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Situering
Aanleiding en context
Op 1 november 2020 werd naar aanleiding van de 2 e coronagolf een lockdown ingevoerd
bij Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken (Hierna MB COVID-19). Vanaf 2 november moesten onder andere nietessentiële winkels hun deuren sluiten. Ook cafés en restaurants en andere inrichtingen
van sportieve, culturele, religieuze of recreatieve aard moesten (grotendeels) hun deuren
sluiten. Sinds eind april, begin mei 2021 evolueert de pandemie gunstig en worden
steeds meer versoepelingen doorgevoerd. Vanaf 9 juni kan de horeca opnieuw zowel
binnen als buiten mensen ontvangen mits inachtneming van een aantal voorwaarden en
maatregelen. Ook evenementen kunnen opnieuw georganiseerd worden, zij het met
beperkte aantallen aanwezigen en mits naleving van strikte voorwaarden. Hetzelfde geldt
voor privatieve samenkomsten. De bottom line bij zo goed als alle activiteiten is nog
steeds dat mensen op een gecontroleerde manier samen komen en dat spontane, grote
en ongewenste samenscholingen vermeden moeten worden.
Met het EK Voetbal voor de deur (start 11 juni 2021), waar ook de Rode Duivels
aantreden, valt te verwachten dat dergelijke samenscholingen zullen ontstaan (zowel op
publieke als private plaatsen), niet in het minst wanneer wedstrijden op groot scherm of
op terrassen van horecazaken worden vertoond.
Motivatie
Met het oog op het voorkomen van een heropflakkering van het virus COVID 19, dringen
maatregelen zich op om spontane, ongewenste samenscholingen en grote druktes in de
stad – o.a. aan horecaterrassen en bij publieke vertoningen – op het grondgebied te
vermijden.
Sinds maart 2020 woedt immers de coronapandemie ook volop in België. Het coronavirus
COVID-19 verspreidt zich snel door middel van speeksel dat onder andere bij praten,
hoesten en niezen vrijkomt. Wie speekseldeeltjes inademt of via de handen in de mond,
neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet geraken met het virus. Nauwe, fysieke contacten
moeten gemeden worden. Ook op vandaag 7 juni 2021 wordt nog steeds gewaarschuwd
voor heropflakkering zeker nu er steeds meer varianten van het virus circuleren.
Het federale niveau legt via het Ministerieel besluit van 28 oktober houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals
gewijzigd bij ministeriële besluit van 4 juni, een regelgevend kader op houdende de
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (artikel
27).

Op woensdag 2 juni 2021 werd de Omzendbrief OOP42quater tot wijziging van de
omzendbrief OOPter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot
scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan
voetbal, ontvangen. De omzendbrief beveelt aan een aantal extra maatregelen te nemen
bij de organisatie van evenementen en vertoningen gelieerd aan het EK voetbal.
De invoering van deze beperkingen en maatregelen zijn hoogdringend omwille van:
• het EK voetbal start op 11 juni 2021 en de Rode Duivels spelen hun eerste
wedstrijd op 12 juni 2021;
• het eerstvolgende college is gepland op 14 juni 2021 en de eerstvolgende
gemeenteraad op 28 juni 2021;
• de eerste aanvragen tot het plaatsen van extra en grote schermen zijn
ontvangen;
• het te verwachten valt dat een aantal losse initiatieven zullen opduiken in de
binnenstad en bij uitbreiding over het hele grondgebied;
• het feit dat spontane, ongewenste en grote samenscholingen zullen ontstaan aan
en ter hoogte van evenementen en vertoningen gelieerd aan het EK Voetbal.
Juridische grond
Omzendbrief OOP 42quater tot wijziging van de omzendbrief OOP42ter betreffende het
uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en
de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal.
Ministerieel besluit van 4 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 :
-

Artikel 135, §2, 5° voorziet in het nemen van passende maatregelen om rampen
en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en om de nodige
hulp te verstrekken om ze te doen ophouden. De burgemeester draagt in
noodsituaties hiervoor de eindverantwoordelijkheid.

-

Artikel 134, § 1 stelt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing,
ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen,
waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de
inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting
om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de
redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die
verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende
vergadering niet worden bekrachtigd.

