
BIJLAGE  

 

Bijzondere politieverordening betreffende de 

organisatie van activiteiten tijdens EK voetbal 2021,  

de Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk  

 

 

Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen 

Artikel 1.   Doel 

De gemeente Oosterzele stelt met deze politieverordening de voorwaarden vast 
waaraan de uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of 
aangestelde van een evenement dient te voldoen, ingeval zij één of meerdere 
wedstrijden tijdens het EK voetbal 2021, de Olympische Spelen en de Ronde van 
Frankrijk in groepsverband vertonen al dan niet gepaard met gerelateerde 
activiteiten.  

Artikel 2.   Definities 

In deze verordening hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  

01°. Horecazaak: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de 
toegangsvoorwaarden, waar de belangrijkste en permanente activiteit bestaat 
uit het voorbereiden en/of aanbieden van maaltijden en/of dranken voor 
consumptie ter plaatse. 

02°. Uitbater: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening 
een horecazaak uitbaat. Met uitbaten wordt bedoeld het exploiteren, openen, het 
heropenen, de overname en de aanpassing van een horecazaak.  

03°. Evenement: elke publieke gebeurtenis die doorgaat tijdens het EK voetbal 2021, 
de Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk  en: 

hetzij door de gemeente Oosterzele vergund werd op het openbaar domein;  

hetzij georganiseerd wordt op een privaat domein, al dan niet in open lucht .  

04°. Organisator: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen 
rekening een evenement organiseert. 

05°. 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. 

06°. Wegwerpbeker: een lichtgewicht beker vervaardigd uit dun (bio)kunststof of 
papier/karton waarvan het gebruik specifiek bedoeld is voor een eenmalige 
consumptie. 

Artikel 3.   Duur 

De politieverordening geldt van 11 juni 2021 tot en met 8 augustus  2021.  

Artikel 4.   Doelgroep en toepassingsgebied 

De uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of 
aangestelde van een evenement dat doorgaat tijdens het EK voetbal 2021, de 
Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk, die één of meerdere wedstrijden in 
groepsverband laat bekijken, al dan niet gepaard met gerelateerde activiteiten, dient 
de in deze verordening vastgestelde voorwaarden na te leven.  

 



Hoofdstuk 2.  Vergunning activiteit openbaar domein en aansluitende, niet 
afgesloten terreinen 

Artikel 5.  Verplichting tot het aanvragen van een vergunning voor 
activiteiten op het openbaar domein en aansluitende, niet 
afgesloten terreinen 

01°. Onverminderd de bepalingen van de algemene politieverordening met zonale 
gelding, kan het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het EK 
voetbal 2021, de Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk in 
groepsverband al dan niet gepaard met gerelateerde activiteiten, slechts 
plaatsvinden op het openbaar domein of op een daarbij aansluitend niet 
afgesloten terrein, na een voorafgaande vergunning van de burgemeester. 

02°. Alle aanvragen tot vergunning moeten ten laatste op 30 mei 2021 worden 
ingediend. De aanvragen worden gericht aan de burgemeester.  

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan van deze termijn worden afgeweken 
mits grondige motivering van de aanvrager. In dergelijk geval behoudt de 
burgemeester zich het recht om de aanvraag al dan niet nog ontvankelijk te 
verklaren. 

03°. De aanvraag tot vergunning wordt verricht via het evenementenformulier op de 
website www.Oosterzele.be dat zo gedetailleerd mogelijk dient ingevuld te 
worden.  

04°. Na voorafgaandelijk administratief onderzoek verzendt de burgemeester aan de 
in artikel 4 bedoelde aanvragers hetzij een gemotiveerde weigering van 
vergunning hetzij de vergunning. 

05°. In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt 
verleend. De organisator van de vergunde activiteit heeft de plicht de 
voorwaarden onder dewelke de vergunning wordt verleend na te leven.  

06°. De vergunning is tijdelijk, strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden 
aan derden. De vergunning dient op een zichtbare plaats aangebracht te worden.  

Artikel 6.  Voorwaarden van de vergunning 

In de vergunning zullen volgende minimale voorwaarden worden opgelegd 

1. Exacte locatie 

2. Het tijdsbestek waarbinnen installaties mogen opgesteld en afgebroken worden 

3. Voorwaarden m.b.t. geluids- en TV-uitzendingen; met het voorbehoud dat ter 
plaatse steeds strengere voorwaarden kunnen opgelegd worden in functie van 
gewijzigde omgevingsfactoren. 

