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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;

15. Politieverordening Werchter Boutique - TW Classic 2019 - Gelegenheidsstanden op of 
langs de openbare weg.

Voorgeschiedenis
• Organisatie concert Werchter Boutique, zaterdag 8 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 enerzijds en de 

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

• De gemeente Rotselaar streeft naar kwaliteitsvolle gelegenheidsstanden.

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.

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

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 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, 
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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: Toelating
1.1. Het is verboden op volgende momenten op het openbaar domein en in openlucht op privéterrein,
zonder voorafgaande toelating van het gemeentebestuur, een gelegenheidsstand op te stellen welke
ook de aard van de te verkopen producten is:
- Werchter Boutique, van vrijdag 7 juni tot en met zondag 9 juni 2019.
- TW Classic, van zaterdag 13 juli tot en met maandag 15 juli 2019.
1.2. Drank- en eetgelegenheden met een permanente tapvergunning, gelegen langs de
Haachtsesteenweg in Werchter, dienen om 2 uur te sluiten op volgende momenten:
- Werchter Boutique: zaterdag 8 juni 2019.
- TW Classic: zondag 14 juli 2019.
1.3. De aanvraag voor het uitbaten van een stand moet uiterlijk 20 maart 2019 worden gericht aan het
gemeentebestuur.
1.4. De aanvraag moet verplicht volgende documenten bevatten:
- Volledig ingevuld aanvraagformulier (te verkrijgen via het gemeentebestuur – dienst cultuur).
- Indien het privé-eigendom betreft: ondertekende toelating van de eigenaar(s) van de percelen die de
stand omvat.
1.5. Tussen de gemeente en de standhouder wordt een protocol afgesloten m.b.t. tot de uitbating van
de stand. De inhoud van dit protocol moet ten allen tijde strikt worden nageleefd en uitgevoerd.
1.6. Buiten de toegelaten standplaats kan nergens een stand worden opgericht. Overtreders worden
door de politie aangemaand de in overtreding geplaatste stand te sluiten en te verwijderen. Indien
hieraan geen gevolg wordt gegeven, wordt de stand op kosten van de overtreder verwijderd.
Artikel 2: Inrichting - Uitrusting
2.1. Elke standhouder moet de toelating in originele vorm op zijn stand bewaren en voorleggen op
vraag van bevoegde personen.
2.2. Het is elke standhouder ten strengste verboden om uitrusting op de rijbaan te plaatsen.
2.3. Brandveiligheid:
- Elke drankstand moet beschikken over minimaal 2 goedgekeurde poederblussers type ABC.
- Elke eetstand moet beschikken over minimaal 2 goedgekeurde blustoestellen type CO2.
- Elke combinatiestand (drank en eten) moet beschikken over minimaal 1 goedgekeurde
poederblusser type ABC en minimaal 1 goedgekeurd blustoestel type CO2.
Omwille van eenvormigheid is de standhouder verplicht de hoeveelheid blustoestellen af te nemen
van het gemeentebestuur. De huur en waarborg is ten laste van de standhouder.
Alle voorschriften inzake brandpreventie van de brandweer moeten strikt worden nageleefd.
- Gelegenheidsstanden die gebruik maken van de elektriciteit vanuit een achtergelegen privéwoning
moeten een goedgekeurd keuringsattest van de elektrische installatie van deze woning kunnen
voorleggen.
2.4. Het is verboden om op de stand publicitaire spandoeken en gadgets aan te brengen en te
verdelen.
Artikel 3: Bereikbaarheid - Permanentie
De verantwoordelijke of zijn aangestelde moet op volgende momenten permanent telefonisch
bereikbaar zijn:
- Werchter Boutique: zaterdag 8 juni 8 uur tot en met zondag 9 juni 2019 2 uur.
- TW Classic: zondag 14 juli 8 uur tot en met maandag 15 juli 2019 2 uur.
Dit vast GSM-nummer moet uiterlijk 1 juni 2019 worden overgemaakt aan de lokale politiezone BRT
en het gemeentebestuur. Dit GSM-toestel moet steeds bij de verantwoordelijke op de stand aanwezig
zijn.
Artikel 4: Uitbating - Openingstijden
4.1. Enkel op volgende momenten mag een stand geopend worden:
- Werchter Boutique: zaterdag 8 juni 8 uur tot en met zondag 9 juni 2019 2 uur.
- TW Classic: zondag 14 juli 8 uur tot en met maandag 15 juli 2019 2 uur.
