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POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening tot instelling van
een restrictieperimeter bij de thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen
voor het voetbalseizoen 2021–2022.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 90: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• In het ‘Oscar Vankesbeeckstadion’ werkt voetbalclub KRC Mechelen wedstrijden af , die
behoren tot de af deling Derde Amateur, een competitie die behoort tot de nationale
af deling en waarop bijgevolg Titel III (f eiten die het verloop van een wedstrijd kunnen
verstoren - luik inbreuken supporters) van de wet van 21 december 1998, gewijzigd bij de
wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004, 25 april 2007 en 3 juni 2018, betreffende
de veiligheid bij voetbalwedstrijden, van toepassing is.
• De club wordt sedert jaren geplaagd door het f enomeen van hooliganisme. De politionele
diensten verbaliseerden de af gelopen jaren talrijke supporters, die overtredingen begingen
op voornoemde Voetbalwet. Hierdoor werd het geweld wel verbannen uit het stadion doch
de personen met stadionverbod hingen steeds rond in de buurt van het stadion, waardoor
de problemen niet verdwenen. Tijdens voetbalseizoen 2017–2018 speelde de club in de
eerste provinciale af deling, waar de voornoemde Voetbalwet niet van toepassing is. De club
kende dan ook een moeilijk seizoen op vlak van supportersgeweld bij gebrek aan een
perf ormante wetgeving. Naar aanleiding van rellen tijdens de wedstrijd van KRC Mechelen
tegen KVV OG Vorselaar in april 2018 vaardigde de burgemeester op 7 mei 2018 een
politieverordening uit bij hoogdringendheid voor de resterende wedstrijden van het jaar
2018. In deze politieverordening werden de supportersinbreuken van de Voetbalwet, die in
het provinciaal voetbal niet van toepassing zijn, overgenomen en via gemeentelijke
administratieve sancties strafbaar gesteld. Er werd tevens voorzien in een perimeter,
waarbinnen de aanwezigheid van stadionverboden niet toegestaan was vanaf 5 uur
voorafgaand aan de wedstrijd tot 5 uur na af f luiten ervan.
• Het uitvaardigen van deze restrictieperimeter gaf bevredigende resultaten. Tijdens de
eerste wedstrijden werden enkele personen met stadionverbod bestuurlijk aangehouden
omdat zij zich alsnog naar het stadion begaven wanneer de restrictieperimeter van krac ht
was. Alle daaropvolgende wedstrijden bleven de stadionverboden af wezig.
• Om deze reden werd deze restrictieperimeter voor personen met een stadionverbod
verlengd voor het kalenderjaar 2019. Ook in 2019 gaf dit bevredigende resultaten.

•

•

•

Omwille van de Covid-19 pandemie werd er nauwelijks gevoetbald in Derde Amateur het
voorbije seizoen, maar toch dienden er twee processen-verbaal opgesteld te worden
lastens twee supporters met stadionverbod, die zich omwille van provocatie ten aanzien
van de veiligheidsverantwoordelijke in de restrictieperimeter van het stadion begaven.
Gezien KRCM momenteel nog steeds 13 supporters met een stadionverbod heeft, is het
opportuun deze restrictieperimeter te verlengen voor het komende voetbalseizoen.
De restrictieperimeter, die onderwerp uitmaakt van de politieverordening, wordt
af gebakend door volgende straten: de Oscar van Kesbeeckstraat vanaf het kruispunt met
de R12 tot aan het kruispunt met de Elektriciteitstraat, de Elektriciteitstraat, de
Schorsmolenstraat, de Hellincstraat, de Stadionstraat, de Schorsmolenstraat, de Oude
Pleinstraat, de Oude Antwerpsebaan tot aan het kruispunt met de Molenbergstraat, de
Antwerpsesteenweg tot aan het kruispunt met de Eikestraat, de Eikestraat tot aan het
kruispunt met de Zwaluwstraat, de Zwaluwstraat, Overheide tot aan het kruispunt met de
Schijf straat, de Schijfstraat, de Schijfstraat tot aan het kruispunt met Neerheide,
Neerheide, de Oude Liersebaan van aan het kruispunt met Neerheide tot aan het kruispunt
met de Batterijstraat, de Batterijstraat, Keldermansvest van aan het kruispunt met de
Batterijstraat tot aan het kruispunt met de Sabbestraat, de Sabbestraat tussen het
kruispunt met de Keldermansvest en de R12, de R12 tussen het kruispunt met de
Sabbestraat en het kruispunt met de Oscar van Kesbeeckstraat.
Het instellen van een restrictieperimeter rondom het Oscar van Kesbeeck stadion voor
personen met een stadionverbod levert een substantiële bijdrage tot het bewaren van de
openbare orde in de omgeving van het stadion en het rustige verloop van de
thuiswedstrijden van de eerste ploeg van KRC Mechelen.

