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Schriftelijke vraag: voorzorgsmaatregelen stadsmedewerkers   

 

 
 
  
Geacht raadslid 

Op 20 maart 2020 informeerde u via een schriftelijke vraag naar de voorzorgsmaatregelen die de 
stad Antwerpen getroffen heeft om de medewerkers van het stedelijk bedrijf Stadsbeheer, de 
Brandweerzone Antwerpen en de Politiezone Antwerpen te beschermen tegen het nieuwe 
coronavirus.  

De concrete vragen waren de volgende:  

 Hoe en welke maatregelen zijn er genomen om onze huisvuilophalers, politie en 
brandweerlui te beschermen?  

 Kunnen zij rekenen op extra beschermingsmaatregelen? Welke zijn dat?  
 Hebben we strategische stocks beschermingsmateriaal dat nu schaars wordt (mondmaskers, 

handschoenen)? In welke gevallen worden die nog gebruikt door ons eigen stadspersoneel? 
Heeft de stad ook mondmaskers of ander nuttig materiaal ter beschikking gesteld van 
artsen of ziekenhuizen? Zo ja, wat?  
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1 Artikel 328bis Sw.: Hij die op om het even welke wijze stoffen verspreidt die, zonder op zichzelf gevaar in te houden, de indruk 
geven gevaarlijk te zijn en waarvan hij weet of moet weten dat hierdoor ernstige gevoelens van vrees kunnen worden teweeg 
gebracht voor een aanslag op personen of op eigendommen, waarop gevangenisstraf van ten minste twee jaar is gesteld, wordt 
gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot driehonderd euro. 
 

Ik kan u als volgt antwoorden op basis van informatie van de stedelijke bedrijven Maatschappelijke 
Veiligheid en Stadsbeheer, de Brandweerzone Antwerpen en de Politiezone Antwerpen: 

Hoe en welke maatregelen zijn er genomen om onze huisvuilophalers, politie en brandweerlui 
te beschermen?  

Kunnen zij rekenen op extra beschermingsmaatregelen? Welke zijn dat?  

Algemene toelichting  
 
Voor alle medewerkers van de lokale politie, de brandweer en het stedelijk bedrijf Stadsbeheer 
worden de federale richtlijnen rond social distancing en de hygiënische voorschriften maximaal 
vertaald naar de werkvloer.  
 
Ik wijs in het bijzonder op de mogelijkheid om artikel 328bis van het Strafwetboek1 in te roepen. 
De sanctiemogelijkheden die in dit artikel werden opgenomen, kunnen toegepast worden jegens 
“coronaspuwers”. Het gaat voor alle duidelijkheid niet alleen over situaties waarbij een politieagent 
het slachtoffer is. Dit artikel is eveneens van toepassing indien dit gebeurt tegen stedelijke 
medewerkers.    
 
Brandweerzone Antwerpen  
 
Volgend overzicht geeft de belangrijkste maatregelen weer die binnen de Brandweerzone 
Antwerpen getroffen werden.   
 

 Het administratief personeel werkt bijna uitsluitend van thuis uit om contact met de 
operationele brandweerlui (en elkaar) maximaal te vermijden;   

 operationele instructies worden in de buitenlucht en met voldoende afstand tussen de 
medewerkers gecommuniceerd;  

 interventiehandschoenen zijn beschikbaar;  
 brandweerlieden dragen tijdens het aanrijden naar een interventie in de cabine hun Nomex-

mutsen voor mond en neus - deze mutsen worden na gebruik in de kazernes op 
kooktemperatuur gewassen;  

 er werd voor intern gebruik een gerichte website met de meest actuele richtlijnen op basis 
van de federale coronamaatregelen ontwikkeld;  

 meermaals per week wordt een nieuwsbrief verstuurd met informatie en updates; 
 de hygiëneregels werden in alle kazernes duidelijk geafficheerd en leidinggevenden zien 

toe op de naleving hiervan;  
 er wordt (alco)handgel voorzien voor de medewerkers; 
 de reiniging/ ontsmetting van oppervlakken in kazernes en voertuigen gebeurt meermaals 

per shift - leuningen, vaste telefoons en handgrepen worden om de 3 uur gereinigd;  
 alle oefeningen en opleidingsmomenten werden opgeschort;  
 de keukens en sportfaciliteiten om aan de conditie te werken werden gesloten; 
 er is nauw contact tussen brandweerleiding en de preventiedienst.  

