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Zitting van 31.05.18

#Onderwerp : Politiereglement met betrekking tot de Wereldbeker voetbal 2018. Goedkeuring.#

Openbare zitting

Veiligheid, hygiene en leefmilieu

Gelet op de nieuwe Gemeentewet en meer bepaald artikel 117, 119, 119bis, 134ter en 135;
 
Gelet op het Algemeen Politiereglement van Sint-Gillis, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2015;
 
Gelet op de Wereldbeker voetbal van 14 juni 2018 tot 15 juli 2018;
 
Gelet op de deelname van de Belgische nationale ploeg aan dit evenement, evenals van teams uit landen
waarvan tal van inwoners van Sint-Gillis afkomstig z ijn.  
 
Gelet op de massale aanwez igheid op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis van personen die deze
teams tijdens de wedstrijden van de Wereldbeker 2018 actief zullen ondersteunen;
 
Gelet op de in het verleden geregeld vastgestelde, algemene geestdrift bij de bevolking van Sint-Gillis bij de
organisatie van voetbalevenementen van dergelijke omvang;
 
Gelet op de aanwez igheid op het gemeentelijke grondgebied van tal van drankgelegenheden en restaurants
waar dergelijke grote sportevenementen vaak worden uitgezonden;
 
Gelet op het soms late uur van de televisie-uitzendingen en van het einduur van de wedstrijden van de
Wereldbeker 2018;
 
Overwegende dat het uitzenden van dergelijke wedstrijden voor personen die z ich op de openbare weg
bevinden allerhande hinder kan veroorzaken;
 
Overwegende dat het dientengevolge objectief gerechtvaardigd is om alle televisie-uitzendingen van
wedstrijden of evenementen gelinkt aan de Wereldbeker voetbal 2018 bedoeld voor personen die z ich op de
openbare weg bevinden, te verbieden, behoudens goedkeuring van het College van Burgemeester en
Schepenen op basis van een vooraf door de aanvrager voorgelegd dossier.
 

1/3Gemeenteraad - 31.05.2018 - Uittreksel van dossier 44484

#013/31.05.2018/A/0003#



Overwegende dat uit de door de politiezone “Zuid” in het kader van de Wereldbeker voetbal 2018 uitgevoerde
risicoanalyse blijkt dat er wel degelijk risico’s bestaan voor de openbare veiligheid en rust als gevolg van de
organisatie van dit evenement;
 
Gelet op het momenteel aangehouden dreigingsniveau 2 wat betreft samenscholing van personen door OCAM,
waarbij de dreiging als ernstig, mogelijk en waarschijnlijk moet worden beschouwd;
 
Overwegende dat het de taak is van de gemeentelijke overheden te waken over de veiligheid en de rust van
personen die z ich op haar grondgebied bevinden door het treffen van extra maatregelen bovenop deze die
reeds vervat z ijn in het Algemeen Politiereglement, en met name artikelen 12, 14, 18, 25 par. 2 en 50 om
bepaalde overlast die samenhangt met de organisatie van de Wereldbeker Voetbal 2018 in te perken;
 
Dat ter zake de risico’s als gevolg van het gebruik of het bez it van verpakkingen met drank, die al dan niet
alcohol bevatten en die bij breuk of wanneer ze als projectiel worden gebruikt een gevaar voor de openbare
veiligheid kunnen inhouden, zoveel mogelijk moeten worden beperkt;
 
Dat deze beperking enerz ijds geldt voor drankgelegenheden en restaurants wat betreft het gebruik ervan door
hun cliënteel op het terras van hun zaak en anderz ijds voor particulieren die dergelijke verpakkingen bij z ich
hebben om die op de openbare weg te nuttigen;
 
Dat die beperking voor de volledige duur van de Wereldbeker voetbal 2018 geldt en aanvangt 2 uur vóór het
begin en tot 2 uur na de uitzending van de uitzending van de wedstrijden duurt;
 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toez icht op de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijz igingen;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging van
de akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de uitoefening van het administratieve
toez icht en de latere wijz igingen;
 
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het administratief toez icht;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
 
BESLIST:
 
1) Een Politiereglement goed te keuren met betrekking tot de organisatie van de Wereldbeker voetbal 2018 en er
de volgende elementen in vast te leggen:
 
Artikel 1:
 
Alle televis ie-uitzendingen van wedstrijden of evenementen gelinkt aan de Wereldbeker voetbal 2018 bedoeld
voor personen die z ich op de openbare weg bevinden, z ijn verboden.
 
