
- Wie zorgt voor handhaving van (PLF-)quarantaine? Voor zover ik weet 
zou dit lokaal bestuur moeten zijn? Blijkbaar beslissen de politiezones 
zelf of ze al dan niet controleren hierop?  

• De lokale besturen staan in voor de controle en de handhaving van de 
quarantaineverplichting.  Het preventiedecreet met uitvoeringsbesluit 
treden in werking op 12 januari 2021.  Nadat de gemeente het 
gebruikersprotocol heeft ingevuld en ondertekend, zal zij rechtstreeks 
toegang krijgen tot de informatie m.b.t. de controle en handhaving.   

• Niet alle personen die vanuit het buitenland terugkeren, moeten in 
quarantaine.  Deze verplichting geldt enkel voor diegenen die terugkeren 
naar België vanuit een rode zone alsook de reizigers die vanuit het 
Agentschap Gezondheid en Zorg een sms tot verplichte quarantaine 
ontvangen na evaluatie van hun PLF. 

• De lokale besturen organiseren de controle en de handhaving autonoom.  
Het is hierbij niet de bedoeling een heksenjacht te organiseren op alle 
inwoners die een quarantaineplicht hebben.  Lokale besturen kiezen hierbij 
voor de zachte en de hard handhaving naar gelang de omstandigheden om 
zowel een effectieve controle als een efficiënte inzet van capaciteit te 
waarborgen :   
- Sensibiliseren optreden : telefonisch of fysiek contact door de lokale 

besturen (vereist geen politiebevoegdheid, dus kan ook gebeuren door 
andere personeelsleden) : begrijp je waarom je in quarantaine moet, 
welk bewegingsvrijheid heb je in quarantaine, wat zijn de 
uitzonderingen, heb je hulp nodig (vb. voor je boodschappen, 
kinderopvang, …) tijdens de quarantaine. 

- diegenen die wetens en willens de quarantaineverplichting manifest 
negeren, of door de huisbezoekers niet bereikbaar zijn op het adres van 
de quarantaine mogen inderdaad controle vanuit de lokale politie 
verwachten.  Naargelang de vaststellingen kunnen zij boetes oplopen 
tot 400 euro per overtreding en per persoon.  Betrokkene kunnen 
tevens opgeroepen worden voor de rechtbank wegens schending van 
de verplichte test- en quarantainemaatregelen.  

 

 
- Wat wordt verwacht van een school waar kinderen komen die op reis 

waren, hoe ermee omgaan? 
• Niet elk kind dat op reis is geweest, moet verplicht in quarantaine.  
• De CLB’s hebben inzage in de gegevens van de personen die een test- en 

quarantaineverplichting hebben, zij kunnen dus eerst controleren of er sprake 
is van een quarantaineverplichting van de schoolgaande kinderen. 

• Zo een kind een quarantaineverplichting heeft maar op school zit, moet de 
school het kind afzonderen en de nodige maatregelen nemen zodat het kind 
terug veilig naar huis kan om daar zijn quarantaineplicht te voldoen.  De 
school kan meldt dit voorval daarnaast aan de lokale politie of de 
noodplanningsambtenaar van de gemeente. 

• De lokale politie gaat naar de school om ter plaatste de nodige vaststellingen 
te doen m.h.o. op het controleren en eventueel sanctioneren van de 
betrokken ouders.  De lokale politie staat enkel in voor de controle en 
sanctionering, niet voor de verdere opvang van het kind.  Dit gebeurt via het 
CLB i.s.m. de sociale diensten van de gemeente. 

 
- Mensen die terugkomen uit rode zone maar geen PLF invullen en waarvan 

buren dit doorgeven aan politie, politie stuurt naar ELZ, niemand weet 
wat te doen.  Wat is het proces dat hierrond uitgewerkt is?  



• de lokale besturen staan in voor de controle en de handhaving van de test- en 
quarantaineverplichting.  Zij organiseren deze controle en handhaving 
autonoom in samenwerking met de lokale politie. 

• De lokale besturen kunnen hun actieplan in werking laten treden op basis van 
een melding van de buren.  Conform de afspraken zal er telefonisch of fysiek 
contact worden genomen met zowel de melder als de betrokkenen om na te 
gaan  

o of betrokkenen inderdaad vallen onder de verplichte quarantaine; 
o of ze hiervan kennis hebben en begrijpen wat de verplichte 

quarantaine inhoudt, 
o of ze hierbij hulp nodig hebben, 
o wanneer betrokkenen effectief verplicht zijn om in quarantaine te 

gaan doch dit wetens en willens naast zich neerleggen, wordt de 
lokale politie verwittigd m.h.o. op formele controle en het 
verbaliseren van de overtreding, hetgeen kan leiden tot een 
geldboete of dagvaarding voor de rechtbank. 

 
- Als iemand met wagen ons land binnen rijdt, dan is het rekenen op good 

will reiziger?  
Iedereen die meer dan 48u. in het buitenland is verbleven moet bij de terugkeer 
naar België het PLF invullen, ongeacht op welke wijze je reist.  Wanneer je uit een 
rode zone terugkeert, is de tijdsduur zelfs zonder belang en dien je steeds 
onmiddellijk in verplichte quarantaine te gaan.   
Het is dus in de eerste verantwoordelijk van elke burger om hieraan gevolg te 
geven.  Wij verwachten dat iedereen de nodige burgerzin aan de dag legt ter 
bescherming van je eigen naasten alsook de anderen. 
De federale politie werd ingeschakeld m.h.o. op controle op deze verplichting in 
de luchthavens, Brussel Zuid alsook op de autosnelwegen. 
 

 