Voor interventies waarbij de brandweer hulp biedt aan ziekenwagenpersoneel bij de evacuatie van 
patënten werden “Standaard Operatie Procedures” uitgeschreven.  
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Er werden afspraken gemaakt met de medische partners zodat brandweerlieden die in contact 
kunnen komen met mogelijk besmette patiënen mondmaskers krijgen van het ziekenwagen-
personeel. Eigen kits met beschermingsmateriaal worden als reserve voorzien.  

 
 

Politiezone Antwerpen 

Binnen de Politiezone Antwerpen werd op 13 maart de stuurgroep StuCo-19 opgericht om op 
dagelijkse basis preventieve en operationele maatregelen te treffen.  

Volgend overzicht geeft de voornaamste maatregelen weer die tot nu toe in werking zijn getreden:  

 Mondmaskers, CBRN-brillen en wegwerphandschoenen worden ter beschikking gesteld 
van de verschillende diensten – de verdeling is rationeel afgestemd op reële situaties op het 
terrein;  

 sinds 26 maart wordt een Bioresponsteam (BRT) ingezet voor interventies met burgers die 
een verhoogd risico op besmetting inhouden; 

 thuiswerk is verplicht voor iedereen die zijn taken van thuis uit kan verwerken; 

 alle vergaderingen en briefings verlopen indien mogelijk via digitale weg – fysiek 
noodzakelijk overleg gebeurt in beperkte bezetting met inachtname van de afstandsregels;  

 medewerkers die zelf tot een risicogroep behoren, of onder hetzelfde dak wonen met een 
risicopatiënt, moeten van thuis uit werken; 

 de arbeidsarts kan medewerkers die onder hetzelfde dak wonen met een familielid dat 
besmet is met covid-19, preventief verlof toekennen om verdere besmetting te voorkomen; 

 alle opleidingen werden maximaal opgeschort;  

 het bedrijfsrestaurant en de sportfaciliteiten om aan conditie te werken werden gesloten; 
 de reguliere schoonmaak werd aangepast met focus op de reiniging van contactpunten, de 

frequentie bij 24/24-diensten werd verhoogd, de reguliere schoonmaakproducten zijn 
vervangen door ontsmettingsmiddel, de sanitaire voorzieningen worden extra nagekeken 
zodat steeds voldoende handzeep en papieren handdoeken aanwezig zijn;  

 er is alcogel voorzien voor medewerkers die geen toegang hebben tot stromend water en 
handzeep; 

 er zijn afsluitbare zakjes en pedaalemmers ter beschikking gesteld om gebruikte 
zakdoeken, ontsmettingsdoeken, wegwerphandschoenen, … weg te werpen; 

 de medewerkers zijn in bezit gesteld van ontsmettingsdoekjes en flacons met 
ontsmettingsmiddel om voertuigen, gedeelde werkplekken en elektronica te reinigen; 

 besmette voertuigen en ruimtes worden professioneel gedecontamineerd. 
 

Spuwen of hoesten op politiemensen kan streng bestraft worden met celstraffen van 3 maanden tot 
2 jaar en boetes van 400 tot 2 400 euro. (zie ook: Algemene toelichting) 

 
 

Stedelijk bedrijf Stadsbeheer 
 
Volgend overzicht bevat de belangrijkste preventieve maatregelen die binnen het stedelijk bedrijf 
Stadsbeheer getroffen werden.  
 
Deze lijst is allerminst definitief. Op dagelijkse basis wordt bekeken of bijkomende maatregelen 
vereist zijn ter bescherming van de huisvuilophalers en medewerkers van de dienst Stadsreiniging.  
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 Arbeidstijden: sommige diensten hanteren een systeem van even en oneven weken 
waarbij groepen afwisselend worden ingezet om zo kruisbesmetting maximaal te beperken 
– gefaseerde arbeidstijden zijn mogelijk vanaf 06.00 uur (variabele aanvangs- en einduren 
en middagpauzes) – medewerkers worden aangespoord na het werk meteen naar huis te 
keren en zeker niet te verzamelen;  

 startlocaties: de dienst aanvatten kan vanaf een andere vestiging indien verenigbaar met de 
operationele werking;  

 kledij en omkleden: thuis omkleden voor aanvang van de shift wordt zoveel mogelijk 
aangeraden – met uitzondering van de medewerkers Stadsreiniging (SB/SR);  

        er worden werkhandschoenen en (alco)handgel voorzien voor de medewerkers; 
 douchen na het werk wordt aangemoedigd, mits inachtname van de afstandsregeling en 

