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Bijlage 2: Uitleg instrumentarium controle en handhaving quarantaine en voorstel ‘modelaanpak’ 

 

1. Instrumentarium voor controle en handhaving op quarantaine 

 

Dit is een beknopte samenvatting van de regels en procedure. Meer informatie vindt u via: 

Vlaanderen Helpt. Helemaal onderaan deze webpagina is de link naar de FAQ te vinden, die 

momenteel in ontwikkeling is.  

 

1. Regelgeving 

 

- Het Vlaamse preventiedecreet werd recent gewijzigd, en voorziet nu  in een informatie-

uitwisseling met de lokale besturen van de gegevens van de personen die in verplichte quarantaine 

moeten met het oog op de controle en de handhaving van de verplichte quarantaine.  Hierdoor 

krijgen de lokale besturen de tools in handen om deze controle en handhaving ook efficiënt te 

kunnen uitvoeren. 

 

- Hier vindt u het preventiedecreet. / Hier vindt u het uitvoeringsbesluit. 

 

2. Wie moet verplicht in quarantaine / isolatie?  

 

Door het nieuwe Art. 47/1 in het Vlaams preventiedecreet wordt een verplichting tot quarantaine of 

isolatie opgelegd aan volgende groepen (Meer informatie: Vlaanderen Helpt – onderdeel ‘wie moet in 

quarantaine): 

  

- Besmette personen (zogenaamde indexpatiënten); 

- De hoog risicocontacten; 

- Verplichte quarantaine na verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone 

- Alle personen die meer dan 48u in het buitenland verbleven, en daar ‘risicogedrag’ hebben 

vertoond, zodat ook zij een risico lopen besmet te zijn.  

o Procedure voor deze laatste groep: iedereen die langer dan 48u in het buitenland is geweest, 

dient een PLF in te vullen.  Deze PLF worden geëvalueerd en van een risico-score voorzien.  De 

arts ambtenaar kan op basis van deze risico-score beslissen om voor bepaalde personen ook 

een bevel tot isolatie/quarantaine voor te schrijven.  De betrokkene worden hierover 

geïnformeerd via sms.  De lokale besturen worden hiervan eveneens in kennis gesteld. 

 

3. Welke gegevens ontvangt het lokale bestuur in het kader van personen in quarantaine?  

 

Het is heel belangrijk een onderscheid te maken tussen 2 ‘stromen’ van gegevens die het lokale bestuur 

kan ontvangen in het kader van quarantaine en isolatie:  

1. Een eerste informatiestroom betreft de informatie die lokale besturen kunnen ontvangen in het 

kader van de OPVOLGING van quarantaine van personen.  

https://www.vlaanderenhelpt.be/controle-handhaving-quarantaine
https://www.vlaanderenhelpt.be/controle-handhaving-quarantaine
https://71a7a4ff-a33e-4792-aaf0-9bf6fece004c.filesusr.com/ugd/6ba340_74c7e0b2aa84420c995cc5878bdcda20.pdf
https://71a7a4ff-a33e-4792-aaf0-9bf6fece004c.filesusr.com/ugd/6ba340_74c7e0b2aa84420c995cc5878bdcda20.pdf
https://71a7a4ff-a33e-4792-aaf0-9bf6fece004c.filesusr.com/ugd/6ba340_f0e871eda9ab45a0865ce4a4515de641.pdf
https://71a7a4ff-a33e-4792-aaf0-9bf6fece004c.filesusr.com/ugd/6ba340_f0e871eda9ab45a0865ce4a4515de641.pdf
https://www.vlaanderenhelpt.be/controle-handhaving-quarantaine
https://www.vlaanderenhelpt.be/controle-handhaving-quarantaine
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De opvolging is bedoeld om te kunnen helpen bij het toepassen van de isolatie/quarantaine en 

sociale begeleiding te bieden.  Dit houdt onder meer volgende in : 

• Detecteren van clusters, bronopsporing, contact tracing, …  

• mensen uitleggen waarom ze in isolatie/quarantaine moeten en wat dat betekent, 

• kijken of er redenen zijn waarom een persoon zijn isolatie/quarantaine niet kan 

doen of niet kan volhouden (bv. huisvestingsproblemen). 

