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POLITIEBESLUIT van de BURGEMEESTER
ZITTING VAN 14 AUGUSTUS 2020
David Haelterman, wnd. burgemeester

1. Besluit van de burgemeester m.b.t. maatregelen voor het uitzenden van sportwedstrijden op scherm
in horecazaken - om verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken: Wijziging
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de artikelen 133 §2, 134 §1 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 187;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verdere
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het tot de taak van de gemeente behoort om te voorzien, ten behoeve van de
inwoners, in een goede politie, met name onder andere over de gezondheid en veiligheid op de
openbare wegen en in openbare gebouwen;
Overwegende dat het derhalve tot de taak en bevoegdheid van de gemeente behoort om passende
maatregelen te nemen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich
meebrengt, te voorkomen. De gemeenteoverheden kunnen dan ook op grond van deze algemene
politiebevoegdheid maatregelen nemen om de openbare orde in de ruimste zin van het woord binnen
de gemeente te verzekeren;
Overwegende dat op grond van de artikelen 133 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet de
burgemeester bevoegd is voor de vrijwaring van de openbare orde (zijnde rust, veiligheid en
gezondheid) op openbare en publieke toegankelijk plaatsen;
Overwegende dat dit burgemeestersbesluit wordt genomen om de veiligheid en gezondheid van de
bevolking te garanderen;
Overwegende dat teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus maximaal te beperken, het,
gelet op de ernstige huidige situatie, noodzakelijk was om een aantal maatregelen te nemen
betreffende het uitzenden van sportwedstrijden op scherm in horecazaken;
Gelet op het besluit nr. 3 van de burgemeester van 31 juli 2020 houdende de goedkeuring van deze
maatregelen;
Overwegende dat een herziening van de maatregelen genomen in voormeld burgemeestersbesluit
aangewezen is en deze dienen aangepast te worden als volgt;
- Elke horecazaak die een belangrijke sportwedstrijd wil uitzenden waarbij, specifiek voor deze
wedstrijd, toeschouwers kunnen verwacht worden in zijn inrichting, moet hiervoor voorafgaand een
melding doen bij het gemeentebestuur (Lokale economie) en politie HERKO. De horecazaak die deze
wedstrijd(en) uitzendt, moet de specifieke coronamaatregelen die nu reeds van toepassing zijn voor de
horeca (afstand tussen bubbels, mondmaskerplicht, registratieplicht, opmaak plan, …) strikt toepassen
zowel tijdens als na de wedstrijd;
- Daarnaast is het nooit toegelaten om een tv-toestel te plaatsen dat mogelijk maakt dat wedstrijden
kunnen worden gevolgd vanop de openbare weg of vanop een terras, gelegen langs de openbare weg,
ongeacht of dit terras zich op openbaar of privédomein bevindt. Hierdoor vermijden we het risico dat
voorbijgangers blijven staan met samenscholing tot gevolg;
- Bovendien moet er i.g.v. het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden waarbij, specifiek voor die
wedstrijden, toeschouwers kunnen verwacht worden in de inrichting, worden gewerkt met een
reservatiesysteem om te voorkomen dat de capaciteit van de horecazaak wordt overschreden;
Besluit:
Artikel 1: Het besluit nr. 3 van de burgemeester van 31 juli 2020 m.b.t. maatregelen voor het
uitzenden van sportwedstrijden op scherm in horecazaken - om verspreiding van het coronavirus
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Covid-19 te beperken, wordt ingetrokken en vervangen door deze beslissing.
Artikel 2: De burgemeester beslist dat vanaf heden alle horecazaken verplicht zijn om aan het
gemeentebestuur en de lokale politie te melden wanneer zij een belangrijke sportwedstrijd willen
uitzenden waarbij, specifiek voor deze wedstrijd, toeschouwers kunnen verwacht worden in zijn
inrichting.
Artikel 3: Het is nooit toegelaten om een tv-toestel te plaatsen dat mogelijk maakt dat een wedstrijd
kan worden gevolgd vanop de openbare weg of vanop een terras, gelegen langs de openbare weg,
ongeacht of dit terras zich op openbaar of privédomein bevindt. Hierdoor vermijden we het risico
dat voorbijgangers blijven staan met samenscholing tot gevolg.
Artikel 4: In geval van het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden waarbij, specifiek voor die
wedstrijden, toeschouwers kunnen verwacht worden in de inrichting, moet er worden gewerkt met een
reservatiesysteem om te voorkomen dat de capaciteit van de horecazaak wordt overschreden.
Artikel 5: De maatregelen vermeldt in de artikelen 1 t.e.m. 4 van deze beslissing zijn van kracht vanaf
bekendmaking van deze beslissing gedurende de periode van de federale fase in het kader van de
maatregelen om verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, tenzij er zich nieuwe
ontwikkelingen voordoen die een aanpassing van deze beslissing rechtvaardigen.
Artikel 6: Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad van
7 september 2020.
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Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 14 augustus 2020.
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