4.2. Tijdens de openingsuren mogen in drankgelegenheden bieren met een alcoholgehalte van max.
5,2% worden geschonken en wijnen. Het aanbieden van wijnen kan enkel in een plastiek recipiënt
speciaal voor wijn met een maximale inhoud van 15 centiliter.
4.3. Eetstanden mogen in geen enkel geval drank verkopen.
4.4. Met het oog op recyclage mag de standhouder enkel voorgeschreven drankbekers of petflesjes
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gebruiken.
- De drankbekers moeten verplicht worden gedeponeerd in aangepaste zakken in bekercollectoren,
die achter de toog moeten staan en die worden gehuurd van het gemeentebestuur.
- De petflesjes moeten verplicht worden gedeponeerd in PMD-zakken in PMD-collectoren, die achter
de toog moeten staan en die worden gehuurd van het gemeentebestuur.
- De standhouder is verplicht om per 20 voorgeschreven drankbekers en per 20 petflesjes (25cl) 1
gratis consumptie te verstrekken. Deze maatregel moet door de standhouder meermaals goed
zichtbaar worden geafficheerd.
Artikel 5: Opruim - Huisvuilophaling
5.1. Het gemeentelijk politiereglement inzake huisvuilophaling is van toepassing op de standen.
5.2. Elke gelegenheidsstand dient uiterlijk op volgende momenten volledig te zijn opgeruimd, zich in
dezelfde staat te bevinden als voorheen en alle afval in gereglementeerde zakken klaar te zetten
langs de openbare weg, niet op de rijbaan, fiets- of voetpad:
- Werchter Boutique, uiterlijk dinsdag 11 juni 2019 14 uur.
- TW Classic: uiterlijk dinsdag 16 juli 2019 14 uur.
5.3. Elke standhouder is verplicht - Restafval / PMD / Bekers - apart te verzamelen in de daartoe
voorziene huisvuilzakken.
5.4. Indien gelegenheidsstanden de stand niet achterlaten als voorheen en bij het opruimen afval
plaatsen op de rijbaan, fiets- of voetpad wordt een administratieve kost van 150 euro exclusief BTW
aangerekend.
5.5. Indien gelegenheidsstanden zich hier niet aan houden, kan een bijkomende afvalophaling worden
georganiseerd. Per bijkomende ophaling wordt een kost van 750 euro exclusief BTW verrekend aan
de gelegenheidsstanden die zich niet houden aan de afvalreglementering en ook aan hen die zich niet
houden aan de door de gemeenteraad opgelegde voorwaarden.
Artikel 6: Extra verboden
Voor standhouders, hun aangestelde(n) en concertgangers is er tijdens Werchter Boutique, van
vrijdag 7 juni tot en met zondag 9 juni 2019 en tijdens TW Classic, van zaterdag 13 juli tot en met 
maandag 15 juli 2019, op het openbaar domein en in openlucht op privéterrein een verbod op:
- het aanleggen van open vuren, het gebruiken van kaarsen en fakkels en vuurwerk.
- generatoren.
- elektronisch versterkte muziekbronnen in welke vorm dan ook.
- het maken van publiciteit zoals het uitdelen van folders als ook enige andere vorm van reclame of
bijkomende publiciteit (voertuigen, gadgets, flyers, spandoeken en panelen in welke vorm ook). Hier
kan enkel worden van afgeweken na een schriftelijke toelating van de burgemeester.
- metalen recipiënten (blik).
- glas.
Artikel 7: Afname materiaal gemeente
7.1. Elke standhouder wordt verplicht volgend materiaal af te nemen van het gemeentebestuur:
- brandblusapparaten (naargelang aard van de stand)
- bekercollectoren (naargelang aard van de stand)
- PMDcollectoren (naargelang aard van de stand)
- huisvuilzakken (Rock Werchter - PMD - Beker)
Deze lijst is niet limitatief.
7.2. Op donderdag 6 juni 2019 tussen 18.30 uur en 21 uur moet alle materiaal worden opgehaald in
de loods van de technische uitvoeringsdienst, Beversluis 7 Rotselaar.
7.3. Op dinsdag 16 juli 2019 tussen 18.30 uur en 21 uur moet alle materiaal worden teruggebracht
naar de loods van de technische uitvoeringsdienst, Beversluis 7 Rotselaar.
7.4. De kosten van het materiaal dat niet binnen de termijn wordt ingeleverd, worden aangerekend
aan de standhouder.
Artikel 8: Specifieke eisen warmtebronnen
8.1. Bij gebruik van gas:
- Elke volle gasfles die gevuld werd in een erkend vulcentrum is voorzien van een veiligheidsetiket
(zwarte vlam op een rode achtergrond) en de gaskranen dragen een plastiek zegel. Indien dit niet het
geval is, is de kans heel groot dat deze gasfles illegaal werd gevuld en dat de wettelijke verplichtingen
niet werden nagevolgd.
- De gasflessen moeten steeds rechtop staan, beveiligd worden tegen omvallen en steeds worden
