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BESLUITEN BURGEMEESTER. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd
bij hoogdringendheid door de burgemeester op 4 juni 2021, betreffende het
vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het Europees
kampioenschap voetbal 2021.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Politieverordening van de burgemeester, uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 4 juni
2021, betreffende het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het Europees
kampioenschap voetbal 2021.
• Collegebeslissing 7 juni 2021 – agendapunt 52: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Activiteiten en evenementen verbonden aan het Europees kampioenschap voetbal 2021
vereisen een efficiënte omkadering met het oog op de maximale vrijwaring van de
openbare rust, gezondheid en veiligheid.
• Krachtens het reglement betreffende de terrasvergunning van de stad Mechelen zijn er in
normale omstandigheden geen elektronische geluidsbronnen toegestaan op de
horecaterrassen. Er wordt sterk aanbevolen om zoveel mogelijk activiteiten buiten te laten
plaatsvinden om de verspreiding van het covid-19 virus zoveel mogelijk te voorkomen.
Daarom wordt aan de horeca-uitbaters, in tijdelijke af wijking op het reglement betreffende
de terrasvergunning van de stad Mechelen, de mogelijkheid geboden om wedstrijden uit te
zenden op hun terrassen, mits zij deze uitzending voorafgaand melden aan het
stadsbestuur. Op die manier beschikt de stad Mechelen over de nodige inf ormatie zodat de
politionele en andere bevoegde diensten kunnen geïnformeerd worden, dit om bepaalde
vormen van overlast tegen te kunnen gaan en handhavingsdiensten vlot te kunnen
aansturen.
• Stap 1 van het zogenaamde Zomerplan, zoals nader gedefinieerd in het Overlegcomité van
11 mei 2021, is in werking getreden op 9 juni 2021, samen de daarbij horende
versoepelingen wat betreft de coronamaatregelen voor horeca-activiteiten en de
organisatie van evenementen. Deze versoepelingen brengen echter ook een groter risico
met zich op grote samenscholingen of ernstige verstoringen van de openbare orde en ieder
uitstel van het nemen van deze maatregelen zou een ernstig gevaar op vlak van de
openbare veiligheid, rust en gezondheid kunnen opleveren voor de inwoners en bezoekers
van de stad Mechelen.

•
•

•

Het Europees kampioenschap voetbal 2021 ging reeds van start op 11 juni 2021, en
derhalve kon voor het aannemen van deze maatregelen niet gewacht worden op de
eerstvolgende gemeenteraad van 28 juni 2021.
De genomen maatregelen in de politieverordening van de burgemeester, uitgevaardigd bij
hoogdringendheid op 4 juni 2021, zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat activiteiten en
evenementen met betrekking tot het Europees kampioenschap voetbal 2021 kunnen
plaatsvinden in veilige en aangename omstandigheden en om de veiligheid, rust en
gezondheid van iedereen in Mechelen op een zo ef fectief en evenwichtig mogelijke wijze te
verzekeren.
De stad Mechelen vertrouwt voor het overige nog steeds op het
verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke horeca -uitbater,
organisator en burger om alle gezondheidsaanbevelingen- en maatregelen toe te passen.

Juridische grond
• Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 134 §1 en 135 §2;
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
• De Wet op het politieambt, artikelen 5/6, 14 en 30;
• Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
• Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij
ministerieel besluit van 7 mei 2021, in het bijzonder artikel 6, 14, 15, 26 en 27.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door
de burgemeester op 4 juni 2021, betreffende het vertonen van één of meerdere wedstrijden
tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2021.
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Bestuurlijk Beheer. Politieverordening van de burgemeester,
uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 4 juni 2021, betreffende het
vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het Europees
kampioenschap voetbal 2021.

