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POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening tot instelling van
veiligheidsperimeters en het opleggen van de buscombiregeling voor de
bezoekende supporters bij thuiswedstrijden van Yellow Red KV Mechelen met
een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het voetbalseizoen 2021-2022.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 89: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Politieverordening inzake de openbare orde, rust en veiligheid
Met het oog op het voorkomen van incidenten en het bewaren van de openbare orde, rust en
veiligheid dient elk voetbalseizoen een politieverordening opgesteld te worden waarin enkele
bijkomende veiligheidsmaatregelen opgenomen worden. In deze politieverordening worden de
wedstrijden ingedeeld naar het risico dat zij inhouden. Deze indeling gebeurt volgens een
politionele risicoanalyse, rekening houdend met de aard van de supporters van de
participerende clubs, hun onderlinge (evoluerende) relaties, de sportieve situatie van beide
clubs alsook interne spanningen binnen elke participerende club alsook politionele inf ormatie
die onze diensten verkrijgen. De indeling betref t een evolutief gegeven.
Wedstrijden met een gering en gemiddeld risico
Tijdens deze wedstrijden wordt het hierboven vermelde verkeersplan in werking gesteld, tenzij
uit politionele risicoanalyse blijkt dat dit niet nodig is, bijvoorbeeld door het spelen van
wedstrijden achter gesloten deuren of met beperkt publiek. De mogelijkheid bestaat dat
supporters en omwonenden bij einde wedstrijd kort opgehouden worden met het oog op het
handhaven van de openbare orde.
Wedstrijden met een verhoogd risico
Tijdens deze wedstrijden geldt eveneens het bovenstaande, doch op basis van de politionele
risicoanalyse kan de burgemeester beslissen dat bepaalde wedstrijden gepaard gaan met een
verhoogd veiligheidsrisico en kan hij beslissen de politieverordening tot instelling van
veiligheidsperimeters en het opleggen van de buscombiregeling voor de bezoekende
supporters bij thuiswedstrijden van Yellow Red KV Mechelen met een verhoogd
veiligheidsrisico, uitgevaardigd door de gemeenteraad, te laten gelden.
Wedstrijden tegen volgende tegenstrevers worden reeds beschouwd als wedstrijden met een
verhoogd veiligheidsrisico:
• K. Beerschot V.A.
• R. Antwerp FC
• Club Brugge

•
•
•
•

R.S.C. Anderlecht
R. Standard de Liège
KRC Genk
AA Gent

Binnen de voetbalperimeter, die door middel van de politieverordening ingesteld wor dt vanaf 5
uur voor aanvang van de wedstrijd tot 5 uur na af loop van de wedstrijd, is de aanwezigheid
van personen met een stadionverbod in de publieke ruimte verboden.
Binnen de restrictieperimeter, die volledig valt binnen deze voetbalperimeter, zijn volgende
zaken van toepassing:
• De restrictieperimeter is van kracht van 3 uur voor aanvang wedstrijd tot 3 uur na af loop
van de wedstrijd.
• Binnen de restrictieperimeter is het ten strengste verboden om op de openbare weg of op
openbare plaatsen dranken te verkopen, te bezitten of te verbruiken die vervat zijn in
f lessen, glazen recipiënten, metalen recipiënten of enig ander materiaal dat, indien
gebruikt als projectiel, schade kan berokkenen aan personen, dieren, roerende en
onroerende eigendommen.
In dezelf de politieverordening wordt tevens een bezoekersperimeter ingesteld, die integraal
deel uitmaakt van de restrictieperimeter. Als gevolg gelden alle hierboven opgenomen
voorschriften eveneens in deze zone. Bijkomend gelden volgende voorschriften:
• Binnen de bezoekersperimeter is de buscombiregeling voor de bezoekende supporters van
toepassing.
• De uitbaters van de herbergen, die gesitueerd zijn binnen deze zone, dienen vanaf 2 uur
voor aanvang van de wedstrijd hun dranken te schenken in niet-glazen recipiënten en het
aanwezige glaswerk in hun herberg af te schermen van het zicht.
