
 
  

 
 

26 augustus 2020 

PERSBERICHT 

Gouverneur Cathy Berx geeft toelichting bij de epidemiologische 
situatie en de maatregelen in de strijd tegen het corona COVID-19 

virus in provincie Antwerpen 
 

Op woensdag 29 juli gingen in provincie Antwerpen bijkomende maatregelen van kracht in de strijd 
tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.  Na eerdere toelichtingen en evaluaties op 5, 
12 en 19 augustus van de ‘politieverordening betreffende aanvullende maatregelen in de strijd 
tegen het coronavirus COVID-19, bracht gouverneur Cathy Berx vandaag een overzicht van de 
epidemiologische situatie in provincie Antwerpen en de laatste cijfers m.b.t. de handhaving en 
belangrijkste aandachtspunten.  De gouverneur zal zich - samen met de Provinciale Crisiscel en 
experten - vanaf nu buigen over de werkwijze voor de planning van het najaar en de wijze waarop 
de provincie Antwerpen het ‘leefbaar samenleven met het virus’ ziet.  

De politieverordeningen die gouverneur Cathy Berx afkondigde op resp. 29, 5 en 12 augustus en de 
radicale gedragswijziging die er het gevolg van was, waren zeer ingrijpend en lokten bij velen frustratie 
en woede uit. De aanvullende maatregelen bleken echter cruciaal om de stijging van het aantal 
besmetting om te buigen. Dit wordt duidelijk gemaakt in onderstaande grafieken, opgesteld door 
biostatisticus prof. Geert Molenberghs (UHasselt/KULeuven) e.a.. Deze tonen voor de provincie 
Antwerpen (1) waar we op 26 juli naar op weg waren; (2) hoe de trend op 9 augustus is omgebogen 
van stijgend naar vlak/lichtjes dalend; en (3) waar we in deze periode zitten, met name een dalende 
trend. 

  



 

Grafiek 1: Groeimodel en voorspeld aantal bevestigde COVID-19-gevallen provincie Antwerpen op 26/07 

 

Grafiek 2: Groeimodel en voorspeld aantal bevestigde COVID-19-gevallen provincie Antwerpen op 09/08 

  



 

Grafiek 3: Groeimodel en voorspeld aantal bevestigde COVID-19-gevallen provincie Antwerpen op 16/08 

Epidemiologische situatie 

Eind juli naderde het reproductiegetal voor provincie Antwerpen de waarde 2, wat neerkomt op een 
exponentiële versnelling van de epidemie. Momenteel bedraagt de R-waarde voor provincie 
Antwerpen 0.83. Dit is een lichte stijging t.o.v. vorige week (0.73) maar is op Luik na de laatste R-
waarde van België. 

Daarnaast kent de provincie Antwerpen een sterke daling van het aantal besmettingen tegenover 
vorige week, maar blijft het aantal nog steeds op 732 nieuwe besmettingen liggen. Ook het aantal 
geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners evolueert gunstig en ligt momenteel op 39,2 op 
100.000.  “Kortom, alle inspanning, al úw inspanning hebben het verschil gemaakt,” aldus gouverneur 
Cathy Berx, “maar we zijn er nog lang niet. Toch is de tijd van strikte maatregelen en de naleving ervan 
uit vrees voor schuld, straf en boete stilaan voorbij.”. Bovendien zal het aantal nieuwe gevallen nog 
verder stijgen naarmate meer getest wordt in het Antwerpse testdorp. Meer testen, betekent haast 
vanzelfsprekend ook een grotere kans op meer positieve tests. 

We moeten de goede gewoonten met z’n allen vooral toepassen omdat we waarde hechten aan onze 
gezondheid en die van onze medemensen. Net zoals we in het kader van verkeersveiligheid ten volle 
beseffen dat drinken en rijden niet samen gaan, zo moet ons gedrag ook voor het COVID19-virus een 
automatisme worden. De druk in de hospitalen is immers nog hoog : we mogen niet uit het oog 
verliezen dat er dagelijks nog mensen worden opgenomen in de hospitalen door COVID19, vaak met 
ernstige aandoeningen, en er soms aan overlijden. Anderzijds mag de aanwezigheid van het virus er 
niet toe leiden dat andere medische zorgen worden uitgesteld, met het risico op meer ernstige 
complicaties. Denk ook daarbij dus aan uw gezondheid. 

Toepassing en handhaving van de maatregelen 

De maatregelen werden in grote mate goed nageleefd waardoor het aantal inbreuken al bij al beperkt 
bleef. De politie heeft zeer sterk gemobiliseerd om – met veel oog voor de finaliteit en context: het 
reëel besmettingsrisico en het welslagen van de contactopsporing, bron- onderzoek en de naleving 
van thuisisolatie en quarantaine - toe te kijken op de correcte naleving van de maatregelen. 



Vanaf 29 juli 2020 werden in de provincie Antwerpen 1.293 PV’s opgesteld voor inbreuken tegen de 
Corona-COVID19 maatregelen. De meest voorkomende vaststellingen hebben betrekking op 
inbreuken tegen de mondneusmaskerplicht (879 PVs). Deze worden gevolgd door inbreuken tegen 
maatregelen in de horeca (229 PV) en de avond-/nachtklok (113 PV’s). Tot slot werden er 72 PV’s 
opgesteld voor overtreding van het samenscholingsverbod. 

