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Beschrijving
Regelgeving: bevoegdheid
- de burgemeester is bevoegd op basis van de nieuwe gemeentewet en op basis van het
gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- de artikelen 134, §1 en 135, § 2 nieuwe gemeentewet
Juridische grond
- de artikelen 134, §1 en 135, §2 nieuwe gemeentewet
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen
- het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken
- het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven
Argumentatie
Naar aanleiding van de zeer snelle verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in België en de
naburige landen werd op 13 maart 2020 beslist om in België dringende maatregelen te nemen, die
ondertussen verstrengd en opnieuw versoepeld werden. De maatregelen werden getroffen om de
verspreiding van de epidemie tegen te gaan ter bescherming van de openbare gezondheid.
Dankzij het invoeren van diverse ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus te beperken, daalden de cijfers van het aantal besmettingen met
COVID-19 gestaag. Sinds midden juli 2020 nemen de cijfers inzake de besmettingen met het
coronavirus opnieuw toe. Sinds oktober 2020 is de epidemiologische situatie snel verslechterd waarbij
zowel het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames als het aantal overlijdens door corona
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stijgen. Volgens de gegevens gepubliceerd door Sciensano op 20 oktober 2020 telde Leuven 374
nieuwe gediagnosticeerde gevallen in de afgelopen 14 dagen. Uit gegevens van de KU Leuven blijkt
dat het aantal meldingen van besmettingen van studenten die ingeschreven zijn op de campus
Leuven eveneens sterk stijgen. De studentenpopulatie in Leuven bedraagt naar schatting 50.000 op
een totale populatie van iets meer dan 102.000 inwoners.
De federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten hebben zich op 16 oktober 2020
gebogen over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19 waarbij vastgesteld is dat
België sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmfase 4 (hoge alertheid) zit en dat prognoses
een verdere verslechtering aangeven. Dit leidde tot een verdere verstrenging van de maatregelen
dewelke werden opgenomen in het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met als belangrijkste
maatregelen: het sluiten van de horeca, het beperken van de nauwe contacten, de invoering van het
avondklok en beperken van het aantal deelnemers bij georganiseerde activiteiten, evenementen,
voorstellingen en sportwedstrijden.
Om de (lokale) verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen de lokale overheden
overeenkomstig artikel 30 van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 bijkomende maatregelen.
De burgemeester informeert de gouverneur en de bevoegde overheden van de gefedereerde
entiteiten onmiddellijk over de aanvullende maatregelen.
Met de start van het nieuwe academiejaar (2020 - 2021) werden door de burgemeester in zitting van
18 september 2020 en in zitting van 13 oktober 2020 maatregelen genomen om de organisatie van
het studentenleven en van de activiteiten in goede banen te leiden aan de hand van een
activiteitenmatrix met bijhorende flowchart en ondersteuningsfiches voor de studenten. Daarnaast
werd een tijdelijk verbod op cantussen, dopen of soortgelijke activiteiten uitgevaardigd en werden er
richtlijnen voor het kotleven opgesteld volgens de kleurencodes van de pandemie.
De maatregelen worden samen met de instellingen voor hoger onderwijs, de politie en met LOKO
voortdurend opgevolgd en geëvalueerd.
Om de studenten zoveel mogelijk te ondersteunen werd er een activiteitenmatrix ontwikkeld waarbij
alle geldende coronamaatregelen en de meldings- en aanvraagprocedures die lokaal gevolgd moeten
worden, verzameld werden in een flowchart en bijhorende maatregelenfiches. Dit moet toelaten om
een reeks van georganiseerde studentenactiviteiten coronaproof te laten verlopen conform het
ministerieel besluit en de verschillende sectorprotocollen. Deze georganiseerde activiteiten dienen
gemeld te worden via de activiteitenkalender die op de website van LOKO ter beschikking wordt
gesteld.
Omwille van de verstrenging van een aantal maatregelen met ingang van maandag 19 oktober 2020
is een aanpassing van de matrix noodzakelijk. In het bijzonder worden alle activiteiten die door het
nieuwe ministerieel besluit verboden zijn opgenomen in de matrix zoals bijvoorbeeld het organiseren
van recepties en banketten. Daarnaast kunnen enkel nog culturele en sportactiviteiten plaatsvinden
volgens de maatregelen van de overheid, meer bepaald volgens de sectorprotocollen. Alle andere
georganiseerde activiteiten en evenementen, zoals debatten, lezingen, vergaderingen vinden bij
voorkeur online plaats.
Dopen en cantussen die omwille van het verhoogde risico op nauwe contacten en dus op een
verspreiding van het virus COVID-19, moeten verder verboden worden ongeacht deze op private of
publieke plaatsen worden georganiseerd. Bij het luidkeels zingen van liederen, gepaard gaande met
gebruik van drank (waardoor mondmasker af kan), is het transmissierisico zeer groot.
Ook voor dopen op privaat of openbaar domein is een algemeen verbod aangewezen omwille van de
aard van de activiteit, het gebruik van voedsel, drank, etc … en de risico’s op nauwe contacten met
medestudenten en met andere voorbijgangers. Daarenboven is er een verhoogd risico op
samenscholingen wanneer er dopen op het openbaar domein plaatsvinden. Een algemeen verbod
schaft ook meer duidelijkheid en handvaten voor iedereen.