• Vanuit sociaal-maatschappelijk of welzijnsperspectief quarantainecoaching 

aanbieden en hulp om de quarantaine vol te houden vb. hulp bij de 

boodschappen, kinderopvang, …. 

De personen die deze gegevens ontvangen, zijn mensen van de zorgraden, COVID-19-teams, of 

personen die meewerken aan de ‘lokale initiatieven optie 1’ in kader van de contact tracing.  

BELANGRIJK: de gegevens die hier worden ontvangen, mogen enkel en alleen voor deze doeleinden 

worden gebruikt, en mogen dus niet worden aangewend om de quarantaine te handhaven. Het is 

dus ook niet mogelijk dat personen die instaan voor de opvolging van de quarantaine, ook zullen 

meewerken aan de controle / handhaving op quarantaine. Beide groepen moeten gescheiden 

blijven.  

 

Bijvoorbeeld: wanneer een medisch expert van het COVID-19 team vaststelt dat hij een persoon 

die in quarantaine zou moeten zijn, niet kan bereiken, mag hij deze informatie NIET doorgeven 

aan de politie met de vraag daar te gaan handhaven.  

2. Een tweede informatiestroom betreft de informatie die de lokale besturen kunnen ontvangen 

met het oog op CONTROLE EN HANDHAVING van de quarantaine. Deze gegevens ontvangt 1 

persoon van het lokale bestuur, na het afsluiten van een protocol met het Agentschap Zorg en 

Gezondheid.  

 

In dit protocol wordt ook aangegeven met wie deze gegevens verder mogen worden gedeeld, 

dus wie er zal instaan voor de uitvoering van die controle en handhaving in de praktijk. Dit 

kunnen medewerkers van de gemeente zijn, maar ook politiemensen. Het is aan het lokale 

bestuur om hierover te beslissen.  

 

BELANGRIJK: de gegevens die hier worden ontvangen, mogen ENKEL gebruikt worden met het 

oog op controle en handhaving, en mogen ook enkel door de hiervoor aangeduide personen 

worden gebruikt. Het is dus ook niet mogelijk dat personen die instaan voor de opvolging van 

de quarantaine, ook zullen meewerken aan de controle / handhaving op quarantaine. Beide 

groepen moeten gescheiden blijven. 

 

Bijvoorbeeld: het is niet de bedoeling dat de politie contact opneemt met het COVID-19-team 

om na te gaan wie vermoedelijk de quarantaine niet zou volgen, om dan op basis daarvan 

controles te doen.  

In wat volgt focussen we specifiek op de procedure voor controle en handhaving van de quarantaine, 

en dus niet op de opvolging.  
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4. Procedure voor de gegevensoverdracht in het kader van controle en handhaving 

 

- Om de gegevensoverdracht in het kader van het preventiedecreet met het oog op controle en 

handhaving van de quarantaine mogelijk te maken, moet het lokale bestuur een protocol afsluiten 

met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit protocol vind je hier link.  Het ondertekende 

protocolakkoord kan vervolgens worden bezorgd aan het Agentschap door het op te 

laden via dit webformulier. Wanneer dit protocol op een correcte manier is afgesloten, hoeft geen 

apart protocol meer opgemaakt te worden tussen de gemeente en politie om de gegevens verder 

uit te wisselen. Alles wordt gevat in het eerste protocol.  

 

- Als lokaal bestuur dien je de verantwoordelijke van de verwerking aan te duiden.  Dit is de persoon 

die de gegevens zal ontvangen. Per gemeente is er slechts één persoon aan wie de gegevens zullen 

worden overgemaakt. Deze persoon kan vervolgens, overeenkomstig de bepalingen van het 

protocol, de informatie overmaken aan de diensten/personen die zullen instaan voor de effectieve 

controle en handhaving van de quarantaineverplichtingen (voorbeeld : lokale politiezone, OCMW-

personeelsleden, …).  

