven dat de wandelingen 
plaats vinden binnen de zone die als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. Uiteraard moeten de 
algemene bepalingen van het MB van 23 maart nageleefd worden 

 
 
Art. 6. Het besluit van 24 maart 2020 wordt opgeheven.  
 

Koksijde, 31 maart 2020 
 

 

 
 
 
algemeen directeur,  burgemeester, 
 
 

(get.) (get.) 
Joeri STEKELORUM  Marc VANDEN BUSSCHE 
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