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besluit van 21 november 2020

GEZONDHEID - TREFFEN VAN DRINGENDE MAATREGELEN TER BEPERKING VAN DE 
VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS - TIJDELIJKE SLUITING VAN DE KLEUTERAFDELING 
VAN VRIJE BASISSCHOOL DE ARK TE 8670 KOKSIJDE, HELVETIASTRAAT 28.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63, betreffende de bevoegdheden van de 
burgemeester die naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, 
politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de
gemeente en voor dringende politieverordeningen eveneens bevoegd is voor de uitvoering van de wetten, de decreten 
en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid 
uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 135 §2 betreffende de bevoegdheid van de gemeenten om 
passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, zoals epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het 
verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 133 betreffende de bevoegdheid van de burgemeester om 
de politiewetten, de politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten uit te voeren;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, en verdere wijzigingen;

Gelet op de goedkeuring van de nationale veiligheidsraad van 23 juli 2020 van het ‘Draaiboek lokale uitbraak Covid-
19;

Gelet op het draaiboek 2020-2021: gewoon en buitengewoon basisonderwijs zoals laatst gewijzigd op 10 november 
2020;

Gelet op het telefonisch contact met de coördinator van de Eerste Lijnszone Westkust en Polder en de algemeen 
directeur van de gemeente Koksijde op 21 november 2020 waarbij melding werd gemaakt van een besmetting van 
een leerkracht uit de kleuterafdeling van de Vrije Basisschool De Ark te 8670 Koksijde, Helvetiastraat 28 waarbij aan 
de algemeen directeur werd verzocht de crisiscel onderwijs bijeen te roepen teneinde de nodige maatregelen te 
nemen;

Gelet op de bespreking van 21 november 2020 van de crisiscel Onderwijs;

Overwegende de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de noodtoestand inzake de 
openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 januari 2020, in het bijzonder met betrekking tot de 
besmettelijkheid en het sterfterisico;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie 
op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding binnen Europa en België;

Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande het 
coronavirus COVID-19 die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;

Overwegende de inleidende toespraak van de directeur-generaal van de WHO van 12 oktober 2020 die aangaf dat het 
virus zich voornamelijk verspreidt tussen nauwe contacten en aanleiding geeft tot opflakkeringen van de epidemie die 
onder controle zouden kunnen worden gehouden door middel van gerichte maatregelen;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 15 oktober 2020, die aangeeft dat de 
situatie in Europa zeer onrustwekkend is en dat de overdracht en besmettingsbronnen plaatsvinden in de huizen, 
binnen in publieke plaatsen en bij de personen die de zelfbeschermingsmaatregelen niet correct naleven;

Overwegende dat ons land sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmniveau 4 (zeer hoge altertheid) zit;

Overwegende dat de huidige epidemiologische situatie nog steeds een drastische beperking van de sociale contacten 
en van de toegelaten activiteiten vereist;

Overwegende dat om de verdere verspreiding van het virus te verhinderen met het oog op de beperking van de uiterst 
ernstige gevaren voor de volksgezondheid reeds diverse maatregelen werden genomen door de federale overheid; dat 
het voor zich spreekt dat deze maatregelen strikt dienen te worden opgevolgd; dat lokale besturen hierin een 
belangrijke rol spelen;

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 voorzorgsmaatregelen kan nemen;

Overwegende de verantwoordelijkheid om als gemeente de nodige maatregelen te nemen in geval van (een cluster 
van) besmettingen;

Overwegende dat een lokaal bestuur de specifieke opdracht heeft om te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in 
een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en 
plaatsen en in openbare gebouwen; dat het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeenten en van de 
burgemeester in het bijzonder tot het nemen van passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die 
het COVID-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen;

Overwegende dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19 
virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid;
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Overwegende dat de verantwoordelijkheid om zelf de nodige maatregelen te nemen in het geval van (een cluster) van 
besmettingen, middels voormeld draaiboek aan de burgemeester wordt gegeven;

Overwegende dat om de naleving van politiebesluiten te verzekeren, de burgemeester rechtstreekse dwangmiddelen 
kan aanwenden en een beroep kan doen op de lokale politie en de federale politie;

Overwegende dat het gezien de heropflakkering van het virus het aangewezen is om bepaalde maatregelen te nemen; 
dat deze maatregelen onder meer de intensiteit en duur van het contact tussen personen in besloten ruimtes wensen 
te beperken;

Overwegende dat een groot aantal inwoners van de gemeente Koksijde tot de meest kwetsbare groep behoort en 
bijzondere maatregelen zich opdringen ter bescherming van de gezondheid van deze bevolkingsgroep;