Dit verbod geldt voor alle dragers die voor de verspreiding kunnen worden gebruikt (televis ie,
overheadprojector, …).
 
Artikel 2:
§ 1. De verkoop van al dan niet alcoholhoudende dranken, in flessen of recipiënten in glas of een andere
materie waarvan het gebruik als projectiel schadelijk kan z ijn voor personen, dieren en goederen, is uitsluitend
toegestaan in drankgelegenheden en restaurants, en uitsluitend voor consumptie binnen in hun zaak.
 
De verantwoordelijken van de drankgelegenheden en restaurants z ijn verantwoordelijk voor het door hun
cliënteel naleven van de onder paragraaf 1 vermelde bepalingen.
 
§ 2. De verkoop en consumptie van dergelijke dranken op terrassen z ijn uitsluitend toegestaan op voorwaarde
dat ze in herbruikbare recipiënten worden opgediend die geen schade kunnen berokkenen aan personen,
dieren en goederen.
 
Bij schending van paragraaf 1 of 2 wordt door de politie-  of de bevoegde administratieve diensten een
vaststelling opgemaakt die als waarschuwing geldt. In deze vaststelling worden de opmerkingen van de
verantwoordelijke van de zaak opgetekend.
 
Bij recidive kan de burgemeester de voorlopige sluiting van de zaak bevelen voor een maximale duur van twee
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dagen die, in overeenstemming met de procedureregels van artikel 134ter van de nieuwe gemeentewet, als
administratieve sanctie geldt.
 
Bij nieuwe recidive, na voorlopige sluiting als administratieve sanctie, kan de burgemeester de voorlopige
sluiting van de zaak bevelen tot 16 juli 2018 -  09.00 uur ’s ochtends.
 
§ 3. De consumptie of het bez it met het oog op consumptie op de openbare weg van al dan niet
alcoholhoudende dranken in flessen of recipiënten in glas of enige andere materie waarvan de breuk of het
gebruik als projectiel schadelijk kan z ijn voor personen, dieren of goederen, is verboden.
 
Bij schending van het in lid 1 bedoeld verbod wordt door de politie-  of de bevoegde administratieve diensten
een vaststelling opgemaakt.
 
Bij recidive door dezelfde persoon tussen 14 juni en 15 juli 2018 wordt tegen hem een nieuwe vaststelling
opgemaakt en kan hem een administratieve boete van maximaal 350 € worden opgelegd.
 
§ 4. Paragrafen 1, 2 en 3 z ijn van toepassing twee uur vóór, tijdens en twee uur na de uitzending van de
wedstrijden, de openings-  en sluitingsceremonie, evenementen vóór of na de wedstrijden, inclusief besprekingen
of samenvattingen op radio en televisie, vóór en na de uitzending van de Wereldbeker 2018 voetbalwedstrijden.
 
Artikel 3:
 
Onderhavig reglement is van toepassing voor de periode van 14 juni tot en met 15 juli 2018. Het houdt op
uitwerking te hebben de dag volgend op de laatste dag van de Wereldbeker voetbal 2018 en meer bepaald 16
juli 2018 om 09.00 uur ’s ochtends.
 
Onderhavig besluit voor kennisgeving over te maken aan de toez ichthoudende overheid.

29 stemmers : 22 positieve stemmen, 3 negatieve stemmen, 4 onthoudingen.
Nee : Vincent HENDERICK, Hassan OUIRINI, Aziz ALBISHARI.
Onthoudingen : Alain MARON, Catherine MORENVILLE, Barbara DE RADIGUÉS DE CHENNEVIÈRE,
Klaas LAGROU.

w.d. Gemeentesecretaris,

Catherine AVAKIAN  

De Afgevaardigde Schepen,

Charles PICQUÉ
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