• Alle openbare drankgelegenheden binnen deze zone dienen gesloten te worden 20 minuten
voor het voorziene einde van de wedstrijd.
• Tot de bezoekersperimeter worden slechts tweeëntwintig autobussen toegelaten, die allen
duidelijk toonbaar het door YR KV Mechelen aan hen overhandigde unieke busvignet
zichtbaar achter de voorruit geplaatst hebben.
• De buschauffeurs dienen, al dan niet in samenwerking met de verantwoordelijke(-n) van de
supportersclubs, alle bierkratten met glazen f lesjes alsook alle andere dranken verpakt in
glazen of metalen recipiënten weg te bergen in een af gesloten kofferruimte van de bus.
Deze koffer mag niet geopend worden na af loop van de wedstrijd.
De buscombiregeling is een maatregel, genomen door de bestuurlijke overheid, waarbij alle
bezoekende supporters zich verplicht met georganiseerd busvervoer in het bezit zijnde van een
geldig ticket naar het stadion dienen te begeven. Alle andere supporters, die zich buiten deze
regeling aan de ingestelde perimeter aanbieden, wordt de toegang tot de bezoekersperimeter
alsook het stadion geweigerd. De voordelen van de buscombiregeling betreffen o.m. het
gegroepeerd binnen- en buitenrijden van de bezoekende (risico-)supporters, het verminderen
van de mogelijkheden tot conf rontatie tussen beide supporterskernen rondom het stadion, het
beperken van parkeerproblemen voor bezoekende supporters en het grotendeels vrijwaren van
de onmiddellijke omgeving van vandalisme.
In de politieverordening wordt ook bepaald dat de ticketverkoop aan de kant van de thuisploeg
gestaakt dient te worden 6 uur voor de start van de wedstrijd. Er wordt tevens bepaald dat de
loketten aan beide zijden gesloten dienen te blijven.
Ten slotte wordt ook vastgelegd dat de burgemeester tevens beperkende maatregelen kan
opleggen inzake de online- alsook de secretariaatsverkoop, dit met het oog op het verzekeren
van de supportersscheiding.
Teneinde de openbare orde en veiligheid binnen de bezoekersperimeter te handhaven dienen:
• herashekkens met zeil te worden geplaatst op de volgende kruispunten:
- Ziekebeemdenstraat-Kleine Nieuwedijkstraat
- Ziekebeemdenstraat-Kalkovenstraat
- Ziekebeemdenstraat-Kerkhoflei
• nadars geplaatst te worden op kruispunt Kerkhoflei-Vrouwvlietstraat
• nadars geplaats te worden ter hoogte van de ingang bezoekers.
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Bij het opleggen van de buscombiregeling, waarbij de bussen van de bezoekende supporters
gegroepeerd op een af gesloten plaats op de openbare weg geparkeerd dienen te worde n,
dienen enkele bijkomende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen te worden.
Aangezien ten gevolge van de thuiswedstrijden van YR KV Mechelen in het belang van de
openbare orde, de openbare rust en het openbaar verkeer, het noodzakelijk is om tijdelijke
verkeersmaatregelen te treffen, dient een politieverordening te worden opgesteld.
Aangezien bepaalde wedstrijden een verhoogd veiligheidsrisico voor de openbare orde
inhouden dienen voor dit soort wedstrijden bijkomende maatregelen genomen te worden om
de nodige ruimte te creëren aan het dispositief voor ordehandhaving alsook suppo rtersrellen
en vandalisme te voorkomen.
Deze wedstrijden worden bepaald door de burgemeester op basis van de politionele
risicoanalyse.
Wedstrijden tegen volgende tegenstrevers worden reeds beschouwd als wedstrijden met een
verhoogd veiligheidsrisico:
• K. Beerschot V.A.