 

- Gelet op de bevoegdheid bestuurlijke politie van de burgemeester alsook gelet op de gevoeligheid 

van de gegevens gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat de burgemeester van de gemeente wordt 

aangeduid als verantwoordelijke van de verwerking en de gegevens dus aan hem/haar worden 

bezorgd.  

 

5. Welke gegevens worden doorgegeven voor de controle en handhaving op de quarantaine?  

 

Vanaf de inwerkingtreding van het wetgevend kader en de ondertekening van een  protocol krijgt de 

verantwoordelijke van de verwerking van het lokaal bestuur automatisch de gegevens van de personen 

die verplicht in quarantaine moeten. Dit zijn de gegevens over : 

 

• de besmette patiënten (zogenaamde indexpatiënten); 

• de hoog risico patiënten die met mogelijk met besmette personen in aanraking zijn 

gekomen in daardoor quarantaineplicht hebben; 

• de personen die terugkeren na een verblijf in een rode zone van meer dan 48u. 

• de personen die terugkeren vanuit het buitenland en na evaluatie van hun ingevuld PLF 

een sms hebben verkregen met vermelding van de quarantaineplicht. 

 

Van deze personen ontvangen zij volgende gegevens : 

• naam en voornaam, 

• telefoonnummer 

• het adres waar de persoon in quarantaine gaat 

• hoe lang die in afzondering moet leven. 

 

Deze gegevens – en enkel deze gegevens – kunnen gebruikt worden voor de controle, handhaving en 

sanctionering van de quarantaineplicht.  

 

Belangrijk:  

https://71a7a4ff-a33e-4792-aaf0-9bf6fece004c.filesusr.com/ugd/6ba340_ee072a3c56484076bbb75a881b9894e4.docx?dn=Protocol_Quarantainehandhaving%20_finaal%202
https://71a7a4ff-a33e-4792-aaf0-9bf6fece004c.filesusr.com/ugd/6ba340_ee072a3c56484076bbb75a881b9894e4.docx?dn=Protocol_Quarantainehandhaving%20_finaal%202
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zorg-en-gezondheid.be%2Fuploaden-protocol-quarantainehandhaving&data=04%7C01%7Csimon.lefevre%40vlaanderen.be%7C346c355c8883487f8be008d8b3fc835b%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637457244396807615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=72ikLo1wAu3Nb1Q4lGcfL21z0y9w7dlpXn1KvB7PGWE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zorg-en-gezondheid.be%2Fuploaden-protocol-quarantainehandhaving&data=04%7C01%7Csimon.lefevre%40vlaanderen.be%7C346c355c8883487f8be008d8b3fc835b%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637457244396807615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=72ikLo1wAu3Nb1Q4lGcfL21z0y9w7dlpXn1KvB7PGWE%3D&reserved=0
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- Het domicilieadres komt niet noodzakelijk overeen met het quarantaineadres. Burgemeesters 

ontvangen data van personen die gedomicilieerd zijn in hun gemeente of hun gemeente als isolatie 

adres meegeven. Deze laatste info wordt enkel ontvangen over personen die gedomicilieerd zijn 

in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

- Heel wat mensen hebben geen vast telefoontoestel meer, dus er worden ook zeer veel GSM-

nummers meegedeeld. 

 

6. Hoe moet deze controle en handhaving concreet worden aangepakt?  

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.  

 

De handhaving kan gaan van een zachte aanpak tot het geven van een boete voor wie zich bewust en 

hardleers niet aan de opgelegde quarantaine houdt. De lokale besturen organiseren de controle en 

de handhaving autonoom. Voor de controle kunnen zowel medewerkers van de gemeente als 

politieambtenaren worden ingeschakeld. Het is belangrijk op voorhand goed te overwegen wie in de 

aanpak zal worden betrokken, aangezien deze personen / instanties ook in het protocol voor de 

gegevensuitwisseling moeten worden benoemd. In wat volgt geven we echter een ‘model voor 

aanpak’ mee die in Vlaams-Brabant gehanteerd kan worden, en die tot stand is gekomen op basis van 

overleg met de procureurs en vertegenwoordigers van lokale en federale politie.  

