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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)
- het ministerieel besluit
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 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen
Argumentatie
Naar aanleiding van de zeer snelle verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in België en de
naburige landen werd via ministerieel besluit van 13 maart 2020 de federale fase van het nationaal
noodplan betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 afgekondigd.
De federale fase is een uitzonderlijke situatie en is nog steeds van toepassing.
De federale overheid heeft dringende maatregelen getroffen om de verspreiding van de epidemie
tegen te gaan ter bescherming van de openbare gezondheid.
In het bestrijden van heropflakkeringen van COVID-19 spelen de lokale besturen een belangrijke rol.
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De belangrijkste opdracht voor elke lokale overheid en zorgverlener in deze gezondheidscrisis, is
preventief werken door te sensibiliseren en de bestaande maatregelen te handhaven.
Daarnaast kunnen de lokale overheden uitzonderlijk aanvullende maatregelen voor hun grondgebied
nemen. De ministeriële omzendbrief van 24 juli 2020 schrijft voor dat daarover vooraf met de
provinciegouverneur overleg dient gepleegd te worden.
In de strijd tegen het virus is contact- en brononderzoek eveneens cruciaal: enerzijds contacten
opsporen om ze te testen en te isoleren en anderzijds de bron/oorzaak van een besmetting opsporen
om de nodige (beleids)maatregelen te kunnen nemen.
Binnen de Eerstelijnszone Leuven is ervoor geopteerd om op lokaal niveau de inspanningen van de
Vlaamse overheid inzake contact- en brononderzoek te versterken, om op die manier een
complementaire meerwaarde te creëren:
1. door de lokale inspanningen qua contactonderzoek grotendeels te richten op moeilijk te
bereiken of kwetsbare patiënten;
2. door lokaal complexere situaties uit te zoeken waar mogelijk risicovolle contacten zijn
geweest;
3. door lokaal uitbraken te analyseren en verbanden te leggen tussen indexpatiënten en
zelf aan bronnenonderzoek te doen, wat op zijn beurt kan leiden tot meer sensibilisatie naar
een specifieke doelgroep of collectiviteiten, of tot bijkomende maatregelen (sluiten van een
locatie, handhaving van veiligheidsmaatregelen,...).
In het kader van de contactopsporing en het brononderzoek krijgen de medewerkers van het lokale
COVID-19-team, waaronder medewerkers van de stad, de gegevens van besmette personen in
Leuven.
De bestaande Vlaamse database is momenteel te beperkt voor burgemeesters om de lokale situatie
helemaal goed te kunnen inschatten. De gegevens van de andere gemeenten worden evenmin
gedeeld in deze databank.
Wat betreft de studenten, werd op het burgemeestersoverleg met de gouverneur, aangegeven dat het
op dit moment zeer belangrijk is dat de huisarts van de woonplaats via het e-formulier alle positieve
cases doorgeeft aan de medische expert (ELZ) van de verblijfplaats. Het zou dan aan de lokale
contacttracers (verblijfplaats) zijn om verdere stappen te ondernemen en zicht trachten te krijgen op
alle besmettingen. Daarnaast zijn er uiteraard ook studenten die lokaal, in hun verblijfplaats, een
dokter zullen consulteren of die via het studentengezondheidscentrum gaan.
Gsm-nummers zijn niet altijd opgenomen in het e-formulier of zijn fout. De informatie in het eForm
betreft ook enkel de indexpatiënt. De gegevens van de risicocontacten, gecontacteerd door de
Vlaamse contacttracers, zijn vooralsnog niet consulteerbaar voor de lokale besturen.
Om snel te reageren, is het onmogelijk om reactief de gsm-nummers (van mede-studenten of medekotbewoners) op te vragen bij de onderwijsinstellingen.
Om degelijk aan brononderzoek te doen, is het tevens van belang de verblijfplaats van een
indexpatiënt te kennen. Op die manier kan er maximaal preventief gewerkt worden om een uitbraak in
een collectiviteit (zoals een studentenresidentie) te vermijden of in te dijken, en om, indien nodig, snel
maatregelen te nemen.
Derhalve is het noodzakelijk dat de lokale instellingen voor hoger onderwijs bepaalde data uit hun
studentendatabanken, met name naam/voornaam + Rijksregisternummer + geslacht +
contactgegevens + woonplaats + verblijfplaats + studierichting/jaar/faculteit, delen met de lokale
contactonderzoekers van het COVID-19team.
Op deze manier kan snel en efficiënt gewerkt worden aan:
 tracing, begeleiding, individuele quarantaine van studenten ingeval van besmettingen;
 brononderzoek;
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 communicatie: sensibiliseren van mensen binnen en buiten de collectiviteit, bijvoorbeeld in de
studentenresidentie.
Om deze reden en in het kader van het algemeen belang dient als preventief algemeen geldende
maatregel ingevoerd te worden, dat de instellingen voor hoger onderwijs verplicht zijn op voorhand die
gegevens te delen. Ingevolge de politieverordening zijn ze hiertoe dan conform art. 6.1.c. algemene
verordening gegevensbescherming gemachtigd.
De betrokken medewerkers hebben een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend. De gegevens
worden niet langer dan nodig bewaard.
Gezien de hoogdringendheid ter bescherming van de volksgezondheid, met name in deze de start van
het academiejaar op 21 september 2020, kan de burgemeester de noodzakelijke maatregelen nemen
via een politieverordening.
Deze politieverordening wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad.
Deze maatregel werd positief geadviseerd door de provinciegouverneur.

Besluit
Artikel 1
Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de bestrijding van het
coronavirus COVID-19, de instellingen voor hoger onderwijs op Leuvens grondgebied te bevelen
volgende data ter beschikking te stellen van het COVID19-team: naam en voornaam,
rijksregisternummer, geslacht, contactgegevens, woonplaats + verblijfplaats,
studierichting/jaar/faculteit van de ingeschreven studenten.
Artikel 2
Deze politieverordening treedt onmiddellijk in werking.
Artikel 3
Deze politieverordening wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad.

Bijlagen
1. Re Advies inzake nieuwe politieverordening mbt start academiejaar.msg
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