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BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Rotselaar

Openbare zitting van 28 mei 2019

Aanwezig: Bart De Vos, voorzitter;
Jelle Wouters, burgemeester;
Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, schepenen;
Werner Mertens, Christel Hendrix, Nele Demuynck, Jeroen Janssens, Frans 
Vansteenbeeck, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla 
D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet 
Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Dirk Jacobs, schepen;
Nico Lodewijks, Jeroen Degent, raadsleden;

10. Politieverordening Werchter Boutique - Rock Werchter - TW Classic 2019. Inzet vrijwillige 
bewakers en bewakingsondernemingen.

Voorgeschiedenis
• Organisatie concert Werchter Boutique, zaterdag 8 juni 2019, op het festivalpark,

Haachtsesteenweg Werchter.
• Organisatie festival Rock Werchter, donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni 2019, op het 

festivalpark, Haachtsesteenweg Werchter.
• Organisatie concert TW Classic, zondag 14 juli 2019, op het festivalpark, Haachtsesteenweg 

Werchter.

Feiten en context
• Om het goede verloop van de concerten Werchter Boutique en TW Classic en het festival Rock 

Werchter enerzijds en de openbare orde, rust en veiligheid van de bevolking anderzijds te 
verzekeren, is het nodig specifieke politiemaatregelen te nemen.

• Het verzekeren van de veiligheid kan slechts worden gegarandeerd voor zover de organisator van 
de concerten en het festival en de uitbaters van de gelegenheidscampings tijdens Rock Werchter 
beroep kunnen doen op vrijwilligers.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 63.
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikels 119, 119bis, 119ter en 135§2.
• Wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke administratieve sancties.
• Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 over het uniform politiereglement van de 

politiezone BRT.
• Wet van 2 oktober 2017 over de regeling van de private en bijzondere veiligheid.
• Ministerieel besluit van 10 november 2017 over de vaststelling van de wijze van aanduiding van 

het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van 
uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele 
bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

• Ministeriële omzendbrief van 29 maart 2018 over de private bewaking bij evenementen en 
festivals.

Argumentatie
• Een daadwerkelijk gemeentelijk handhavingsbeleid kan de gemeente meer armslag bieden bij het 

afdwingbaar maken van plaatselijke politiereglementen en verordeningen.
• De handhaving van administratief strafbaar gestelde overtredingen biedt de gemeente de
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mogelijkheid sneller te reageren op problemen van lokale aard.
• Dit reglement legt de wettelijke verplichtingen en administratieve straffen vast voor de 

overtredingen die in de gemeentelijke reglementen administratief strafbaar werden gesteld.
• Tijdens de periode van de concerten Werchter Boutique en TW Classic en het festival Rock 

Werchter wordt de omgeving van de festivalweide en het overige deel van de gemeente 
geconfronteerd met een grote stroom bezoekers wat een potentieel risico oplevert voor de 
openbare veiligheid.