 

In ieder geval pleit de Vlaamse regering (en ook de gouverneur en de procureurs des Konings) ervoor 

geen heksenjacht te organiseren op alle inwoners die een quarantaineplicht hebben. Lokale besturen 

kunnen kiezen tussen de zachte en de harde handhaving naar gelang de omstandigheden om zowel 

een effectieve controle als een efficiënte inzet van capaciteit te waarborgen. In de modelaanpak geven 

we aan hoe dit in praktijk kan worden gebracht.  

 

2.Voorstel voor ‘Modelaanpak’ voor de controle en handhaving van quarantaine in een stad / 

gemeente 

 

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.  

De lokale besturen organiseren de controle en de handhaving autonoom. Het is hierbij niet de 

bedoeling geweest van de Vlaamse Overheid om de besturen ertoe aan te zetten een heksenjacht te 

organiseren op alle inwoners die een quarantaineplicht hebben.  Omdat er door heel wat 

burgemeesters vraag is naar een ‘plan van aanpak’, wordt in overleg met de handhavingsdiensten 

(vrijblijvend) volgende ‘modelaanpak’ voorgesteld:  
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Stap 1: Verder inzetten op sensibilisering, communicatie en preventie 

 

Aangezien een inbreuk op de verplichting tot quarantaine of isolatie zeer moeilijk bewijsbaar is, want 

de controle of handhavingsinformatie geeft niet aan of iemand al dan niet de woning nog mag verlaten, 

zullen de vaststellingen van gemeentediensten en politie in het kader van controle op de quarantaine, 

zeer moeilijk bewijsbaar zijn. Heel wat mensen mogen nog de woning verlaten voor essentiële 

boodschappen, en er zijn heel wat redenen (slapen, wassen, …) waarom men op een bepaald moment 

de deur niet opendoet. Er is heel wat marge voor betwistingen, en er zullen wellicht heel wat 

betwistingen komen. De straffen die kunnen worden opgelegd zijn correctioneel van aard, hier mag 

niet licht worden overgegaan. Dit is ingrijpend voor de mensen die hiermee te maken krijgen.  

Indien de huidige regelgeving rond controle en handhaving op quarantaine behouden blijft, is het 

daarom essentieel te blijven inzetten op sensibilisering, quarantaine coaching en preventie via 

duidelijke communicatie. Dit kan gebeuren binnen het luik van de quarantaineopvolging, maar ook 

door de algemene communicatie aan de bevolking. Het is ieders verantwoordelijkheid om de 

quarantaineverplichting na te leven. De quarantainemaatregelen niet naleven is nefast voor de 

(naaste) omgeving en kan, zoals we de afgelopen dagen hebben gezien, zeer verregaande gevolgen 

hebben. Controle en handhaving kan worden gebruikt, maar als een laatste schakel in de keten. 

Stap 2: Zachte handhaving 

 

De burgemeester of persoon in de gemeente die is aangeduid om de quarantainegegevens voor de 

gemeente te ontvangen, maakt deze lijst in eerste instantie over aan medewerkers van de gemeente 

om een eerste controle uit te voeren:  

- Medewerkers van de gemeentediensten (vrije tijd, OCMW, Welzijn, gemeenschapswacht, 

preventie, …) bellen de personen op die op de lijst voorkomen. Diegenen die thuis blijken te zijn, 

hebben de controle doorstaan.  

 

- Wie bij de telefonische oproep niet thuis wordt aangetroffen, krijgt een bezoek aan de voordeur. 

De medewerkers van de gemeente bellen aan om te verifiëren of de persoon die in quarantaine of 

isolatie hoort te zijn, wel degelijk thuis is.  

 

o Uiteraard worden alle nodige beschermingsmaatregelen genomen (veilige afstand, 

mondmasker).  

 

o De medewerker gaat niet binnen in de woning om de aanwezigheid te verifiëren. Wanneer 

bijvoorbeeld wordt gezegd dat hij/zij niet naar de deur kan komen en men voelt aan dat er 

reden is om te twijfelen / men heeft het aanvoelen dat de persoon niet thuis is, wordt 

overgegaan naar de volgende stap.  