Motivering
DE STAD MECHELEN,
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 134 §1 en 135 §2;
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
Gelet op de Wet op het politieambt, artikelen 5/6, 14 en 30;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel
besluit van 7 mei 2021, in het bijzonder artikel 6, 14, 15, 26 en 27;
Gelet op de omzendbrief OOP 42quater tot wijziging van omzendbrief OOP 42ter betreffende
het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de
organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal;
Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen, in het bijzonder
artikelen 111 e.v. en 217 e.v.;
Gelet op het reglement betreffende de terrasvergunning, goedgekeurd bij gemeenteraad van
28 april 2015 en het besluit van de burgemeester van 8 oktober 2020 tot afwijking van het
reglement op de terrasvergunning uitgevaardigd bij hoogdringendheid naar aanleiding van de
corona-crisis;
Overwegende dat van 11 juni 2021 tot en met 11 juli 2021 het Europees kampioenschap
voetbal 2021 plaatsvindt, waarvoor de Belgische nationale ploeg zich heeft gekwalificeerd;
Overwegende dat verwacht wordt dat het Europees kampioenschap voetbal 2021 een groot
enthousiasme zal teweegbrengen bij een groot deel van de bevolking en dat de wedstrijden
van de groepsfase van de Rode Duivels gespeeld worden op tijdstippen die het toelaten om
massaal de wedstrijden te bekijken;
Overwegende dat dan ook verwacht wordt dat er allerhande activiteiten zullen plaatsvinden
naar aanleiding van het Europees kampioenschap voetbal 2021, in het bijzonder naar
aanleiding van de wedstrijden van de Rode Duivels, waaronder de uitzending van de
wedstrijden in groepsverband;
Overwegende dat de stad Mechelen dit samenhorigheidsgevoel en de beleving van de
bevolking en de Rode Duivels-supporters wil stimuleren, en hen in het bijzonder de kans wil
bieden om de wedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal 2021 in groepsverband te
kunnen bekijken;
Overwegende echter ook dat het verleden reeds heeft uitgewezen dat grote volkstoelopen
gerelateerd aan voetbal, naast een positieve belevenis bij de overgrote meerderheid aan

deelnemers, eveneens kunnen zorgen voor een diversiteit aan problemen, waaronder overlast,
onrust, en een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde ;
Overwegende dat eveneens recent duidelijk werd dat aan de voorwaarden is voldaan om stap
1 van het zogenaamde Zomerplan, zoals nader gedefinieerd in het Overlegcomité van 11 mei
2021, en de daarbij horende versoepelingen wat betreft de coronamaatregelen voor horecaactiviteiten en de organisatie van evenementen vanaf 9 juni 2021 in werking te laten treden;
Overwegende dat dit impliceert dat er naast voetbalgerelateerde activiteiten en evenementen
nog andere evenementen en manifestaties zullen doorgaan die een zekere inzet van de
veiligheidsdiensten vergen;
Overwegende dat activiteiten en evenementen verbonden aan het Europees kampioenschap
voetbal 2021 bijgevolg een efficiënte omkadering vereisen met het oog op de maximale
vrijwaring van de openbare rust, gezondheid en veiligheid;
Overwegende dat krachtens het reglement betreffende de terrasvergunning van de stad
Mechelen, er in normale omstandigheden geen elektronische geluidsbronnen zijn toegestaan
op de horecaterrassen;
Overwegende dat echter zowel in de hierboven aangehaalde omzendbrief OOP 42quater als
binnen het Overlegcomité sterk wordt aanbevolen om zoveel mogelijk activiteiten buiten te
laten plaatsvinden om de verspreiding van het covid-19 virus zoveel mogelijk te voorkomen,
en er daarom aan de horeca-uitbaters, in tijdelijke afwijking op het reglement betreffende de
terrasvergunning van de stad Mechelen, de mogelijkheid wordt geboden om wedstrijden uit te
zenden op hun terrassen, mits zij deze uitzending voorafgaand melden aan het stadsbestuur.
Op die manier beschikt de stad Mechelen over de nodige informatie zodat de politionele en
andere bevoegde diensten kunnen geïnformeerd worden, dit om bepaalde vormen van overlast
tegen te kunnen gaan en handhavingsdiensten vlot te kunnen aansturen;
Overwegende dat bij deze mogelijkheid om op de horecaterrassen te kunnen genieten van het
Europees kampioenschap voetbal 2021, uiteraard de van toepassing zijnde coronamaatregelen
zoals onder meer opgenomen in het hierboven aangehaalde gewijzigde ministerieel besluit van
28 oktober 2020 en het horecaprotocol dienen te worden nageleefd;
Overwegende dat de niet-naleving van de bepalingen van deze verordening overeenkomstig de
wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kan worden
gesanctioneerd met gemeentelijke administratieve sancties;
Overwegende de zeer recente verspreiding van de omzendbrief OOP 42quater tot wijziging van
omzendbrief OOP 42ter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm
op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal, waarin
een aantal richtlijnen worden geformuleerd aangaande het uitzenden van voetbalwedstrijden
op een groot scherm;
Overwegende dat pas recent duidelijk werd dat aan de voorwaarden is voldaan om stap 1 van
het zogenaamde Zomerplan, zoals nader gedefinieerd in het Overlegcomité van 11 mei 2021,
in werking te laten treden vanaf 9 juni 2021, en de daarbij horende versoepelingen wat betreft
de coronamaatregelen voor horeca-activiteiten en de organisatie van evenementen;
Overwegende dat deze versoepelingen echter ook een groter risico met zich brengen op grote
samenscholingen of ernstige verstoringen van de openbare orde en dat ieder uitstel van het
nemen van deze maatregelen een ernstig gevaar op vlak van de openbare veiligheid, rust en
gezondheid zou kunnen opleveren voor de inwoners en bezoekers van de stad Mechelen;
Overwegende dat het Europees kampioenschap voetbal 2021 reeds van start gaat op 11 juni
2021, en derhalve voor het aannemen van deze maatregelen niet gewacht kan worden op de
eerstvolgende gemeenteraad die plaatsvindt op 28 juni 2021;
Overwegende dat deze verordening onmiddellijk vervalt indien zij door de raad in de
eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd;

