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30 november 2021 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Preventie Covid horeca 
 

 

Beste, 

Gezien de sterke stijging van de Covid-cijfers wil de politiezone Hano vanuit een preventieve 

gedachtegang en ter bevordering van de volksgezondheid kennis geven van de relevante 

wetgeving m.b.t. de te nemen maatregelen. 

Om te voorkomen dat deze cijfers in negatieve zin blijven evolueren, vragen wij opnieuw jullie 
medewerking om er samen over te waken dat de geldende wettelijke maatregelen/regels zo 
correct mogelijk toegepast worden. Horeca-activiteiten kunnen plaatsvinden, op voorwaarde 
dat minstens de volgende regels worden nageleefd:  
 
* Controle op het Covid Safe Ticket (+ identiteitskaart) bij het betreden van de gesloten  
   ruimtes van een horeca-aangelegenheid; 
* Tijdig en duidelijk zichtbaar informeren van de klanten, personeelsleden en derden over de  
   geldende preventiemaatregelen;  
* Stimuleren van de basishygiëne: mogelijkheid tot handen wassen, alcoholgels,  
   ontsmettingsdoekjes…;  
* Zorgen voor een goede verluchting. In besloten ruimtes moet er een CE-gemarkeerde  
   luchtkwaliteitsmeter (CO2)* geïnstalleerd zijn, duidelijk zichtbaar voor de klanten (tenzij er  
   in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in real time wordt voorzien); 

* Controle op de mondmaskerplicht. Het is te allen tijde verplicht voor het personeel en  
   bezoekers die niet aan tafel/toog zitten. Dit geldt zowel binnen de publieke gedeelten van  
   de horeca-aangelegenheid als in de terrassenzone; 
* Verzekeren fysieke afstand: 1,5m tussen tafelgezelschappen. Aan éénzelfde tafel worden  
   max. 6 personen toegelaten, enkel verhoogd indien het een huishouden betreft;    
* Het respecteren van de sluitingsuren van 23u00’ tot 05u00’.    
 

Dit schrijven heeft vooral tot doel op een constructieve wijze en samen met jullie deze strijd 
aan te gaan. Als politie hebben wij natuurlijk ook de taak om corrigerend op te treden indien 
het fout loopt. In eerste instantie denken wij aan het bieden van ondersteuning indien 
bepaalde klanten het niet te nauw nemen met de naleving van de maatregelen. Indien je het 
als uitbater/verantwoordelijke zelf niet te nauw neemt met het doen naleven van de geldende 
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voorschriften, kan dit aanleiding geven tot een zware geldboete en bij herhaling zelfs tot 
sluiting van deze horeca-aangelegenheid.  

 

Wij gaan er van uit dat zulks binnen onze politiezone niet zal gebeuren gezien de overwegend 
correcte opvolging tijdens de voorbije Corona-golven. Voor die samenwerking willen wij jullie 
alsnog van harte danken. 

 

Met vriendelijke groeten en veel succes in deze moeilijke periode 

 

Rudi Verkoyen      

Eerste commissaris     

Waarnemend korpschef 

 

 