beperking van aantal het aantal simultane medewerkers in de doucheruimtes;  

 ochtendbriefings gebeuren niet meer collectief in de refters maar worden maximaal 
verspreid over kleinere groepen, op verschillende tijdstippen in de buitenlucht en garages;  

 middagpauzes worden gespreid over shiften tussen 11.30 u. en 13.00 u., de verdeling en 
ophaling van het bestek gebeurt telkens door één medewerker – de soepbedeling werd 
stopgezet; 

 wagens en veegmachines worden dagelijks gereinigd met bijzondere aandacht voor het 
stuur, handvaten, zetels, ramen, dashboard, versnellingspook en de binnenspiegels;  

 wie buiten rijdt, krijgt water en zeep mee;   

 bachewagens worden ontdubbeld naar een maximale bezetting van 3 in plaats van 6 
medewerkers;  

 bij huisvuilrondes is er slechts een lader aanwezig in de cabine, de tweede lader wordt 
nagevoerd of opgepikt;  

 de recyclageparken werden gesloten, enkel deze van Deurne, Wilrijk, Linkeroever en 
Luchtbal zijn nog geopend met een minimumbezetting en dit enkel voor interne diensten.  

 
Voor de ondersteunende diensten zijn volgende afspraken van kracht:  
 

 er wordt verplicht maximaal van thuis uit gewerkt  – dit geldt niet voor het operationeel 
kader en hun leidinggevenden;  

 flexwerken op den Bell en andere locaties werd tijdelijk stopgezet – er wordt enkel gewerkt 
aan vaste bureaus;  

 fysieke overlegmomenten worden tot een absoluut minimum beperkt en verlopen indien 
nodig telefonisch, via mail, skype, facetime of whatsapp.  

Hebben we strategische stocks beschermingsmateriaal dat nu schaars wordt (mondmaskers, 
handschoenen)? In welke gevallen worden die nog gebruikt door ons eigen stadspersoneel? 
Heeft de stad ook mondmaskers of ander nuttig materiaal ter beschikking gesteld van artsen 
of ziekenhuizen? Zo ja, wat?  

De beschikbare mondmaskers werden prioritair over de ziekenhuis- en zorgsector verdeeld.  
 
Van bij de beginfase van het federaal rampenplan werd de stock van de stad Antwerpen zo efficiënt 
mogelijk aangesproken. Er werd een projectleider aangesteld voor het centraal beheer van alle 
vragen naar materiaal. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Gemeentelijke Preventiedienst 
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en de directie van de stedelijke bedrijven Maatschappelijke Veiligheid en Personeel en Organisatie. 
Dit gebeurde in afstemming en solidariteit met de brandweer en de lokale politie. 
 
Het uitgangspunt hierbij was steeds dat de FFP2- en FFP3-maskers maximaal naar de zorg en 
mensen in de eerste lijn moesten gaan.     
 
Door de schaarste van mondmaskers wordt voor stadsmedewerkers die niet van thuis uit kunnen 
werken vooral ingezet op social distancing. Op de werkvloer werd bij fysieke contactpunten 
plexiglas geplaatst.  
 
In de beginfase heeft de stad Antwerpen ook zelf maximaal bestellingen geplaatst bij diverse 
leveranciers om te voorzien in extra (stock aan) beschermingsmiddelen. Bij nieuwe leveranciers 
wordt steeds grondig onderzocht of hun producten voldoen aan de kwaliteitsnormen. De eerste 
leveringen van mondmaskers zijn inmiddels toegekomen.  

Verder werden in opdracht van de stad ook in het kader van de noodopdrachten zelfgemaakte 
maskers gestikt in beschermde werkplaatsen en de gevangenis.  
 
Daarnaast wordt samengewerkt met het maatwerkbedrijf Kunnig. In hun textielatelier maken 
arbeiders samen met stedelijke Artikel 60-medewerkers mondmaskers voor de stad Antwerpen en 
andere organisaties zoals de woonzorgcentra.  

Hoogwaardige FFP2- en FFP3-maskers worden enkel gebruikt door medewerkers die mogelijk in 
direct contact komen met besmette patiënten, bijvoorbeeld tijdens interventies en in de 
triageposten. Deze mondmaskers worden in principe volgens beschikbaarheid geleverd via de 
federale taskforce waarbij het ziekenhuis- en zorgpersoneel de hoogste prioriteit geniet.  

 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met beleefde groeten 
 

 
  
 
 
 

Bart De Wever 
Burgemeester 
 

  
  
 
 
 