• R. Antwerp FC
• Club Brugge
• R.S.C. Anderlecht
• R. Standard de Liège
• KRC Genk
• AA Gent
Juridische grond
• Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet: het college is bevoegd voor de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer;
• Artikels 119 van de Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke
politieverordeningen, met uitzondering van tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer bedoeld in art. 130bis;
• Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet: De gemeenteraad kan gemeentelijke
administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
• artikel 133, tweede lid en artikel 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet inzake de algemene
uitvoeringsbevoegheid van de burgemeester inzake administratieve politie, op basis
waarvan de burgemeester alle maatregelen kan nemen met een individuele of bijzondere
draagwijdte die noodzakelijk zijn om binnen de gemeente de openbare veiligheid, rust en
gezondhoed te waarborgen;
• De Wet betreffende de politie over het wegverkeer;
• De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
• Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
• Het Ministerieel Besluit waarbij de minimum af metingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
• Het Ministerieel rondschrijven betreffende aanvullende reglementen en de plaatsing van
verkeerstekens;
• Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2021, zoals laatst gewijzigd bij Ministerieel Besluit
van 4 juni 2021, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken;
• De vigerende verordening van de stad Mechelen inzake de bestrijding van het COVID-19
virus.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de politieverordening tot instelling van veiligheidsperimeters en het
opleggen van de buscombiregeling voor de bezoekende supporters bij thuiswedstrijden van
Yellow Red KV Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het voetba lseizoen 20212022 vast als volgt:
(bijlage)
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Voor bekendmaking
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Erik Laga
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Politieverordening tot instelling van veiligheidsperimeters en het
opleggen van de buscombiregeling voor de bezoekende supporters bij
thuiswedstrijden
van
YR
KV
Mechelen
met
een
verhoogd
veiligheidsrisico tijdens het voetbalseizoen 2021 - 2022.
DE GEMEENTERAAD,
Juridische grond:

- De wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrij den, laatst
gewijzigd door de Wet van 3 juni 2018 (verder Voetbalwet genoemd);
- De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
- De artikelen 119, 119bis en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
- Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2021, zoals laatst gewijzigd bij Ministerieel
Besluit van 4 juni 2021, houdende dringende maatregelen om de ver spreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken;
- Politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 betref f ende de aanvullende
maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19;
- De vigerende verordening van de stad Mechelen inzake de bestrijding van het COVID 19 virus.

Motivering:

Aangezien dat in het AFAS Stadion thuiswedstrijden van Yellow Red KV Mechelen
gespeeld worden in het kader van de reguliere competitie en de Play Of fs (de Jupiler Pr o
League) en de bekercompetitie (Croky Cup), alsook vriendschappelijke wedstrijden
gespeeld kunnen worden zoals bedoeld in artikel 2, 2° van de Wet van 21 december
1998 gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004, 25 april 2007, 27
juni 2016 en 3 juni 2018;
Aangezien onder deze wedstrijden zich wedstrijden bevinden die een meer dan
gemiddelde bedreiging inhouden voor de openbare veiligheid en rust, hetzij door de aar d
van de bezoekende supporters, hetzij door rivaliteit tussen beide supporterskernen,
hetzij door het sportieve belang van de desbetreffende wedstrijd;