Om ook het sociale en kotleven zelf zo veilig mogelijk te laten verlopen, werden er kotmaatregelen
uitgevaardigd volgens de kleuren van pandemiescenario’s:
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/kot-leuven/richtlijnen. Deze maatregelen werden
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door alle partners, actief in het hoger onderwijs, onderschreven. Aangezien de maatregelen inzake het
aantal sociale contacten en de samenscholingen hierin centraal staan, en gezien deze maatregelen
kunnen wijzigen, verwijzen de richtlijnen naar de van kracht zijnde federale maatregelen. Ingevolge de
huidige federale maatregelen mag men maximaal 1 nauw contact hebben, waarmee men geen
afstand houdt. Die persoon kan elke 14 dagen wisselen. Voor studenten op kot betekent dit dat dit
nauwe contact de enige externe bezoeker is die men mag ontvangen in de eigen kamer. Hij/zij draagt
een mondmasker tot hij/zij op de kamer is. In de buitenruimte van het kot (bv. in de tuin) kan men
samenkomen met maximaal vier personen (ongeacht of dit mede kotgenoten zijn of externen) en op
voorwaarde dat men anderhalve meter afstand houdt. Gelet op het toenemend aantal vaststellingen
van nachtlawaai door studenten worden deze samenkomsten enkel tussen 8 uur en 22 uur
toegelaten. Dit impliceert dan ook dat kotfeestjes niet toegelaten zijn.
De maatregelen zijn enerzijds een toepassing/interpretatie van de federale maatregelen, anderzijds
bevatten zij extra richtlijnen nopens het gebruik van mondmaskers en gemeenschappelijke ruimtes.
Deze kotmaatregelen, in functie van kleurcodes, geven voor de studenten duidelijkheid en worden
mede door de onderwijsinstellingen gecommuniceerd.
Door ze ook afdwingbaar te maken, laat dit tevens toe om bij een lokale uitbraak en na overleg in de
lokale crisiscel snel te kunnen schakelen en desgevallend van kleurcode te kunnen wisselen, zodat
studenten die in Leuven verblijven snel weten wat ze kunnen/moeten doen.
Op grond van art. 28, 10° van het MB van 18 oktober 2020 (de winkelstraten, en elke private of
publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een
aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing) kunnen de
gemeenschappelijke delen in een studentenresidentie beschouwd worden als een private druk
bezochte plaats.
De maatregelen zijn nodig om de veiligheid en gezondheid van iedereen in de stad Leuven zo goed
mogelijk te verzekeren en een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ze worden
verder wekelijks geëvalueerd.
De prioritaire doelstelling van deze maatregelen is de bescherming van de volksgezondheid.
Gezien elke vertraging van de invoering en handhaving van bovengenoemde maatregelen het risico
op een stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 verhoogt, en de
verstrengde maatregelen ingevolge het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 geldig tot 19
november 2020, is het voorzien van dwingende richtlijnen urgent en hoogdringend. De volgende
vergadering van de gemeenteraad kan niet worden afgewacht.

Besluit
Artikel 1
Cantussen en alle activiteiten bestaande uit gezamenlijke drankconsumptie en samenzang, al dan niet
door een vereniging georganiseerd, op een private of publiek toegankelijke plaats te verbieden.
Artikel 2
Dopen en alle activiteiten op een private of publiek toegankelijke plaats waarbij ontgroenings- of
andere handelingen worden gesteld t.a.v. (eerstejaars)studenten, al dan niet gepaard gaande met het
verbruik van voedingstoffen of drank, te verbieden.
Artikel 3
De uitbaters van horecazaken te verbieden cantussen of activiteiten bestaande uit gezamenlijke
drankconsumptie en samenzang, al dan niet door een vereniging georganiseerd, te laten plaatsvinden
in hun zaak.
Artikel 4
De activiteitenmatrix en bijgaande flow chart goed te keuren.
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Artikel 5
Alle studenten, studentenverenigingen en -clubs alsook fakbars te verplichten om alle georganiseerde
activiteiten te melden via de activiteitenkalender op de website van LOKO.
Artikel 6
De uitgewerkte maatregelen voor studenten die op kot verblijven volgens de kleuren van de mogelijke
pandemiescenario's, waarbij de federale maatregelen betreffende het maximaal aantal vaste
contacten waarmee men een nauw contact mag hebben als referentie voor het aantal bezoekers op
de kamer gebruikt wordt, goed te keuren.
Artikel 7
De uitgewerkte maatregelen voor studenten die op kot verblijven volgens de kleuren van de mogelijke
pandemiescenario's, waarbij de federale maatregelen betreffende het maximaal aantal personen dat
mag samenkomen ingevolge het samenscholingsverbod als referentie voor samenkomsten buiten
goed te keuren en deze samenkomsten te verbieden vanaf 22 uur tot 8 uur.
Artikel 8
Op grond van art. 28, 10° van het MB van 18 oktober 2020 de gemeenschappelijke delen binnen in
studentenresidenties en -koten te beschouwen als een private druk bezochte plaats en aldus het
dragen van het mondmasker te verplichten.
Artikel 9
De politiezone Leuven te gelasten toe te zien op de naleving van deze politieverordening.
Artikel 10
Onverminderd strengere straffen voorzien door andere wetten en besluiten, worden inbreuken op
deze politieverordening beteugeld met politiestraffen.
Artikel 11
Deze politieverordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking ervan in
werking.
Artikel 12
Deze politieverordening wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad.
Artikel 13
De gouverneur van Vlaams-Brabant en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten
onmiddellijk in kennis te stellen van deze politieverordening.
Artikel 14
De politieverordening van 13 oktober 2020 over de organisatie van het studentenleven en activiteiten richtlijnen voor op kot en tijdelijk verbod op cantussen, dopen of soortgelijke activiteiten, op te heffen
en te vervangen door huidige politieverordening.

Bijlagen
1. Richtlijnen_op_kot_20201013.docx
2. activiteitenmatrix studenten 20201019.pdf
3. Flowchart acitiviteiten 20201019.pdf
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