Pijnlijk is de vaststelling dat tijdens de zomermaanden maar liefst 36 spuwincidenten werden 
geregistreerd waarbij politie en hulpverleners betrokken waren. Elk melding of vaststelling van zo’n 
incident is er een te veel. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor intrafamiliaal geweld.  

Oproep voor de toekomst 

Vanaf donderdag 27 augustus is de provinciale politieverordening niet langer van kracht. De federale 
maatregelen blijven ook in de provincie Antwerpen van toepassing. Niettemin roept gouverneur Berx 
op om de maatregelen uit de politieverordening te blijven toepassen: 

 Maak er een gewoonte van om het mondneusmasker altijd op zak te hebben en zet het steeds 
op wanneer u een niet te mijden plaats nadert waar het risico op besmetting reëel is. 

 De horeca wordt aangemoedigd om 1,5 meter tussen gezelschappen te blijven respecteren. 
Aan tafels die op anderhalve meter van elkaar staan, kunnen mensen tenslotte niet op 1,5 
meter van de mensen aan de andere tafel zitten.  

 Ook de registratieplicht moet ernstig genomen worden. Een correcte registratie van iedereen 
op café of restaurant of op een evenement is immers cruciaal voor een degelijk 
contactonderzoek. 

 Eenieder die positief test, houdt zich aan de verplichte thuisisolatie: verlaat het huis niet en 
ontvang ook geen vrienden of familie. Gouverneur Cathy Berx roept op om, wanneer u 
COVID19-positief bent, ook thuis uw mondneusmasker op te zetten en zo geen huisgenoten 
of andere mensen in gevaar te brengen. 

 Houdt u aan de verplichting voor testing, quarantaine of thuisisolatie wanneer u uit een rode 
of oranje vakantiezone terugkomt. Informeer de school en uw werkgever hierover en breng 
de start van het nieuwe schooljaar of de continuïteit van uw werk niet in het gedrang. 

De toepassing van voornoemde maatregelen en van de federale maatregelen, moet stilaan een 
gewoonte worden. “De burger moet in staat zijn om persoonlijke afwegingen te maken, rekening 
houdend met hun eigen gezondheidstoestand, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners waar 
hij/zij woont, werkt, school loopt,... en de voorzorgsmaatregelen die (zichtbaar) genomen zijn op de 
plaatsen waar men aanwezig is. Verbondenheid, doorzettingsvermogen, risico-inschatting en 
aangepast gedrag zullen ons helpen om deze crisis met zijn allen te overwinnen en op de meest 
leefbare en veilige manier samen te leven met Corona-COVID19” verduidelijkt gouverneur Cathy Berx. 

Daarom zullen de gouverneur en de Provinciale Crisiscel samen met experten de situatie in de 
provincie blijven monitoren om de epidemiologische context, de naleving en de effecten van de 
maatregelen en de toekomstige dilemma’s en vragen te bespreken en op zoek gaan naar een 
duurzame aanpak op lange termijn voor iedereen. Daarnaast zal overleg met het Nationaal 
Crisiscentrum, de burgemeesters en de deputatie centraal blijven staan. 



Gouverneur Cathy Berx wil op deze manier aansluiten bij de hoofdboodschap die Eerste minister 
Sophie Wilmès afgelopen week aankondigde: “we treden nu gauw een nieuwe fase in. We stappen af 
van crisismanagement en crisiscommunicatie en zetten voortaan in op risicomanagement en 
risicocommunicatie.” 

Zij is en blijft iedereen, in het bijzonder ook de pers, maar bovenal alle inwoners van provincie 
Antwerpen zeer erkentelijk en dankbaar voor de indrukwekkende gedragswijziging, opofferingen en 
inspanningen. Eind juli was provincie Antwerpen het epidemiologisch kneusje. Gauw zal provincie 
Antwerpen weer de meest aantrekkelijk plek zijn voor een gezond en covid-veilig café- en 
restaurantbezoek, voor professioneel omkaderde, covid-veilige  theater-, dansvoorstellingen, 
concerten, of evenementen. Kortom, een plek die veilig heeft leren samenleven met het virus, zonder 
het leven -meer dan nodig- met de handrem op te leven. 

Voor meer informatie over de maatregelen die gouverneur Cathy Berx bijkomend voor provincie 
Antwerpen nam tegen het corona-COVID 19-virus, kan u nog tot middernacht terecht op 
www.cathyberx.be. Vragen blijven welkom op: coronamaatregelen@provincieantwerpen.be  

 

 

          Perscontact :  

Kabinet gouverneur Cathy Berx: 
Peter Mertens 
Kabinetschef 
T: 03 240 51 47 -  M : 0479 450 400 
E: peter.mertens@provincieantwerpen.be 

 

 

  
Gouverneur Cathy Berx vertegenwoordigt de provinciale, gewestelijke (Vlaamse) of federale 
(Belgische) overheid in de provincie Antwerpen. In die hoedanigheid vormt de gouverneur de 
schakel tussen de vier bestuurlijke niveaus: de federale overheid, de Vlaamse overheid, de 
provincie en de steden & gemeenten. Zij woont de provincieraden bij en zit de deputatie - het 
politieke hart van de provincie- voor. Als commissaris van de Vlaamse regering houdt zij 
bestuurlijk toezicht op de gemeenten en OCMW’s en kan zij beslissingen schorsen die strijdig 
zijn met de wetten, decreten en besluiten van de federale of Vlaamse regering.  Als 
commissaris van de federale regering heeft de gouverneur vooral taken op het gebied van 
ordehandhaving, veiligheid en rampenmanagement. 

 

  
 