 

o Diegenen die thuis blijken te zijn bij het huisbezoek, hebben de controle doorstaan.  

 

Stap 3: Controle door politie 
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- Wie telefonisch niet kon worden aangetroffen, en ook niet thuis wordt aangetroffen bij een bezoek 

aan de deur, wordt op een lijst gezet voor de lokale politie.  

 

o Op deze lijst wordt per persoon duidelijk aangegeven welke stappen eerder zijn ondernomen 

om de persoon thuis aan te treffen 

▪ Datum en uur van telefonische oproep, en resultaat daarvan 

▪ Datum en uur van huisbezoek, en resultaat daarvan 

 

o Het aanleveren van deze lijst met de juiste registratie van hetgeen al werd ondernomen, is 

zeer belangrijk voor de politie om later eventueel op te nemen in een proces-verbaal jegens 

een persoon die de quarantaineverplichting niet naleeft.  

 

o Het is zeer belangrijk dat de politie een goed onderbouwd dossier kan voorleggen, aangezien 

de straffen die op deze inbreuk staan zwaar zijn. Naargelang de vaststellingen kunnen de 

boetes oplopen tot 400 euro per overtreding en per persoon. Betrokkenen kunnen tevens 

opgeroepen worden voor de rechtbank wegens schending van de verplichte test- en 

quarantainemaatregelen en een correctionele rechter dient dit dan te beoordelen. Er moet 

dus omzichtig en goed gedocumenteerd te werk worden gegaan.  

 

- Met deze lijst gaat de politie aan de slag: alle personen op deze lijst, krijgen een bezoek van de 

lokale politie. Diegenen die thuis worden aangetroffen, hebben de controle doorstaan.  

 

Stap 4: Strafrechtelijke handhaving en Sanctionering 

 

- Wanneer de lokale politie bij controle aan huis de persoon in kwestie niet kan aantreffen, wordt 

een Proces-verbaal opgemaakt. Het is immers minstens de derde keer dat betrokkene niet thuis 

wordt aangetroffen (zie voorgaande stappen). De politie gaat over tot verbalisering. 

 

o In de huidige regelgeving en informatie die wordt overgemaakt, kan niet worden opgemaakt 

of iemand in quarantaine zit of in isolatie. De politie weet dit dus ook niet bij controle. 

Wanneer iemand niet thuis wordt aangetroffen, kan het dus zijn dat deze persoon om een 

terechte reden (vb. essentiële boodschap die is toegelaten tijdens quarantaine) niet thuis is. 

Het is wel zo dat deze persoon dan al minstens 3x niet thuis is aangetroffen (cf. voorgaande 

stappen). En het is voor deze persoon steeds mogelijk om zich, wanneer een PV is opgesteld, 

in een verhoor of voor de rechter te verdedigen en aan te geven wat de reden van afwezigheid 

was. Een PV is in geen geval een veroordeling.  

 

o De politie gaat niet binnen in de woning om de aanwezigheid te verifiëren. Wanneer een 

persoon niet naar de deur kan komen wegens bedlegerig, en enkel als er reden is om te 

twijfelen of de persoon wel degelijk thuis is, kan de politie eventueel een bewijs vragen van 

aanwezigheid in het huis. 

 

o Het PV kan worden opgemaakt door iedere inspecteur van politie, maar moet grondig 

geviseerd worden door een officier van gerechtelijke politie (zoals voorgeschreven door Art. 
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40 van het preventiedecreet). Alle elementen en voorgaande stappen (zachte handhaving en 

controle door politie) worden toegevoegd aan het proces-verbaal.  

 

o Het PV wordt overgemaakt aan het parket, en hier wordt beslist wat er verder met het PV 

gebeurt. Indien het dossier voldoende gestoffeerd is, kan worden gedagvaard. Er kan ook 

worden besloten bijkomende verhoren te vragen van de betrokken persoon etc. Dit ligt in 

handen van de procureur des Konings.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