Overwegende de mogelijk problematische situatie voor het referentieziekenhuis te Veurne in het geval van een 
effectieve grootschalige uitbraak in de gemeente;

Overwegende dat op 20 november 2020 een besmetting werd vastgesteld bij een leerkracht werkzaam in de 
kleuterafdeling van de Vrije Basisschool De Ark te 8670 Koksijde, Helvetiastraat 28;

Overwegende dat de leerkrachten en de leerlingen van de kleuterafdeling op de school in principe niet in contact 
komen met de leerlingen en de leerkrachten van de afdeling van het lager onderwijs; dat een contact tussen beide 
afdelingen op de school zoveel als mogelijk wordt vermeden; dat aldus vermenging van bubbels uit de kleuterafdeling 
en de afdeling van het lager onderwijs binnen de schoolomgeving in principe niet voorkomt; 

Overwegende dat de leerkracht werkzaam in de kleuterafdeling van de Vrije Basisschool De Ark hoogrisico-contact had 
met andere leerkrachten werkzaam in de kleuterafdeling tijdens de koffie-en lunchpauze; dat tijdens het nuttigen van 
drank en een eventuele maaltijd een mondmasker niet kan worden aangehouden; dat bijgevolg het risico op 
overdracht van het virus groter moet ingeschat worden;

Overwegende dat de leerkracht hoogrisico-contact heeft gehad met collega-leerkrachten; dat de collega-leerkrachten 
met hoogrisico-contact in quarantaine gaan; dat de collega-leerkrachten met hoogrisico-contact op hun beurt contact 
hadden met leerlingen uit verschillende klassen van de kleuterafdeling;

Overwegende dat de leerlingen uit de klas van de positief geteste leerkracht in quarantaine gaan; dat dit 19 leerlingen 
betreft; dat het raadzaam is om ook de andere leerlingen uit de kleuterafdeling een periode niet op de school toe te 
laten;

Overwegende dat aldus wordt vastgesteld dat er contact is geweest tussen leerlingen, andere leerkrachten en de 
positief geteste leerkracht;

Overwegende dat de Vrije Basisischool De Ark een onderwijs-instelling betreft met 53 leerlingen en 5 leerkrachten in 
de kleuterafdeling en 126 leerlingen en 11 leerkrachten in de afdeling lagere school;

Overwegende dat alle nodige maatregelen dienen te worden genomen om een verdere verspreiding tegen te gaan;

Overwegende dat de eventuele testing van de leerkrachten en de leerlingen zal gebeuren volgens de geldende regels 
en in overleg met de medisch verantwoordelijken;

Overwegende dat uit voorzorg er een onmiddellijke sluiting dient bevolen te worden van de kleuterafdeling van Vrije 
Basisschool De Ark; dat de positieve testing werd vastgesteld op 20 november 2020 en dat de school aldus terug veilig 
kan opengaan op maandag 30 november om 07.15 uur 's morgens; dat de kleuterafdeling alsdan opnieuw kan openen 
op voorwaarde dat geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld en dat Vrije Basisschool De Ark op dat moment de 
richtlijnen zoals omschreven in bovengenoemde richtinggevende elementen en draaiboeken naleeft;

Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen en 
deze steeds kunnen worden herzien;
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Art. 1,
§ 1: Ter vrijwaring van de openbare gezondheid wordt door burgemeester Marc Vanden Bussche beslist om over te 
gaan tot een tijdelijke sluiting van de kleuterafdeling van de Vrije Basisschool De Ark te 8670 Koksijde, Helvetiastraat 
28 met onmiddellijke ingang en dit tot maandag 30 november 2020 om 7.15 uur.

§ 2: De opening van de kleuterafdeling van de Vrije Basisschool De Ark zoals vermeld in Art. 1, § 1 wordt alsdan 
slechts toegestaan op voorwaarde dat geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld en dat Vrije Basisschool De Ark 
op dat moment de richtlijnen zoals omschreven in bovengenoemde richtinggevende elementen en draaiboeken naleeft.

Art. 2: Het besluit treedt in werking met onmiddellijke ingang en kan te allen tijde en onbeperkt herzien worden in het 
licht van de verdere evolutie van de gezondheidsrisico’s en de resultaten van de tests.

Art. 3: Inbreuken op dit besluit worden beteugeld met de straffen zoals bepaald door artikel 187 van de wet van 15 
mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Art. 4: De lokale politie en de federale overheid is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Art. 5: 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 ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, 
Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
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Koksijde, 21 november 2020

De algemeen directeur,

Joeri Stekelorum

De burgemeester,

Marc Vanden Bussche


