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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;

8. Politieverordening Rock Werchter 2019. Administratieve politie - Toegangsticket.

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

festivalpark, Haachtsesteenweg Werchter.

Feiten en context
• Om het goede verloop van 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 mogelijkheid bestaat dat een zwart circuit van zelfs geldige toegangstickets tot verstoring van 
de openbare rust en overlast kan leiden, in de zin van systematisch lastig vallen van toevallige 
passanten en verkopen aan woekerprijzen.

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 14 juli 1991 over de handelspraktijken.
• Wet van 25 juni 1993 over de ambulante handel.

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 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,
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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:
Het verkopen of te koop aanbieden van toegangstickets op de openbare weg en het openbaar domein
binnen de actieradius van het festivalgebeuren en op de invalswegen Stationsstraat, Provinciebaan,
Hogeweg, Varentstraat, Tremelobaan en Nieuwebaan, is verboden van woensdag 26 juni tot en met
maandag 1 juli 2019.
Artikel 2:
2.1. 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 3:
3.1. De leden van de lokale en federale politie zijn gelast met de uitvoering van deze verordening. Na
vaststelling van de inbreuk door de lokale of federale politie kan volgende maatregel worden
genomen:
- inbeslagname.
3.2. 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