4. Op basis van politieadvies en rekening houdende met het verwacht aantal 
bezoekers kan de inzet van een erkende bewakingsonderneming, aangevuld met 
interne security, worden opgelegd. 

Artikel 7.  Maatregelen bij het niet-naleven van de voorwaarden van de 
vergunning 

01°. Indien wordt vastgesteld dat een organisator en/of zijn aangestelde één of 
meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend niet naleeft, 
kan de burgemeester de vergunning intrekken. 

 



02°. Alle activiteiten die plaatsvinden zonder vergunning, of niet conform de 
verleende vergunning, moeten onmiddellijk op politiebevel stopgezet worden 
en installaties dienen onmiddellijk verwijderd te worden. 

Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en 
risico van de organisator en/of aangestelde. 

03°. Elke activiteit die de veiligheid en het gemak van doorgang van weggebruikers 
in het gedrang brengt, wordt ambtshalve en zonder aanmaning, op kosten en 
risico van de organisator en/of aangestelde verwijderd. 

 

Hoofdstuk 3.  Melding activiteiten privaat domein, al dan niet in openlucht 

Artikel 8.  Verplichting tot het melden van activiteiten op privaat 
domein, al dan niet in openlucht 

01°. Onverminderd de bepalingen van de algemene politieverordening met zonale 
gelding, dient het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het EK 
voetbal 2021, de Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk in 
groepsverband te worden gemeld aan de burgemeester. Deze meldingsplicht 
geldt, voor zover dit toegelaten is volgens de op dat ogenblik geldende COVID-
maatregelen, van zodra er 100 bezoekers of meer de vertoningen bijwonen.  

02°. Alle meldingen moeten ten laatste drie dagen vóór de te vertonen wedstrijd 
ingediend worden. De meldingen worden gericht aan de burgemeester.  

03°. De melding wordt verricht via het meldingsformulier “kennisgeving 
uitzendingen op groot scherm op privaat domein tijdens het EK voetbal 2021, 
Olympische Spelen en Ronde van Frankrijk” van de gemeente Merelbeke. Dit 
formulier kan worden ingevuld op de website www.merelbeke.be. 

Artikel 9.  Ordelijk verloop 

De organisator en/of zijn aangestelde heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat 

het ordelijk verloop van de activiteit gehandhaafd kan blijven.  

Artikel 10.  Vrijwaring openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid 

Indien blijkt dat de activiteit een inbreuk vormt op de openbare orde, rust, veiligheid 

en/of gezondheid, kan de burgemeester te allen tijde de vereiste en noodzakelijke 

maatregelen treffen. 

 

Hoofdstuk 3.  Maatregelen in kader van openbare veiligheid en rust 

Artikel 9.  Verbod op glazen recipiënten en éénmalige verpakkingen 

01°. Het is de organisatoren en/of aangestelden van het evenement verboden om 
binnen een tijdspanne van 2 uur voor de aanvang van de wedstrijd tot 2 uur na 
het einde van de wedstrijd al dan niet alcoholhoudende dranken te verschaffen 
in glazen recipiënten voor verbruik op het openbaar domein. 

Elke organisator en/of aangestelde van het evenement moet het verbod op een 
voor het publiek goed zichtbare plaats aanbrengen met daarop volgende 
boodschap: ”Binnen een tijdspanne van 2 uren voor de aanvang van de wedstrijd 
tot 2 uren na het einde van de wedstrijd worden geen glazen recipiënten ter 
beschikking gesteld”.  

http://www.merelbeke.be/


De burgemeester kan een afwijking toestaan op basis van risicoanalyse door de 
veiligheidspartners.  

02°. Het is verboden glazen recipiënten, ongeacht hun vorm, in bezit te hebben op 
het openbaar domein binnen de afbakening of exacte locatie van het evenement, 
dit binnen een tijdspanne van 2 uur voor de aanvang van de wedstrijd tot 2 uur 
na het einde van de wedstrijd. 

03°. Het is de organisator en/of aangestelden van het evenement verboden om al dan 
niet alcoholhoudende dranken aan te bieden in éénmalige drankverpakkingen 
zoals wegwerpbekers, blikjes of wegwerpflesjes uit kunststof. 

04°. Het is de organisator en/of aangestelden van het evenement verboden om ter 
plaatse bereide voedingswaren aan te bieden in kunststofverpakkingen (zoals 
warmhoudrecipiënten). Het is evenwel toegestaan om ter plaatse bereide 
voedingswaren aan te bieden in papieren of kartonnen verpakkingen. 

