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Aanleiding en context
Op donderdag 20 februari 2020 om 18u55 vindt de Europa League voetbalwedstrijd Club Brugge KV Manchester United plaats in het Jan Breydelstadion te Brugge.
Op basis van verkregen informatie moet deze wedstrijd als zeer risicovol gekwalificeerd worden en
moet er rekening mee gehouden worden dat de kans reëel is dat beide supporterskernen uit zijn op
confrontaties, gezien de gekende reputatie en antecedenten op Brugs grondgebied. Tijdens de vorige
voetbalwedstrijd tussen beide ploegen kon dankzij de nodige alertheid en een kordaat politieoptreden
een harde confrontatie tussen de respectievelijke harde supporterskernen nipt worden vermeden in de
binnenstad.
De ervaring uit ordediensten naar aanleiding van voetbalwedstrijden leert dat glazen verpakkingen
vaak gebruikt worden als projectiel of als steek- en slagwapen indien er confrontaties met supporters
en/of ordediensten ontstaan.
De supportersaanhangen van Club Brugge KV en Manchester United zijn ook gekend voor een overvloedig gebruik van pyrotechnische middelen, in het bijzonder Bengaals vuur en voetzoekers. Dergelijke pyrotechnische middelen houden bij onoordeelkundig gebruik een gevaar in voor de gebruiker,
voor omstaanders en in conflictsituaties worden deze als wapen gebruikt tegen rivaliserende supporters en de ordediensten.
Het valt eveneens te verwachten dat er supporters van Manchester United zonder geldig wedstrijdticket naar de stad en het stadion zullen afzakken, ondanks dat dit ontraden wordt. De ongecontroleerde aanwezigheid van deze supporters in de binnenstad en in de omgeving van het stadion is zeer
risicovol, vooral wanneer ze zich in grotere groepen manifesteren buiten de contouren van de eigenlijke ordedienst.
Het beheersen van de supportersstroom van de bezoekende supporters is veel makkelijker wanneer
de supporters onder de vorm van een combiregeling met behulp van supportersbussen tot aan het Jan
Breydelstadion gebracht worden.
Het nemen van een aantal tijdelijke maatregelen om de openbare rust en veiligheid in de Brugse binnenstad en op het grondgebied van de deelgemeenten Sint-Michiels en Sint-Andries te garanderen, is
noodzakelijk.
Deze maatregelen zijn:
- het verbod op het ter beschikking stellen van eender welk soort drank in glazen recipiënten in
publiek toegankelijke drank- en eetgelegenheden en handelszaken die gelegen zijn binnen de straal
van 1000 m vanaf het middelpunt van het Jan Breydelstadion, behalve indien de dranken geschonken worden bij een maaltijd in de zaak;
- het verbod om in het bezit te zijn of gebruik te maken van pyrotechnische middelen bestemd om
rook, vuur, licht of lawaai te maken in de onmiddellijke omgeving van het treinstation, de Brugse
binnenstad en op het grondgebied van de deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels;
- het verbod om zich, als supporter van Manchester United, te bevinden op Brugs grondgebied zonder
in het bezit te zijn van een geldig ticket voor deze voetbalwedstrijd;
- de eventuele verplichting om, als supporter van Manchester United, de verplaatsing naar het stadion
via de combiregeling te maken, waarbij enkel de erkende bussen met supporters die in het bezit zijn
van een geldig wedstrijdticket worden toegelaten tot de site Jan Breydel.
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De voorziene bestuurlijke maatregelen dringen zich op omdat zij op een proactieve wijze bijdragen tot
de handhaving van de openbare rust en derhalve een nog massaler politie-inzet waaromtrent maatschappelijke onvrede bestaat vermijden.
De combi-regeling is voorgeschreven en aanbevolen bij risicovolle voetbalwedstrijden door de
ministeriële omzendbrief OOP34 houdende specificaties bij de uitvoering van het koninklijk besluit van
20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden en is
genoegzaam bekend.
Motivatie
De gemeente heeft tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met
name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen
en in openbare gebouwen.
Rechtsgrond(en)
Artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet.
Besluit
Artikel 1
Van donderdag 20 februari 2020 om 10u00 tot vrijdag 21 februari 2020 om 07u00 is het verboden om
in publiek toegankelijke drank- en eetgelegenheden en handelszaken die gelegen zijn binnen de straal
van 1000 meter vanaf het middelpunt van het Jan Breydelstadion, eender welk soort dranken in glazen recipiënten ter beschikking te stellen. Deze maatregel is niet van toepassing wanneer de dranken
worden geschonken bij een maaltijd die in de zaak verbruikt wordt.
Artikel 2
Van donderdag 20 februari 2020 om 10u00 tot vrijdag 21 februari 2020 om 07u00 is het binnen een
deel van de Brugse binnenstad verboden om op de openbare weg in het bezit te zijn van glazen
drankrecipiënten, ongeacht of het glas al dan niet leeg is op het moment van de vaststelling. Ook
ongeopende glazen drankrecipiënten vallen onder deze maatregel.
Dit verbod geldt voor volgende straten en pleinen: Hoogstraat, Burg, Breidelstraat, Markt, Eiermarkt,
Steenstraat, Simon Stevinplein, Zuidzandstraat, Vlamingstraat, Kuipersstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat, ’t Zand, Vrijdagmarkt, Hauwerstraat, Beursplein, Smedenstraat en Sint-Amandsstraat.
Artikel 3
Van woensdag 19 februari 2020 om 13u00 tot vrijdag 21 februari 2020 om 07u00 is het verboden in
het bezit te zijn of gebruik te maken van pyrotechnische middelen bestemd om rook, vuur, licht of
lawaai te maken in de onmiddellijke omgeving van het Brugs treinstation, de Brugse binnenstad en op
het grondgebied van de deelgemeenten St.-Andries en St.-Michiels.
Artikel 4
Van woensdag 19 februari 2020 om 13u00 tot het einduur van de wedstrijd, is het als supporter van
Manchester United (vertonen van uiterlijke voetbalkenmerken en gedragingen die er duidelijk op
wijzen dat de aanwezigheid van de supporter te maken heeft met deze wedstrijd) verboden om zich
op het grondgebied van de stad Brugge te bevinden zonder in bezit te zijn van een geldig ticket voor
de betreffende voetbalwedstrijd.
Artikel 5
De lokale politie Brugge kan beslissen om, op basis van de verkregen informatie, de supporters van
Manchester United die de wedstrijd in het Jan Breydelstadion willen bijwonen op donderdag 20 februari 2020 te verplichten om de verplaatsing naar het stadion te maken via een combiregeling, waarbij
enkel de erkende bussen met supporters die in bezit zijn van een geldig ticket zullen toegelaten worden tot de site Jan Breydel.
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Artikel 6
Bij vaststellingen van inbreuken op artikelen 1 en 2, zullen de glazen verpakkingen in beslag genomen
worden. De inhoud ervan wordt vernietigd.
Artikel 7
Bij vaststellingen van inbreuken op artikel 3, zullen de aangetroffen pyrotechnische voorwerpen in beslag genomen worden. Zij worden voor vernietiging aan de bevoegde diensten afgegeven.
Artikel 8
Bij vaststellingen van inbreuken op artikelen 4 en 5 zal een bestuurlijke aanhouding volgen met het
oog op het verzekeren van de openbare rust en veiligheid.
Artikel 9
Inbreuken op bepalingen van dit besluit worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete voorzien volgens de regels en de procedures van de wet van 24 juni 2003 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 10
De hoofdcommissaris van politie – korpschef is belast met de kennisgeving en de handhaving van
deze veiligheidsmaatregelen.

_____
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