Besluit
Na beraadslaging,
22 stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Werner 
Mertens, Christel Hendrix, Nele Demuynck, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Herwig Pierre, 
Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen 
De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens en Stella Beckx
Artikel 1:
1.1. Deze verordening is enerzijds van toepassing op de inzet van vrijwillige bewakers en
bewakingsondernemingen bij volgende concerten georganiseerd op het festivalpark:
- Werchter Boutique, zaterdag 8 juni 2019.
- TW Classic, zondag 14 juli 2019.
1.2. Deze verordening is anderzijds van toepassing op de inzet van vrijwillige bewakers en
bewakingsondernemingen bij het festival Rock Werchter, georganiseerd op het festivalpark, en op de
verschillende gelegenheidscampings van woensdag 26 juni tot en met maandag 1 juli 2019.
Artikel 2:
De organisator van de concerten en het festival enerzijds en de uitbaters van de
gelegenheidscampings tijdens Rock Werchter anderzijds kunnen in het kader van art. 24 van de wet
van 2 oktober 2017 vrijwilligers aanstellen voor de interne bewakingsdienst van het festival en de
camping op voorwaarde dat:
2.1. de burgemeester hiertoe, na advies van de korpschef van de politiezone BRT, op een door de
minister bepaalde wijze, de toestemming hiervoor heeft verleend aan de vereniging.
2.2. de personen effectief lid zijn van de vereniging, of de personen een effectieve of aanwijsbare
band hebben met de vereniging en dat de personen hun activiteiten slechts sporadisch en
onbezoldigd uitoefenen.
Artikel 3:
3.1. De vrijwilligers kunnen slechts deel uitmaken van de interne bewakingsdienst van het festival of
de camping na toelating door de burgemeester die beslist na het advies te hebben ingewonnen van
de korpschef van de lokale politiezone.
3.2. De organisator richt daartoe een aanvraag met een lijst van vrijwilligers voor de interne
bewakingsdienst aan de burgemeester uiterlijk zes weken voor de datum van het evenement
waarvoor de betrokken vrijwilligers worden ingezet.
Artikel 4:
4.1. Enkel de personen die vallen onder het toepassingsgebied van art. 60 tot en met art. 64 van de
wet van 2 oktober 2017 worden toegelaten als vrijwilliger van de interne bewakingsdienst
4.2. De vrijwilligers dienen onder meer te voldoen aan volgende voorwaarden:
- Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals
bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland, behoudens
veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer;
- Niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, noch een functie hebben in
een penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van privédetective, van wapen- of
munitiefabrikant of -handelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen die, doordat ze wordt
uitgeoefend door dezelfde persoon die ook een functie uitoefent inde sector van de private of
bijzondere veiligheid, een gevaar kan opleveren voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of
voor de openbare orde;
- Minstens achttien jaar oud zijn;
- Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
- In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten
waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert
voor de Staat of voor de openbare orde.
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Artikel 5:
5.1. De kandidaat-vrijwilliger of de toegelaten vrijwilliger is er via de organiserende vereniging toe
gehouden de burgemeester op de hoogte te brengen van elke omstandigheid die tot gevolg heeft dat
hij niet of niet meer beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in artikel 4 van deze verordening.
5.2. Van zodra hij niet meer voldoet aan deze voorwaarden kan hij van rechtswege niet ingezet
worden als vrijwilliger en vervalt de door de burgemeester gegeven toelating.
Artikel 6:
6.1. De lijst van bewakingsondernemingen die activiteiten zullen uitoefenen in het kader van de
concerten en het festival dient vier weken voorafgaandelijk aan het evenement toe te komen bij de
burgemeester.
6.2. Volgende informatie dient te worden medegedeeld:
- De naam en het adres van de betrokken bewakingsondernemingen;
- De identiteitsgegevens van de bewakingsagenten die zullen ingezet worden en van de
personeelsleden van de betrokken bewakingsfirma’s die de leiding over deze bewakingsagenten
zullen uitoefenen;
- De aard van de bewakingsactiviteiten;
- De data en plaatsen waarop de bewakingsactiviteiten zullen uitgevoerd worden.
Artikel 7:
