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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. THIELEMANS, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr.
HARICHE, Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAYEUR, M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. EL
HAMMOUDI, Mme mevr. ABID, M. dhr. DE LILLE, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr.
OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. NAGY PATINO, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr.
FASSI-FIHRI, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, M. dhr. AMAND,
Mme mevr. VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, Mme mevr. OVERLOOP, M. dhr.
WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAI, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme
mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme
mevr. BARZIN, Mme mevr. TEMMERMAN, Mme mevr. ABBAD, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M.
dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

SJ./J 17.613/G.- Private bewaking rond het Europees Parlement.- Politiereglement dd.
16/02/2009.- Wijziging.

De Gemeenteraad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, meer bepaald haar artikel 11, §3 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 oktober 2006 tot bepaling van de wijze van aanduiding van het begin en het
einde van de zone onder toezicht, bedoeld in artikel 11, § 3, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid. ;
Gelet op de omzendbrief OOP 39 dd 24 augustus 2005 betreffende de private veiligheid rond de gebouwen van
internationale instellingen en diplomatieke gebouwen;
Gelet op de vraag van de Voorzitter van het Europese parlement van 31 maart 2008 om een redelijke en beperkte
perimeter af te bakenen, op het grondgebied van de Stad Brussel, waarbinnen bewaking- en controleactiviteiten van
personen op de openbare weg kunnen plaatsvinden ;
Gelet op het gunstige advies van het Generale Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken dd 6 mei 2008 ;
Gelet op de toewijzing van de nieuwe veiligheidsopdracht aan de bewakingsonderneming SECURITAS nv/sa;
Overwegende dat het door de gemeenteraad aangenome politiereglement dd 16 februari 2009 GROUP 4 SECURICOR
betreft, voormalige opdrachtnemer van het Europese parlement ;
Overwegende dat het aangewezen is het politiereglement betreffende de private veiligheid rond het Europese parlement
wijzigen ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1. § 1. De bewakingsonderneming SECURITAS n.v./s.a. is toegestaan om activiteiten van toezicht en controle
van personen op de openbare weg ten gunste van het Europese Parlement uit te voeren, in een perimeter die wordt
afgebakend door de Wiertzstraat, tussen het kruispunt van de Stoomslepersstraat en de Montoyerstraat en het kruispunt
van de Vautierstraat en de Wiertzstraat.
§2. De toegang tot de zone die door § 1wordt afgebakend, wordt toegestaan aan de voertuigen die over een geldige
toegangstitel beschikken, voor de voertuigen van het Europese Parlement en de bewoners.
De toegang van de voetgangers wordt voortdurend toegestaan.
Het personeel van de bewakingsonderneming wordt gemachtigd om activiteiten van toezicht en van controle van het
bezit van een geldige toegangstitel voor de voertuigen uit te oefenen.
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§3 De maatregel beoogd in § 2 is van toepassing alle werkdagen van normale activiteit van het Europese Parlement,
tijdens de parlementaire zittingsperiodes alsmede ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen.
§4. Ter gelegenheid van gebeurtenissen die bijzondere veiligheidsmaatregelen vereisen, op basis van een evaluatie van
de algemene of de specifieke dreiging en de beslissing die door de bevoegde autoriteiten worden genomen, zijn de
volgende maatregelen van toepassing :
- De toegang tot de perimeter die in § 1 wordt beoogd, is verboden aan de voertuigen ;
- Het voetgangersverkeer is voorbehouden tot de houders van een geldige toegangstitel of kan verboden zijn ;
- Het personeel van de bewakingsonderneming wordt toegelaten om toezicht- en controleactiviteiten uit te oefenen, in
steun aan de politiekrachten;
- De toegang naar de NMBS station wordt gehandhaafd.
Artikel 2. § 1. De bewakingsonderneming SECURITAS n.v./s.a. is toegestaan om activiteiten van toezicht en controle
van personen op de openbare weg ten gunste van het Europese Parlement uit te voeren in de vermelde omtrek “Hof van
eer”, die volgens het plan, dat bij deze regeling wordt gevoegd, wordt afgebakend.
§2. Ter gelegenheid van gebeurtenissen die bijzondere veiligheidsmaatregelen vereisen, op basis van een evaluatie van
de algemene of de specifieke dreiging en de beslissing die door de bevoegde autoriteiten worden genomen, zijn de
volgende maatregelen van toepassing:
- De perimeter, die in §1 wordt beoogd, is verboden aan de voertuigen ;
- Het voetgangersverkeer is voorbehouden tot de houders van een geldige toegangstitel of van een uitnodiging of kan
verboden zijn ;
- Het personeel van de bewakingsonderneming wordt toegelaten om toezicht- en controleactiviteiten uit te oefenen op
het bezit van een toegangstitel of een uitnodiging, in steun aan de politiekrachten;
Artikel 3. Alle toegangen (in- en uitgangen) tot de toezichtzones beoogd in artikelen 1, §1 et 2, §2 zullen door de
aanwijzingsborden aangeduid zijn, in overeenstemming met de modellen opgenomen in de bijlagen 1 en 2 van het
ministerieel besluit dd 19 oktober 2006 tot bepaling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van de zone
onder toezicht, bedoeld in artikel 11, § 3, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid.
De toezichtzones, beoogd in artikelen 1, §1 et 2, §1 zullen bovendien, desnoods, door een rood-wit gestreept lint
afgebakend worden.
Aldus beraadslaagd in zitting van 25/03/2013
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Freddy Thielemans (s)
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