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 een restrictieperimeter bij de
thuiswedstrijden van KRC Mechelen voor het voetbalseizoen 2021–2022 vast als volgt:
(bijlage)
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Politieverordening tot instelling van een restrictieperimeter bij de
thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen voor 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:

Overwegende dat in het ‘Oscar van Kesbeeck Stadion’ wedstrijden gespeeld w or den die
behoren tot de af deling Derde Amateur, een competitie die behoort tot de nationale
af deling en waarop bijgevolg Titel III (f eiten die het verloop van een w edstr ij d kunnen
verstoren - luik inbreuken supporters) van de wet van 21 december 1998, gew ij zigd bij
de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004, 25 april 2007 en 3 juni 2018,
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, van toepassing is;
Overwegende dat deze wedstrijden gepaard kunnen gaan met een grote volkstoeloop, ter
gelegenheid waarvan de openbare veiligheid en de openbare rust ernstig in het gedr ang
kunnen komen;
Overwegende dat KRC Mechelen reeds sedert jaren geplaagd wordt door het
hooliganisme;
Overwegende dat hiervoor verwezen kan worden naar de meest recente rellen op
22/04/2018 tijdens de wedstrijd KRC Mechelen – KVV OG Vorselaar;
Overwegende dat geregeld personen met hetzij een burgerrechtelijk, hetzij een
administratief , hetzij een gerechtelijk stadionverbod of een stadionverbod als
beveiligingsmaatregel zoals bedoeld in de Wet van 21 december 1998, gew ij zigd zoals
hierboven vermeld, zich ophouden rond en in het stadion van KRC Mechelen;
Overwegende dat deze personen, hetzij alleen, hetzij in groep, door hun opruiend gedrag
een bedreiging kunnen vormen voor de openbare veiligheid en de openbar e r ust op de
openbare weg of in de openbare plaatsen in de onmiddellijke omgeving van het ‘ Oscar
van Kesbeeck Stadion’, en dit zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd;
Overwegende dat het instellen van dezelf de restrictieperimeter tijdens het af werken van
het voetbalseizoen 2017 – 2018 alsook het volledige voetbalseizoen 2018 – 2019 en
2019 – 2020 resulteerde in de af wezigheid van personen met een stadionverbod tij dens
de thuiswedstrijden en dit mede zorgde voor een sterke daling van de incidenten;
Overwegende dat er door de Covid-19 pandemie er nauwelijks gevoetbald werd in Derde
Amateur het voorbije seizoen, maar er toch dienden twee processen-verbaal opgesteld
dienden te worden lastens twee supporters met stadionverbod, die zich omwille van