Overwegende dat de maatregelen opgenomen in deze verordening moeten worden samen
gelezen met de bepalingen opgenomen in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het corona Covid-19 virus te
beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 7 mei 2021;
Overwegende dat de genomen maatregelen in dit besluit erop gericht zijn om ervoor te zorgen
dat activiteiten en evenementen met betrekking tot het Europees kampioenschap voetbal 2021
kunnen plaatsvinden in veilige en aangename omstandigheden en om de veiligheid, rust en
gezondheid van iedereen in Mechelen op een zo effectief en evenwichtig mogelijke wijze te
verzekeren;
Overwegende dat de stad Mechelen voor het overige nog steeds vertrouwt op het
verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke horeca-uitbater, organisator
en burger om alle gezondheidsaanbevelingen- en maatregelen toe te passen;

Besluit:
Artikel 1. Definities
Voor de toepassing van deze verordening, wordt verstaan onder:
Horeca inrichting : elke plaats of lokaliteit waar voeding en/of drank van welke aard ook voor
gebruik ter plaatse wordt verkocht of (gratis) verstrekt
Uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon,
ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, die in enige hoedanigheid en/of voor
eigen rekening en risico, een werkzaamheid uitoefent die erin bestaat of er mede in bestaat
een horecazaak te exploiteren. Met exploiteren wordt ook bedoeld het openen, het heropenen,
de overname en de aanpassing van een horecazaak.
Evenement: elke publieke gebeurtenis die doorgaat tijdens het Europees kampioenschap
voetbal 2021 en door de stad Mechelen vergund werd.
Evenemententerras: een horecaterras wordt evenementieel geëxploiteerd wanneer er sprake is
van plaatsing van een buitentoog en/of animatie op de terraszone. Een evenemententerras
kan aangevraagd worden voor een reeds vergund horecaterras via het evenementenloket.
Organisator : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening een
evenement organiseert.
Aangestelde : de persoon die tegen bezoldiging een horecazaak uitbaat voor rekening van de
uitbater of tegen bezoldiging een evenement organiseert voor rekening van de organisator.
Rode Duivels: het nationaal voetbalteam (mannen) dat België vertegenwoordigt op
internationale wedstrijden
Terras: De uitbreiding van een horecazaak met elke constructie bestaande uit vaste en/of
losse elementen zoals parasols, windschermen, meubilair en zonneschermen. Deze opsomming
is niet beperkend. Dit kan zowel op privaat terrein als op openbaar domein opgesteld worden.
In het laatste geval is dit een tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein, mits toelating
van de stad.
Artikel 2. Toepassingsgebied
De uitbater en/of aangestelde van een horeca inrichting gelegen op het grondgebied van
Mechelen of de organisator en/of aangestelde van een evenement dat doorgaat op het
grondgebied van Mechelen die één of meerdere wedstrijden van het Europees kampioenschap
voetbal 2021 in groepsverband wenst te vertonen, al dan niet gepaard met gerelateerde
activiteiten, dient de in deze verordening vastgestelde voorwaarden na te leven.
Artikel 3. Vertonen wedstrijden op vergunde evenementen en vergunde
horecaterrassen
§1. Het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het Europees kampioenschap
voetbal 2021 op vergunde evenementen is toegelaten op voorwaarde dat de organisator van
het evenement deze vertoning voorafgaand meldt via het evenementenloket via de website
van de stad Mechelen: https://www.mechelen.be/evenementenloket. Onverminderd de
bepalingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen, ziet de
organisator en/of aangestelde van een evenement er strikt op toe dat de openbare veiligheid
en rust op en rond het evenement niet in het gedrang komt.
§2. In tijdelijke afwijking op het reglement betreffende de terrasvergunning van de stad
Mechelen is het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het Europees