Aangezien deze voetbalwedstrijden veelal gepaard gaan met een grote volkstoeloop, ter
gelegenheid waarvan de openbare veiligheid en rust ernstig in het gedrang kunnen
komen;
Aangezien deze voetbalwedstrijden vaak een aantrekkingspunt vor men voor per sonen
met hetzij een burgerrechtelijk stadionverbod, hetzij een administratief stadionverbod,
een gerechtelijk stadionverbod of een stadionverbod als beveiligingsmaatregel zoals
bedoeld in de Wet van 21 december 1998, gewijzigd zoals hierboven vermeld,
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden;
Aangezien deze personen, hetzij alleen, hetzij in groep, door hun opr uiend gedr ag een
bedreiging kunnen vormen voor de openbare veiligheid en rust op de openbare weg of in
de openbare plaatsen in de perif erie van het AFAS Stadion en dit zowel vóór, tijdens als
na de wedstrijd;
Aangezien risicosupporters van Yellow Red KV Mechelen zich tijdens thuiswedstrijden
ophouden in herberg ’t Paradeske, gelegen in de bezoekerszone waar de
supportersbussen van de bezoekende ploeg gestald worden;
Aangezien deze risicosupporters in deze herberg verzamelen met het oog op een
conf rontatie met de risicosupporters van de bezoekende ploeg;

Aangezien het mogelijke verloop en heropflakkeringen van de COVID -19 pandem ie in
huidig stadium niet te voorspellen zijn en de mogelijkheid bestaat dat de supporter s van
één of beide ploegen slechts gedeeltelijk of geheel niet tot de stadioninf rastructuur
toegelaten worden en de mogelijkheid bestaat dat zij zich zullen bevinden in het
stadscentrum of de stadionperiferie;
Aangezien de gemeenten tot taak hebben te voorzien, ten behoeve van de inw oner s, in
een goede politie, door het tegengaan van inbreuken op de openbare rust zoals
vechtpartijen en twisten met volkstoeloop op straat, tumult verwekt in plaatsen van
openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de r ust van de
inwoners verstoren, en door het handhaven van de orde op plaatsen waar veel m ensen
samenkomen;
Aangezien deze wedstrijden, die mogelijks een meer dan gemiddelde bedreiging vor m en
voor de openbare orde op niet-limitatieve wijze opgenomen worden in het
protocolakkoord dat af gesloten wordt tussen de club, de Stad en de veiligheidsdiensten;
Aangezien het, gelet op het bovenstaande, noodzakelijk is om alle nuttige maatregelen te
nemen die de gebeurlijke verstoring van de openbare orde naar aanleiding van deze
voetbalwedstrijden kunnen voorkomen dient een politieverordening te worden opgesteld.
Besluit:
Artikel 1:
De burgemeester bepaalt, op advies van de korpschef van de Lokale Politie, wanneer een
wedstrijd als voetbalwedstrijd met verhoogd veiligheidsrisico wordt beschouwd.
Wedstrijden tegen volgende tegenstrevers worden reeds beschouwd als wedstrijden m et
een verhoogd veiligheidsrisico:
- Beerschot – Wilrijk
- R. Antwerp FC
- Club Brugge
- R.S.C. Anderlecht
- R. Standard de Liège
- KRC Genk
- AA Gent
Artikel 2:
Ter gelegenheid van de thuiswedstrijden van Yellow Red KV Mechelen met een verhoogd
veiligheidsrisico wordt een voetbalperimeter in plaats gesteld. Deze voetbalperimeter is
van kracht van 5 uur voor aanvang van de wedstrijd tot 5 uur na af loop van de wedstrijd.
Deze voetbalperimeter is identiek aan de bij art. 2 van het Koninklijk Besluit van 8 m ei
2003 vastgestelde perimeter van het AFAS Stadion.
Artikel 3:
Onverminderd de toepassing van art. 21 van de Wet van 21 december 1998, gew ij zigd
zoals hierboven beschreven, betref f ende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, is de
aanwezigheid, omwille van en ter gelegenheid van de thuiswedstrij den van Yellow Red
KV Mechelen van personen die het voorwerp uitmaken van een burgerrechtelijk
stadionverbod, een administratief stadionverbod, een gerechtelijk stadionverbod of een
stadionverbod als beveiligingsmaatregel, strikt verboden binnen deze voetbalperimeter
op de dag en de tijdstippen zoals bepaald in art.1 van dit besluit.
