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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;

13. Politieverordening Werchter Boutique - Rock Werchter - TW Classic 2019 - Voorafgaande 
veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen.

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.

• De gemeente streeft naar veilige gelegenheidskampeerterreinen en –parkeerterreinen tijdens de 
concerten Werchter Boutique en TW Classic en het festival Rock Werchter.

• Rekening te houden met de risicoanalyse van de verantwoordelijke voor de verwerking, federale 
politie arrondissement Leuven, coördinatie- en steundirectie.

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 2 oktober 2017 over de regeling van de private en bijzondere veiligheid.
• Ministeriële omzendbrief van 29 maart 2018 over de veiligheidscontroles naar aanleiding van 

evenementen.

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

afdwingbaar maken van plaatselijke politiereglementen en verordeningen.
• 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.

• In geval van negatieve voorafgaande veiligheidscontrole kunnen personen de toegang tot de 
verschillende evenementen worden ontzegd.
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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:
Dienstverleners, leveranciers van goederen, onderaannemers en betaalde of vrijwillige 
personeelsleden van de organisator van de concerten en het festival enerzijds en van de parking- en 
campingorganisator anderzijds, die worden ingezet tijdens Werchter Boutique, Rock Werchter en TW 
Classic, worden vooraf gescreend in het kader van volgende criteria:
A. Inbreuken in het domein van radicalisme/terrorisme.
Personen gelinkt aan bepaalde inbreuken:
- Aanwerving ten behoeve van vreemde legers/troepen
- Bedreiging met een aanslag
- Gedragingen in relatie met gewelddadige radicalisering
- Inbreuken gelinkt aan een terroristische groep
- Terrorisme: kaping van een vervoermiddel
- Veiligheid van de staat
- Criminele organisatie
- Wapens, ontploffing, brandstichting
- Verdachte handelingen (inhoud moet opgezocht worden in de ANG of opgevraagd worden).
Personen gelinkt aan een maatregel of een permanent te nemen maatregel.
Deze selectie wordt nog verfijnd:
- PV’s ouder dan 15 jaar worden genegeerd
- PV’s jonger dan 15 jaar en ouder dan 5 jaar worden bekeken in combinatie met recentere feiten
- PV’s van de laatste 5 jaar worden bekeken
- RIR’s (rapporten zachte info) ouder dan 5 jaar worden bekeken in combinatie met recentere feiten
- RIR’s (rapporten zachte info) van de laatste 5 jaar worden bekeken.
B. Inbreuken in het domein van drugs.
Personen gelinkt aan bepaalde inbreuken:
- Drugsverkoop
- Drugsfabricatie
- Drugshandel
Personen gelinkt aan een maatregel of permanent te nemen maatregel.
Deze selectie wordt nog verfijnd tot de PV’s en RIR’s van de voorbije 5 jaar. Daarbovenop wordt 
bekeken met het parket of er veroordelingen zijn uitgesproken voor de desbetreffende feiten.
Artikel 2: Gegevensbescherming
Na einde van de voorafgaande veiligheidscontrole worden de resultaten van de controle vernietigd.
Artikel 3:
3.1. Beide organisatoren, zoals bepaald binnen art. 1, dienen hiervoor minimaal 6 weken vooraf aan 
de verschillende evenementen een lijst met personalia over te maken aan de federale politie, DirCo 
Leuven.
3.2. De lijst met personalia moet voor elke betrokken persoon volgende gegevens bevatten:
- Naam en voornaam
- Geboortedatum
- Rijksregisternummer
- Nationaliteit 
- Taak of functie tijdens het evenement
Artikel 4:
Beide organisatoren, zoals bepaald binnen art. 1, dienen bij negatief advies van de federale politie 
met betrekking tot een gescreend persoon en een hieromtrent gemotiveerd besluit door de 
burgemeester onmiddellijk gevolg te geven aan dit besluit en de betrokkene te weren van het 
evenement.  
Artikel 5:
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.
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An Craninckx Bart De Vos
algemeen directeur voorzitter


