








GEMEENTE OUDERGEM 

Besluit van 23 juni 2016 van de dd. burgemeester die toestemming verleent om de 

wedstrijden in het kader van het EK 2016 te vertonen op een groot scherm op het 

Pinoyplein en het Gemeenteplein, 

De waarnemend burgemeester, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 133 § 2 en 135 § 2; 

Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, de 

artikelen 1, 2 en 8; 

Gelet op het algemeen politiereglement, de artikelen 3, 32, 33, 34, 73 en 77;  

Gelet op de omzendbrief OOP 42bis van 25 mei 2016 van de Minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op 

het Belgisch grondgebied en organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal; 

Gelet op de vergaderingen met het personeel van de Preventie,  de lokale politie, de DBDMH, 

de gemeentelijke diensten en de Rode Kruis; 

Overwegende hetgeen volgt: 

Ter gelegenheid van de organisatie van het EK 2016 worden de 8ste finale en eventueel de 

kwartfinale wedstrijden van de nationale ploeg uitgezonden op een reuzenscherm, op het 

Pinoyplein, resp. op 26  juni 2016 en op 1 juli in geval van kwalificatie. 

De vertoning van een sportevenement op een reuzenscherm in de publieke ruimte en voor een 

groot aantal personen impliceert dat er passende beveiligings- en veiligheidsmaatregelen 

dienen te worden genomen, gelet op de incidenten en uitwassen die daarvan het gevolg 

kunnen zijn en rekening gehouden met het dreigingsniveau (niveau 3), met als doel de 

openbare veiligheid te verzekeren en de hinder en ernstige verstoring van de openbare orde en 

rust te beperken. 

Op advies van de lokale politie; 

Beslist : 

  

 

Artikel 1 - Veiligheidsvoorzieningen 

De veiligheidsvoorzieningen zoals voorzien met de lokale politie, de gemeenschapswachten 

en de vrijwilligers omvatten effectieve agenten van de lokale politie, gemeenschapswachten, 

opvoeders van het Preventiehuis evenals vrijwilligers (handelaars, gemeenteraadsleden ...). 

De vrijwilligers en opvoeders dienen een herkenbaar kledingstuk te dragen (bv. een T-shirt) 

en moeten op voorhand worden geïdentificeerd door hun naam en gsm-nummer die worden 

opgenomen in een lijst die aan de lokale politie en de andere verantwoordelijken van de 

veiligheidsvoorzieningen alsook aan de aanwezige verantwoordelijke voor de gemeentewegen 

wordt bezorgd. 

Zij dienen allen deel te nemen aan een briefing vóór elke wedstrijd. 

Er moet een Rode Kruispost worden opgesteld. 

Artikel 2 - Toegang 

Het aantal toeschouwers wordt beperkt tot 2 personen/m² bestemd voor toeschouwer. 



Deze capaciteit kan worden aangepast in functie van de evaluatie van de situatie voorafgaand 

aan het begin van de uitzending, door de politie en/of mijzelf. 

De toegang tot de bewuste plaatsen is verboden voor personen: 

- die worden geïdentificeerd als potentiële onruststokers; 

- die onder de invloed zijn van alcohol, verdovende middelen of eender welke andere 

gedragswijzigende of stimulerende substantie; 

- die door hun gedrag laten zien dat ze de bedoeling hebben de openbare orde of rust te 

verstoren;  

- die provoceren, bijvoorbeeld door aan te zetten tot vechtpartijen, haat, woede 

enzovoort. 

De toeschouwers krijgen 2 uur vóór het begin van de wedstrijd toegang tot de ruimte waar de 

wedstrijd op reuzenscherm wordt vertoond onder voorbehoud van de onderstaande 

voorwaarden: 

- met als doel te voorkomen dat wapens of andere gevaarlijke voorwerpen worden 

binnengebracht binnen de betrokken site, worden personen die toegang wensen te 

hebben onderworpen aan een oppervlakkige controle van hun kledij; in geval van 

weigering zich aan deze controle te onderwerpen, wordt hun de toegang ontzegd; 

- rugzakken en grote zakken zijn verboden, evenals glazen flessen, blikjes, messen en 

om het even welke andere voorwerpen die volgens het bewakingspersoneel gevaarlijk 

zijn; 

- gepersonaliseerde armbandjes met een verschillende kleur per wedstrijd worden aan 

de toeschouwers overhandigd; 

- de uitgangen dienen steeds vrij te blijven. 

Artikel 3 - Drankgelegenheid, eten en drinken 

Het is verboden de sites te betreden met alcoholische drank in welke vorm ook (glas, blikjes, 

flessen, plastic, drinkbussen enzovoort), op straffe van verbeurdverklaring. 

Drank die ter plaatse of in de omgeving wordt verkocht, dient in soepele plastic of kartonnen 

bekertjes te worden aangeboden. 