Personen met een stadionverbod die zich, omwille van en ter gelegenheid van deze
thuiswedstrijden binnen de voetbalperimeter bevinden, kunnen door de politie
verwijderd worden en/of bestuurlijk aangehouden worden overeenkomstig de
modaliteiten vervat in art. 31 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

Artikel 4:
Ter gelegenheid van de thuiswedstrijden van Yellow Red KV Mechelen met een verhoogd
veiligheidsrisico wordt een restrictieperimeter in plaats gesteld. Deze
restrictieperimeter maakt integraal deel uit van de voetbalperimeter zoals vastgesteld in
art. 1 van dit besluit en is als dusdanig onderhevig aan de voorschrif ten die op deze
laatste van toepassing zijn en gef ormuleerd worden in art. 2 van dit besluit. De
restrictieperimeter is van kracht van 3 uur voor aanvang van de wedstr ij d tot 3 uur na
af loop van de wedstrijd. Deze restrictieperimeter omvat volgende straten gelegen op het
grondgebied van de stad Mechelen:
- Caputsteenstraat tussen Liersesteenweg en Sint-Gommarusstraat;
- Kleine Nieuwedijkstraat;
- Berendansstraat;
- Ziekebeemdenstraat tussen Kleine Nieuwedijkstraat en Kadodderstraat;
- Kalkovenstraat;
- Kerkhoflei tussen Liersesteenweg en Ziekebeemdenstraat;
- Liersesteenweg tussen Koepoort en Kadodderstraat.
Artikel 5:
Op de dag waarop thuiswedstrijden van Yellow Red KV Mechelen met een verhoogd
veiligheidsrisico gespeeld worden in het AFAS Stadion is het, vanaf 3 uren vóór de
aanvang van de wedstrijd tot 3 uren na af loop van de wedstrijd, binnen de
restrictieperimeter zoals vastgesteld in art. 4, verboden om op de openbare weg of op
openbare plaatsen dranken te verkopen, te bezitten of te verbruiken die ver vat zij n in
f lessen, glazen of metalen recipiënten of enig ander materiaal dat, indien gebr uikt als
projectiel, schade kan berokkenen aan personen, dieren, roerende en onroerende
eigendommen
In voorkomend geval, kunnen de dranken, materialen of inrichtingen in beslag genom en
worden overeenkomstig de modaliteiten vervat in art. 30 van de Wet van 5 augustus
1992 op het politieambt.
Artikel 6:
Ter gelegenheid van de thuiswedstrijden van Yellow Red KV Mechelen met een verhoogd
veiligheidsrisico wordt eveneens een bezoekersperimeter in plaats gesteld. Deze
bezoekersperimeter maakt integraal deel uit van de voetbalperimeter en de
restrictieperimeter, respectievelijk vastgesteld in art. 2 en 4 van dit besluit, en is als
dusdanig onderhevig aan de voorschrif ten die op deze laatste van toepassing zijn en
gef ormuleerd worden in art. 3 en 5 van dit besluit. Deze bezoekersperimeter is van
kracht van 3 uur voor aanvang van de wedstrijd tot 3 uur na af loop van de wedstrijd, en
omvat volgende straten gelegen op het grondgebied van de stad Mechelen:
- Kerkhoflei vanaf het kruispunt met de Vrouwvlietstraat tot Ziekebeemdenstraat;
- Ziekebeemdenstraat vanaf het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat tot het
kruispunt met de Kalkovenstraat
Artikel 7:
Binnen de bezoekersperimeter is de buscombiregeling van toepassing. Dit houdt in
dat de bezoekersperimeter enkel te betreden is door personen, die in het bezit zij n van
een geldig toegangsticket voor het bezoekersvak van het AFAS Stadion, en aan boor d
zitten van een door de bezoekende club of supportersclub van de bezoekende club
ingelegde autobus.
Artikel 8:
In de bezoekersperimeter dienen alle openbare drankgele ge nheden gesloten te
worden 20 minuten voor het einde van de wedstrijd. De uitbater s m ogen vanaf 2 uur
voor het begin van de wedstrijd enkel nog drank schenken in niet-glazen recipiënten en
zij dienen de glazen aanwezig in hun herberg af te schermen.