kampioenschap voetbal 2021 toegelaten op de vergunde terrassen van horeca inrichtingen
onder volgende voorwaarden:
De uitbater en/of aangestelde van de horeca inrichting is verplicht om deze vertoning
voorafgaand te melden via het evenementenloket:
https://www.mechelen.be/evenementenloket.
De toelating heeft enkel betrekking op het uitzenden van voetbalwedstrijden van het Europees
Kampioenschap voetbal 2021;
Het maximaal toegestane geluidsniveau van de vertoning is beperkt tot 80dB;
De schermen zijn zodanig opgesteld dat de uitzending niet zichtbaar is vanop het openbaar
domein om samenscholingen rond de horeca-inrichting te vermijden;
Onverminderd de bepalingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad
Mechelen, ziet de uitbater en/of aangestelde van een horeca inrichting er strikt op toe dat de
openbare veiligheid en rust in en rond de horeca inrichting of het evenement niet in het
gedrang komt
§ 3. Een melding zoals voorzien in §1 en §2 van dit artikel voor het vertonen van een wedstrijd
van de groepsfase, die loopt van 11 juni tot 23 juni 2021, dient uiterlijk op 8 juni 2021 te
gebeuren. Een melding zoals voorzien in §1 en §2 van dit artikel voor het vertonen van een
wedstrijd van de achtste-, kwart-, halve- en finale dient uiterlijk 2 dagen vóór aanvang van de
te vertonen wedstrijd te gebeuren. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan van deze
termijn worden afgeweken mits grondige motivering van de melder. In dergelijk geval behoudt
de burgemeester zich het recht voor de melding al dan niet ontvankelijk te verklaren.
Artikel 4. Ordelijk verloop
De uitbater, organisator en/of zijn aangestelde heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat
het ordelijk verloop van de toegelaten activiteit gehandhaafd kan blijven.
Artikel 5. Coronamaatregelen
De activiteiten, evenementen en uitzendingen waarvan sprake in de hierboven vermelde
artikels zijn enkel mogelijk mits strikte naleving van de op het moment van de uitzending
geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken, zoals
bepaald in de regelgeving, richtlijnen en protocollen ter zake.
Artikel 6. Sancties en maatregelen
§ 1. Voor zover andere reglementeringen in geen specifieke sanctionering voorzien, worden
inbreuken op de artikelen van deze verordening gesanctioneerd met een administratieve
geldboete overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 217 en volgende van de
Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen.
§ 2. Activiteiten die indruisen tegen de bepalingen van dit besluit en/of andere wetgeving
zullen, naast de sanctionering voorzien in dit artikel, onmiddellijk op politiebevel stopgezet
worden waarbij de installaties onmiddellijk verwijderd dienen te worden. Indien aan het bevel
geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico van de organisator en/of
aangestelde.
§ 3. Indien blijkt dat de toegelaten activiteit een inbreuk vormt op de openbare rust, veiligheid
en/of gezondheid, kunnen de politie en de burgemeester te allen tijde de vereiste en
noodzakelijke maatregelen treffen en indien nodig de horeca inrichting of het evenement
(tijdelijk) sluiten.
Artikel 7. Controle
Aan de korpschef van de Lokale Politie Mechelen – Willebroek wordt de opdracht gegeven om
het nodige te doen om te controleren of deze verordening wordt nageleefd.
Artikel 8. Bekendmaking en inwerkingtreding
Deze verordening zal worden bekend gemaakt via de stedelijke website, treedt in werking op 4
juni 2021 en is van toepassing tot en met 12 juli 2021.
Artikel 9. Bekrachtiging en kennisgeving
Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging op
haar eerstvolgende vergadering en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gouverneur

van Antwerpen. Een afschrift van deze verordening wordt bezorgd aan de bestendige deputatie
van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de
politierechtbank.
Artikel 10. Beroep
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na
bekendmaking ervan, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040
Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
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