afgeschermd van hevige warmte en zonlicht.
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- De maximale keuringstermijn van deze gasflessen bedraagt naargelang het type van de fles 10 of 15 
jaar. Op gasflessen wordt steeds de datum van de eerste keuring en de herkeurdatum ingeslagen
door een erkend organisme.
- Gebruik van de juiste drukregelaar (ontspanner):
- Afhankelijk van het type gas moet steeds gebruik worden gemaakt van de juiste ontspanner (28 of
37 mbar) op de gasfles.
- Butaanflessen moeten aan de uitgang altijd een drukregelaar hebben die de gasdruk van 1700mbar
naar 28mbar reduceert.
- Propaaninstallaties moeten (vanaf 2 toestellen) altijd uitgerust zijn met een dubbele ontspanner.
- Een eerste ontspanner, geplaatst buiten aan de gasflessen, reduceert de gasdruk van 7bar naar
1,5bar (aanbevolen druk voor het binnentreden in lokalen).
- De tweede ontspanner, geplaatst juist voor de gebruikstoestellen, reduceert de gasdruk van 1,5bar
naar 37mbar of 50mbar.
- De plaatsing van een enkele ontspanner die de druk reduceert van 7bar naar 37mbar of 50mbar kan
slechts worden toegelaten als de gasfles of gasflessen aangesloten zijn op 1 toestel.
- Vaste gasinstallaties moeten jaarlijks gekeurd worden. Het geldige keuringsattest moet aanwezig zijn 
in de coördinatiepost.
- Gebruik van soepele leidingen (volgens de Europese norm EN559):
- Voor gebruiksinstallaties op butaan of propaan mogen GEEN andere slangen worden gebruikt dan
deze die aanvaard zijn voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen in de gasfase. Op de slangen zijn
leesbare onuitwisbare markeringen aangebracht met maximum één meter tussen elke markering. Bij
deze markeringen staat tenminste de waarde van de maximale werkdruk (min. 15bar) alsook het
fabricagejaar, het merk of logo van de fabrikant en de aard van het gas waarvoor de slang mag
worden gebruikt.
- De slang mag maximaal 2meter lang zijn en moet regelmatig vervangen worden. Deze slang moet
om de 5 jaar worden vervangen.
- De uiteinden van de slang worden vastgehecht door spanbeugels op de slangappels die aangepast
zijn aan haar inwendige diameter.
- De aandacht van de gebruiker moet altijd gevestigd worden op de goede staat van de slang.
8.2. Bij gebruik van elektriciteit:
- De installatie dient conform het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties te zijn.
- Bij elektriciteitsafname vanuit een onroerend goed moet een geldig keuringsattest worden
voorgelegd. Voor een particuliere woning is de geldigheidstermijn maximaal 25 jaar, voor een
handelspand maximaal 5 jaar.
- Alle elektrische toestellen en verlengdraden moeten een CEBEC-label dragen.
- Standen en wagens met een vaste installatie op elektriciteit moeten een geldig keuringsattest van
een erkend keuringsorganisme kunnen voorleggen.
8.3. Bij gebruik van houtskool:
- In geen geval mag het publiek rechtstreeks in contact komen met de warmtebron.
8.4. Algemene eisen voor warmtebronnen:
- Verwarmingstoestellen met petroleum mogen enkel worden gebruikt met voorafgaande toestemming
van de brandweer.
- Verlichtingstoestellen met open vlam zoals toortsen zijn ten allen tijde verboden.
- In geen enkel geval mogen warmtebronnen rechtstreeks in contact komen met het publiek.
- In de onmiddellijke omgeving van de warmtebronnen mogen geen brandbare materialen liggen.
- Onder de warmtebron zelf moet een brandveilige plaat worden gelegd.
- Bij de warmtebronnen moet een blusapparaat 6kg ABC of 5kg CO2 binnen handbereik zijn.
- Inzake het gebruik en de geldigheid- of keuringsdatum gelden de voorschriften inzake
brandpreventie. Het blustoestel dient jaarlijks gekeurd te worden.
Artikel 9:
9.1. 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 10:
10.1. De leden van de lokale en federale politie zijn gelast met de uitvoering van deze verordening. Na
vaststelling van de overtreding door de lokale of federale politie of op beslissing van de burgemeester
kunnen volgende maatregelen worden genomen:
- verwijdering op kosten van de overtreder
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- inbeslagname
- intrekking vergunning.
10.2. Overtredingen op de beschikkingen worden gestraft met een administratieve geldboete van
minimaal 100 euro en maximaal 350 euro.

An Craninckx Bart De Vos
algemeen directeur voorzitter