-

Artikel 133 stelt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering
van
de
politiewetten,
de
politiedecreten,
de
politieordonnanties,
de
politieverordeningen en de politiebesluiten.

Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 inzake noodplanning.
Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.

Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Kaderreglement gemeentelijke administratieve sancties Brugge hervastgesteld door de
gemeenteraad op 25 juni 2019, gewijzigd 1 september 2020 (toevoeging art. 1bis).
Besluit
Besluit
Artikel 1
§ 1. Publieke voetbalevenementen gelieerd aan en vertoningen van het EK voetbal zijn
verboden op het grondgebied Brugge van 11 juni 2021 tot en met 11 juli 2021, zowel op
het privaat als op het openbaar domein, m.u.v. de evenementen en vertoningen die
daarvoor voorafgaandelijk een vergunning kregen.
§ 2. Een vergunning kan worden aangevraagd via https://www.brugge.be/vergunningenbij-organisatie-evenement .
§ 3. Voor de organisatie van publieke voetbalevenementen en vertoningen van het EK
voetbal worden, naast de reguliere adviezen en voorschriften voor evenementen, alvast
onderstaande minimale voorwaarden opgelegd:
Naleven alle geldende lokale en bovenlokale regelgeving en in het bijzonder de
regelgeving m.b.t. COVID 19, de faqs en de toepasselijke protocols (o.a.
evenementen, horeca, enz.);
Kan enkel outdoor plaats vinden, met max. 400 personen tegelijk aanwezig;
De aanwezigen moeten zitten (overeenkomstig horecaprotocol) wanneer horecaactiviteiten worden uitgeoefend. Wanneer geen horeca-activiteiten plaats vinden
kan er gekozen worden voor een staand publiek mits het voorzien van voldoende
afstand tussen de groepjes van vier personen (= 1,5m tussen elke groep);
Voorzien van toegangscontrole, crowdmanagement, een reservatiesysteem en
sanitaire maatregelen;
De locatie dient afgesloten te zijn zodat het aantal personen afgeschermd kan
worden en extra personen niet zomaar kunnen aansluiten;
De beeldschermen worden zodanig geplaatst dat het niet mogelijk is om de
beelden te bekijken van buiten de eventlocatie;
De geluidsniveaus worden beperkt tot max. 80 decibel;
Het evenement of de vertoning wordt beperkt tot de duur van de
voetbalwedstrijden. De duurtijd start ten vroegste ½ uur voor de match en duurt
maximaal een ½ uur na de match;
Artikel 2
In afwijking van artikel 1 is het in vergunde popupbars en horecazaken en/of hun
permanent en tijdelijk vergunde terrassen wel toegelaten om het EK Voetbal te vertonen
indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Het terras dient afgesloten te zijn zodat het aantal personen afgeschermd kan
worden en extra personen niet zomaar kunnen aansluiten;
De beeldschermen worden zodanig geplaatst dat het niet mogelijk is om de
beelden te bekijken van buiten het terras of van buiten de horeca-instelling zelf;
Maximum 400 personen tegelijk aanwezig;
De geluidsniveaus worden zowel indoor als outdoor beperkt tot max. 80 decibel;
Naleven van de voorwaarden en maatregelen opgenomen in het MB COVID 19, de
faqs en het horecaprotocol;

-

Buitentogen zijn niet toegelaten;
Het uitzendingen van de wedstrijden van EK Voetbal wordt beperkt tot de duur
van de voetbalwedstrijden. De duurtijd start ten vroegste een ½ uur voor de
match en duurt maximaal een ½ uur na de match;

Artikel 3
§1. Voor zover andere reglementeringen in geen specifieke sanctionering voorzien,
worden inbreuken op de artikelen van dit besluit gesanctioneerd met een administratieve
geldboete, overeenkomstig de GAS-Wet en het stedelijk kaderreglement gemeentelijke
administratieve sancties.
§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 4
De politiediensten zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.
Artikel 5
Een afschrift ervan wordt toegestuurd aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste
Aanleg in Brugge en van de politierechtbank in Brugge.
Artikel 6
Het besluit wordt op de eerst volgende vergadering van de gemeenteraad ter
bekrachtiging voorgelegd.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met onmiddellijke ingang en geldt tot en met 11 juli 2021.
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