provocatie ten aanzien van de veiligheidsverantwoordelijke in de restrictieperimeter van
het stadion begaven.
Overwegende dat KRCM momenteel nog steeds 13 supporters met een stadionverbod
heef t;
Overwegende dat het verdere verloop en verdere opf lakkeringen van de COVID-19
pandemie in huidig stadium niet te voorspellen zijn en de mogelijkheid bestaat dat de
supporters 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;
Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben te voorzien, ten behoeve van de
inwoners, in een goede politie, door het tegengaan van inbreuken op de openbar e r ust
zoals vechtpartijen en twisten met volkstoeloop op straat, tumult verwekken in plaatsen
van openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust v an
de inwoners verstoren, en door het handhaven van de orde op plaatsen waar veel
mensen samenkomen;
Overwegende dat het, gelet op het bovenstaande, noodzakelijk is om alle nuttige
maatregelen te nemen die de gebeurlijke verstoring van de openbare orde na ar
aanleiding van deze voetbalwedstrijden kunnen voorkomen dient een politiever or dening
te worden opgesteld.
Besluit:
Artikel 1:
Ter gelegenheid van de thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen wordt een
restrictieperimeter in plaats gesteld. Deze restrictieperimeter is van kracht van 5 uur
voor aanvang van de wedstrijd tot 5 uur na af loop van de wedstrijd. Deze
restrictieperimeter wordt afgebakend door volgende straten: de Oscar van
Kesbeeckstraat vanaf het kruispunt met de R12 tot aan het kruispunt met de
Elektriciteitstraat, de Elektriciteitstraat, de Schorsmolenstraat, de Hellincstraat, de
Stadionstraat, de Schorsmolenstraat, de Oude Pleinstraat, de Oude Antwerpsebaan tot
aan het kruispunt met de Molenbergstraat, de Antwerpsesteenweg tot aan het kruispunt
met de Eikestraat, de Eikestraat tot aan het kruispunt met de Zwaluwstraat, de
Zwaluwstraat, Overheide tot aan het kruispunt met de Schijf straat, de Schijfstraat, de
Schijf straat tot aan het kruispunt met Neerheide, Neerheide, de Oude Liersebaan van aan
het kruispunt met Neerheide tot aan het kruispunt met de Batterijstraat, de
Batterijstraat, Keldermansvest van aan het kruispunt met de Batterijstraat tot aan het
kruispunt met de Sabbestraat, de Sabbestraat tussen het kruispunt met de
Keldermansvest en de R12, de R12 tussen het kruispunt met de Sabbestraat en het
kruispunt met de Oscar van Kesbeeckstraat.
Artikel 2:
De aanwezigheid, omwille van en ter gelegenheid van de voetbalwedstrij den van KRC
Mechelen, van personen die het voorwerp uitmaken van een burgerrechtelijk
stadionverbod, een administratief stadionverbod, een gerechtelijk stadionverbod of een
stadionverbod als beveiligingsmaatregel, is strikt verboden binnen deze
restrictieperimeter op de dag en de tijdstippen zoals bepaald in art.1 van dit besluit.
Artikel 3:
Personen met een stadionverbod die zich, omwille van en ter gelegenheid van de
voetbalwedstrijden van KRC Mechelen, op de dag en tijdstippen zoals vermeld in art 1. in
de publieke ruimte binnen de restrictieperimeter of binnen het stadion 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:
Deze verordening is van toepassing ter gelegenheid van alle thuiswedstr ij den gespeeld
door de eerste ploeg van KRC Mechelen tijdens het voetbalseizoen 2021 – 2022.
Artikel 5:
De Gemeenteraad geef t opdracht aan de Politiezone Mechelen – Willebroek om deze
politieverordening te betekenen aan de VZW KRC Mechelen, gelegen Oscar van
Kesbeeckstraat 43 te 2800 Mechelen.
Artikel 6:
KRC Mechelen is verplicht om de in deze politieverordening opgelegde maatregelen
aantoonbaar bekend te maken aan hun supporters.
Artikel 7:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig ar tikel 286 van het decr eet
lokaal bestuur.
Artikel 8:
De inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening kunnen gestraft worden m et
een administratieve geldboete ten bedrage van maximum 350 euro over eenkomstig de
procedure bepaald bij titel 6 van de algemene bestuurlijke politieverordening van de stad
Mechelen en de wet van 24 juni 2013 betref f ende de Gemeentelijke Administratieve
Sancties.
Artikel 9:
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