Etenswaren die ter plaatse worden verkocht, mogen enkel in soepele plastic of kartonnen 

recipiënten worden geserveerd. 

Artikel 4 - Moraliteit 

Al wie achter de bar staat, dient in het bezit te zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag en 

is hoe dan ook aansprakelijk ten aanzien van de klanten. 

Artikel 5 - Verbodsbepalingen 

Het is verboden: 

- op de gebouwen, monumenten, hekken, afsluitingen, verlichtingspalen of op de 

structuur van het reuzenscherm te klimmen; 

- zich zodanig te camoufleren of te vermommen dat men niet langer herkenbaar is; 

- de openbare orde of rust te verstoren en de veiligheid van het publiek in gevaar te 

brengen; 

- de perimeter te betreden met een rugzak of een grote tas; 



- drank, etenswaren of eender welke andere producten te verkopen of ter beschikking te 

stellen zonder uitdrukkelijke toelating van de bevoegde bestuurlijke overheden; 

- met vloeistoffen te gooien; 

- te plassen buiten de toiletten; 

- spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen op te hangen voor de reclamepanelen, die 

de evacuatiewegen blokkeren, het zicht op het scherm verhinderen of de evacuatie 

langs de nooduitgangen of vluchtwegen verhinderen; 

- personen op de schouders te dragen; 

- afval achter te laten op het plein en in de aanpalende straten. 

Op de site zijn teksten, symbolen, slogans, gebaren, gedragingen, handelingen en uitlatingen 

die onfatsoenlijk zijn en aanleiding kunnen geven tot racisme, xenofobie, seksisme, 

provocatie of discriminatie van een categorie van personen verboden. 

Artikel 6 - Verboden voorwerpen en dieren 

Op straffe van beslag is het verboden de site binnen te komen met: 

- alcoholische dranken en eender welk voorwerp dat als projectiel kan dienen, meer 

bepaald glazen, blikjes, flessen van glas of hard plastic, drinkbussen, metalen blikken 

enzovoort; 

- eender welk wapen of voorwerp dat gevaarlijk is, snijdt of verwondt of dat als wapen 

kan worden gebruikt (stok, ketting, wapenstok, blanke wapens, wapens die schokken 

toedienen enzovoort); 

- eender welk voorwerp dat de openbare orde kan verstoren, andermans veiligheid in 

gevaar kan brengen of schade kan berokkenen aan goederen of personen; 

- pyrotechnische voorwerpen; 

- inrichtingen die het geluid versterken zoals gastoeters, vuvuzela's, diabolika's; 

- vlaggen bevestigd aan stokken of eender welke andere drager; alleen vlaggen van 

minder dan 1 m² zonder drager zijn toegelaten binnen de perimeter. 

Geen enkel dier is toegelaten binnen de site. 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid 

Elke toeschouwer bevindt zich op eigen risico op de site. De bestuurlijke overheid is niet 

aansprakelijk voor welk(e) ongeval, schade, diefstal of beschadiging ook dat of die zich 

voordoet binnen de site. 

Artikel 8 – Stillegging van het evenement en evacuatie van de site 

Om veiligheidsredenen hebben de burgemeester en de bevoegde officier van de lokale politie 

het recht de uitzending te onderbreken of stop te zetten en de site volledig of gedeeltelijk te 

laten ontruimen. 

Artikel 9 – Schermen zichtbaar vanaf de openbare weg 

Teneinde de openbare veiligheid, rust en netheid te verzekeren is het verboden 

televisieschermen naar de openbare weg te richten vanaf privéplaatsen die voor het publiek 

toegankelijk zijn en dit voor de volledige duur van het EK 2016, i.e. van 10 juni 2016 tot 10 

juli 2016. 



Er mogen op de openbare weg geen andere reuzenschermen staan dan die welke het voorwerp 

zijn van dit besluit, op de dagen en de plaatsen zoals in dit besluit vastgesteld. 

Artikel 10 - Sancties 

Elke inbreuk op dit besluit kan overeenkomstig het algemeen politiereglement worden bestraft 

met een bestuurlijke boete die maximaal 350 € kan bedragen. 

Artikel 11 – Communicatie en affichering 

Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan de chef van het politiekorps, aan elke organisator, 

aan de preventieambtenaar en aan de verantwoordelijke voor de wegen. 

Het wordt uitgehangen in de onmiddellijke omgeving van het Gemeenteplein en het 

Pinoyplein alsook aan de gemeentelijke valven en op internet.  

Artikel 12 – Gedwongen tenuitvoerlegging 

De lokale politie is gemachtigd om de gedwongen tenuitvoerlegging van dit besluit te 

vervolgen. 

Oudergem, op 23 juni 2016 

De dd. Burgemeester 

 

 

Christophe Magdalijns 


