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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr.
EL KTIBI, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr.
BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. MILQUET, 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, M. dhr.
WEYTSMAN, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr.
MOUSSAOUI, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr.
TEMMERMAN, Mme mevr. ABBAD, Mme mevr. PERAITA, Mme mevr. JACOBS, Mme mevr. FISZMAN,
Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

JD.- J.43.120/SM/JM.- Uitzending op groot scherm van wedstrijden van het Europees
Kampioenschap voetbal 2016.- Reglement.

De Gemeenteraad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, en met name de artikelen 117, 119, 119bis, 133, al. 2 et 135, §2;
Gelet op de omzendbrieven OOP 41 van 31 maart 2014 en OOP 42 van 8 april 2014 van de Minister van Binnenlandse
Zaken;
Gelet op de risicoanalyse van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene d.d. 27 mei 2016 in het kader van het
Europees Kampioenschap 2016;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de beraadslaging van het College van de Stad Brussel van 26 mei 2016 betreffende het uitzenden van de
wedstrijden op groot scherm op de openbare weg;
Overwegende dat het Europees Kampioenschap voetbal 2016 plaatsvindt van 10 juni tot 10 juli 2016;
Overwegende dat de Belgische nationale ploeg deelneemt aan dit evenement;
Gelet op de grote aanwezigheid op het grondgebied van de Stad van personen die tijdens de wedstrijden van het
Europees Kampioenschap één of meerdere ploegen zullen aanmoedigen;
Overwegende dat in het verleden een grote betrokkenheid is vastgesteld onder de bevolking bij het plaatshebben van
een voetbalevenement van deze omvang;
Gelet op de bijzondere betrokkenheid door de deelname van de Belgische nationale ploeg aan het Europees
Kampioenschap;
Gelet op de aanwezigheid van talrijke drankgelegenheden en restaurants op het grondgebied van de gemeente waar
sportevenementen van deze omvang doorgaans worden uitgezonden;
Gelet op het late tijdstip waarop de tv-uitzending plaatsvindt en waarop de wedstrijden van het Europees
Kampioenschap eindigen;
Overwegende dat de uitzending van deze wedstrijden voor personen die zich op de openbare weg bevinden allerhande
vormen van overlast kan veroorzaken;
Overwegende dat het daarom objectief gerechtvaardigd is elke tv-uitzending voor personen op de openbare weg van
wedstrijden van het Europees Kampioenschap voetbal 2016 alsook elk evenement dat hiermee verband houdt, te
verbieden, en dit behoudens een vergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen op basis van
een door de aanvrager voorafgaandelijk ingediend dossier;
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Overwegende dat uit zowel de hierboven vermelde omzendbrieven van de Minister van Binnenlandse Zaken als de
risicoanalyse van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene blijkt dat het Europees Kampioenschap voetbal 2016
risico’s met zich meebrengt voor de openbare veiligheid en rust;
Dat voormelde risicoanalyse erop wijst dat :
• “Alle belangrijke evenementen met grote toeloop momenteel onder niveau 3 werden geplaatst door het
Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD). Het uitzenden van voetbalwedstrijden op groot scherm stemt
inderdaad overeen met een belangrijk evenement met grote toeloop;
• Het moeilijk, zo niet onmogelijk is een perimeter af te bakenen rondom een groot scherm waarbinnen een controle van
personen (en meer bepaald een controle van de kleding en persoonlijke bezittingen) wordt uitgevoerd; het is bijgevolg
moeilijk, zo niet onmogelijk het binnenbrengen van wapens en gevaarlijke voorwerpen in de menigte te vermijden;
• De uitzending van wedstrijden op groot scherm onvermijdelijk een vermenging van supporters van tegenstanders met
zich meebrengt die, tijdens bepaalde samenkomsten, zeer vijandig kunnen zijn tegenover elkaar. Deze situatie creëert
een reëel risico op confrontaties tussen supporters;
• Dat de politiediensten reeds betrokken zijn bij talrijke evenementen die gepland zijn tijdens het Eurokampioenschap
2016 en dat de uitzending van wedstrijden op groot scherm de politiediensten ertoe zou verplichten personeel te
onttrekken aan andere essentiële opdrachten teneinde dit ter beschikking te stellen voor de controle en het toezicht op
samenscholingen rond grote schermen” (vrije vertaling);
Overwegende dat het de taak is van de gemeentelijke overheden toe te zien op de veiligheid en de rust van personen die
zich op hun grondgebied bevinden en dit door het nemen van bijkomende maatregelen bovenop de maatregelen
opgenomen in het Algemeen Politiereglemen, met oog op het beperken van overlast die samenhangt met het Europees
Kampioenschap voetbal 2016;
Overwegende dat, teneinde het proportionaliteitsbeginsel te respecteren, deze inperking van de openbare vrijheid
beperkt dient te worden tot de mate waarin de uitoefening van de vrijheid een schending van de openbare orde inhoudt;
Overwegende dat deze maatregel bijgevolg enkel geldt voor de duur van het Europees Kampioenschap voetbal;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
Elke tv-uitzending van een wedstrijd of een evenement dat verband houdt met het Europees Kampioenschap voetbal
2016 voor personen die zich op de openbare weg bevinden, wordt verboden op het gehele grondgebied van de Stad
Brussel, en dit behoudens een vergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen op basis van een
door de aanvrager voorafgaandelijk ingediend dossier.
Dit verbod is van toepassing ongeacht het gebruikte medium (televisie, projector, …).
Artikel 2 :
Onverminderd de toepassing van de gemeentelijke reglementen (met name betreffende stedenbouw) geldt dit verbod
van 10 juni 2016 om 9u tot 11 juli 2016 om 9h.
Artikel 3 :
Onverminderd de toepassing van artikel 134ter van de NGW kan een inbreuk op dit reglement overeenkomstig de wet
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties gesanctioneerd worden met een tijdelijke
sluiting van het etablissement, opgelegd aan de betrokken uitbater.
De politiediensten worden bovendien belast met het toezicht op de naleving van dit reglement, indien nodig mits
gebruik van dwang en/of geweld.
Aldus beraadslaagd in zitting van 06/06/2016
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Bijlagen:
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