Artikel 9:
Tot de bezoekersperimeter worden slechts tweeëntwintig autobussen toegelaten.
Deze autobussen zullen op voorhand, door YR KV Mechelen via de bezoekende club, in
het bezit gesteld worden van een uniek genummerd busvignet, dat duidelijk zichtbaar
achter de voorruit van de autobus moet bevestigd worden. Bussen die niet in het bezit
zijn van het geldende vignet zullen de toegang tot de bezoekersperimeter geweigerd
worden en zullen verplicht worden het grondgebied te verlaten.
Artikel 10:
De autobussen van de bezoekende supporters worden slechts toegelaten op het
grondgebied van de Stad Mechelen vanaf 90 minuten voor het begin van de
voetbalwedstrijd.
Artikel 11:
Gelet op art. 5 van deze verordening dienen de buschauffeurs van de bussen, tezam en
met de verantwoordelijke(-n) van de respectievelijke supportersclubs, alle bie r kr atten
met glazen f lesjes alsook alle andere dranken verpakt in glazen of metalen r ecipiënten
tezamen met alle andere voorwerpen, die kunnen dienen als projectielen, bij aankomst
van de bus in de bezoekersperimeter uit de bus te verwijderen en te stockeren in de
af gesloten koffer van de autobus. Deze koffer mag niet meer geopend worden na af loop
van de wedstrijd zolang de bus op het grondgebied van de Stad Mechelen vertoeft.
Artikel 12:
Om ongewenste supportersvermenging tegen te gaan dienen alle loketten voor de
supporters gesloten te zijn op de dag van de wedstrijd en dient alle ticketverkoop
gestaakt te worden vanaf 6 uur voorafgaand aan de af trap.
Artikel 13:
Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat een bepaalde thuiswedstrijd een verhoogd
veiligheidsrisico met zich meebrengt kan de burgemeester beperkende maatregelen
inzake ticketverkoop, zoals een verbod op online-verkoop, een 1-op-1 ver koop of het
enkel verkopen aan supporters met een reeds eerder gekend klantprofiel, opleggen.
Artikel 14:
De club YR KV Mechelen zal in de hoedanigheid van organisator van de thuiswedstrij den
van Yellow Red KV Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico op aantoonbare w ij ze
alle noodzakelijke maatregelen nemen om supportersvermenging in de Business
gedeelten van het stadion (skyboxen, restaurants, loges) te voorkomen.
Artikel 15:
Deze verordening is van toepassing tijdens het volledige voetbalseizoen 2021 – 2022 op
alle wedstrijden die vallen onder de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid
bij voetbalwedstrijden.
Artikel 16:
De Gemeenteraad geef t opdracht aan de Politiezone Mechelen – Willebroek om deze
politieverordening te betekenen aan de NV YR KV Mechelen, gelegen Kleine
Nieuwedijkstraat 53 te 2800 Mechelen alsook aan de bezoekende clubs opgenomen in
artikel 1 van onderhavige politieverordening.
Artikel 17:
De in kennis gestelde voetbalclubs zijn verplicht om de in deze politieverordening
opgelegde maatregelen aantoonbaar bekend te maken aan hun supporters en de nodige
maatregelen te treffen opdat de buscombiregeling nageleefd wordt.

Artikel 18:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 19:
Onverminderd de toepassing van de Wet van 21 december 1998 betref f ende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd zoals hierboven vermeld en de
uitvoeringsbesluiten van deze Wet, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze
politieverordening gestraft worden met een administratieve geldboete ten bedr age van
maximum 350 euro overeenkomstig de procedure bepaald bij titel 6 van de algem ene
bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen en de wet van 24 juni 2013
betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties.
Artikel 20:
Af schrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Antwerpen en aan de Grif fies van de Rechtbank van Eer ste
Aanleg en de Politierechtbank te Mechelen en aan de sanctionerend ambtenaar in het
kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Mechelen, 28 juni 2021