Artikel 10.  Reinheid van het openbaar domein 

01°. De organisatoren en/of hun aangestelden van het evenement dienen in te staan 
voor de reinheid van het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van 
hun installatie, dit is in een straal van 50 meter rond de plaats van de activiteit.  

02°. Het is verboden afval of materiaal afkomstig van de activiteit achter te laten op 
het openbaar domein of te lozen in de riolering. 

03°. De organisatoren en/of hun aangestelden bieden hun afval gescheiden aan in de 
voorgeschreven recipiënten. De sortering wordt voorzien conform de vigerende 
wetgeving. Minstens PMD, glas, papier en restafval worden selectief ingezameld 
en op reglementaire manier voor ophaling aangeboden. 

Artikel 11.  Voorwaarden aangaande beeld- en geluidsuitzendingen 

De organisator of zijn aangestelde doet een maximale inspanning om 
samenscholingen of activiteiten die het behoud van de openbare orde in het gedrang 
kunnen brengen te voorkomen. 

Artikel 12.  Brandveiligheid 

De uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of 
aangestelde van een evenement verbindt zich ertoe alle wettelijke schikkingen inzake 
veiligheid strikt in acht te nemen. 

Artikel 13.  Gebruik van pyrotechnische voorwerpen 

Onverminderd de bepalingen van de algemene politieverordening met zonale gelding 
is het verboden vuurwapens af te vuren, vuurwerk te ontsteken of voetzoekers te 
doen ontploffen. 

Artikel 14.  Warmtebronnen op de openbare weg 

De uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of 
aangestelde van een evenement verbindt zich ertoe alle wettelijke schikkingen strikt 
in acht te nemen.  

Artikel 15.  Bijkomende veiligheidsmaatregelen 

01°. Indien na controle toch bijkomende veiligheidsmaatregelen vereist zouden zijn, 
dient de organisator en/of zijn aangestelde deze opgelegde maatregelen strikt 
na te komen. 

02°. De organisator staat in voor de veiligheid op zijn evenement. In het kader 
daarvan zal hij de risico’s van zijn evenement inschatten, evalueren en de nodige 



maatregelen nemen (zoals opmaak van een noodplan). Bijzondere risico’s voor 
de openbare veiligheid waarvoor de organisator geen maatregelen kan nemen, 
dienen kenbaar te worden gemaakt aan de burgemeester.  

03°. Risico op storm voor evenementen in openlucht en in tijdelijke constructies: de 
organisator controleert voor aanvang van het evenement en tijdens het 
evenement de weersvoorspellingen van het KMI (Koninklijk Meteorologisch 
Instituut) voor Oosterzele. Om te voorkomen dat tijdelijke constructies 
(bijvoorbeeld het groot scherm, tent…) door storm zouden wegwaaien en schade 
kunnen veroorzaken, dienen deze constructies conform de eisen in de 
instructienota van de fabrikant te worden weggenomen. Voor alle tijdelijke 
constructies aanwezig op het evenemententerrein dient een nota van de 
fabrikant voorhanden te zijn waaruit blijkt aan welke belasting de constructie 
kan weerstaan.  

Artikel 16.  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 wetgeving, richtlijnen en protocollen ter zake.  

 

Hoofdstuk 4.  Sanctionering 

Artikel 17.  Sancties en maatregelen 

01°. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de 
ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt. Bij eventuele herhaling kan de 
boete worden verzwaard. De boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden 
in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van 350 
euro. 

02°. Bij inbreuk op artikel 12 zullen de zaken die het voorwerp hebben uitgemaakt 
van het misdrijf, hetzij tot het plegen van het misdrijf hebben gediend, in beslag 
genomen worden. 

 

Hoofdstuk 5.  Bekendmaking 

Artikel 18.  Bekendmaking 

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 288 van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 

 

Hoofdstuk 6.  Inwerkingtreding 

Artikel 19.  Inwerkingtreding 

Behoudens andersluidende hogere regelgeving omwille van de epidemiologische 
toestand van het coronavirus treedt deze verordening in werking op 11 juni 2021 en  
geldt tot 8 augustus 2021. 

 

Hoofdstuk 7.  Afschrift 

Artikel 20.  Afschrift 

Afschrift van deze politieverordening wordt aan de griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg, de politierechtbank en de deputatie van de provincieraad toegezonden.   