7.1. De fouilles van personen in het kader van de toegangscontrole mogen enkel uitgevoerd worden
door vergunde bewakingsagenten ter hoogte van de ingang van het festivalterrein en ter hoogte van
de ingang van de verschillende campings door vergunde bewakingsagenten.
7.2. De fouilles mogen slechts uitgeoefend worden mits uitdrukkelijke toestemming van de
burgemeester en in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de artikels 102 tot en met 104 van de 
wet van 2 oktober 2017.
7.3. De aanvraag hiertoe dient 3 weken voor de datum van het evenement toe te komen bij de
burgmeester en moet volgende informatie bevatten:
- De lijst van de bewakingsondernemingen en de personalia van de bewakingsagenten die de fouilles
uitvoeren;
- De vermelding op welke tijdstippen en in welke omstandigheden de fouilles gebeuren.
7.4. Fouilles bij uitgangscontrole zijn niet toegelaten.
Artikel 8:
8.1. Iedereen die professioneel een bewakingsactiviteit uitvoert, dient op een duidelijk leesbare wijze
een badge te dragen en de voorschriften inzake werkkledij, die bepaald zijn in de artikels 79, 80 en 95
van de wet van 2 oktober 2017, na te leven.
8.2. Op de badge staat duidelijk hun naam, de naam van de onderneming waarvoor ze werken en het
adres van de exploitatiezetel, ofwel de identificatiekaart. Ze moeten tevens in het bezit zijn van de
door de Minister van Binnenlandse Zaken afgeleverde identificatiekaart.
Artikel 9:
9.1. Voor de organisator van de concerten Werchter Boutique en TW Classic en het festival Rock 
Werchter wordt het gebied met perimeter omschreven als volgt:
- Haachtsesteenweg tot de grens met de gemeente Haacht;
- Hanewijk – Eggelbroek tot de grens met de gemeente Haacht;
- Tarweland tot de grens met de gemeente Haacht;
- Beverlaak tot de grens met de gemeente Tremelo;
- Tremelobaan tot de grens met de gemeente Tremelo;
- Grotestraat tot de grens met de gemeente Tremelo;
- Hogeweg – Varentstraat tot de grens met de gemeente Tremelo;
- Vondelweg tot de grens met Tremelo;
- Hoogland tot de kruising met de Hamstraat;
- Provinciebaan tot de kruising Rodenbachlaan – Torenstraat;
- Dijlekant tot de grens met de gemeente Haacht;
- Dijlekant – Kapoenstraat tot de kruising met de Vrijheidsstraat;
- Dijlekant – Achterheidestraat tot de kruising met de Vijfde Liniestraat;
- Vrijheidsstraat – Walenstraat tot de grens met de gemeente Haacht; 
- Hellichtstraat tot de kruising met het Meanderspad;
- Torenstraat tot de kruising met de Terheidelaan;
- Kruising Terheidelaan – Hellichtstraat tot kruising Terheidelaan – Torenstraat
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9.2. Voornoemde perimeter wordt op volgende momenten ingesteld als zone waarbinnen 
bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend in de zin van art. 3 van de wet van 2 oktober 2017 
over de regeling van de private en de bijzondere veiligheid:
- Werchter Boutique, ten vroegste zaterdag 8 juni vanaf 8 uur tot zondag 9 juni 2019 ten laatste 4 uur.
- Rock Werchter, ten vroegste op woensdag 26 juni vanaf 10 uur, doch met zekerheid op donderdag 
27 juni vanaf 5 uur tot maandag 1 juli 2019 ten laatste om 16 uur.
- TW Classic, ten vroegste zondag 14 juli vanaf 8 uur tot maandag 15 juli 2019 ten laatste 4 uur.
9.3. Voornoemde perimeter dient op zichtbare wijze voor het publiek afgebakend te zijn 
overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 november 2017. Derhalve kunnen 
personen belast met toezichtopdrachten in de zin van de wet geplaatst worden aan de nadarbarelen 
binnen voormelde perimeter.
Artikel 10:
Het uitvoeren van georganiseerde rondes door private personen, bewakingsondernemingen en
interne bewakingsdiensten met het oog op het verzekeren van de orde buiten de voormelde perimeter
is verboden.
Artikel 11:
Al de personen die in dit kader worden ingezet dienen elke strafbare handeling die door hen wordt
vastgesteld onmiddellijk door te geven aan de politiediensten.
Artikel 12:
Deze verordening wordt overeenkomstig art. 286 en art. 287 van het decreet lokaal bestuur bekend 
gemaakt en treedt in werking overeenkomstig art. 288 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 13:
13.1. De leden van de lokale en federale politie en de door de Koning aangewezen ambtenaren en
diensten zijn gelast met de uitvoering van deze verordening.
13.2. Overtredingen op de beschikkingen worden gestraft met administratieve geldboetes opgelegd
door de bevoegde administratieve overheid.

An Craninckx Bart De Vos
algemeen directeur voorzitter


