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Willebroek
Willebroek, 16 september 2021

Besluit van de burgemeester houdende het organiseren van bijeenkomsten,
evenementen, congressen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden
en trainingen op het grondgebied van Willebroek

GEMEENTE WILLEBROEK,
DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE WILLEBROEK,
Juridische grondslag:
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel
besluit van 25 augustus 2021, inzonderheid artikel 15 en 16 (hierna: het ministerieel besluit
van 28 oktober 2020);
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap,
de Franse Gemeenschap,
de Duitstalige Gemeenschap,
de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het
digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van
persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en
zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België (hierna: het samenwerkingsakkoord);
Gelet op de nieuwe gemeentewet, art. 133 betreffende de bevoegdheden van de
burgemeester en art. 135, §2 betreffende de bevoegdheden van de gemeenten in het
algemeen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63 betreffende de
bevoegdheden van de burgemeester;
Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Willebroek van 14
december 2016 en latere wijzigingen (hierna: ABP gemeente Willebroek), inzonderheid artikel
61 t.e.m . 68 inzake manifestaties, bijeenkomsten en vermakelijkheden op de openbare weg
en openbare bijeenkomsten in gesloten plaatsen;
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Feiten , context en motivatie:
Overwegende dat overeenkomstig artikel 62 en 63 van de ABP gemeente Willebroek
openbare bijeenkomsten op de openbare weg met meer dan 50 deelnemers voorafgaand
moeten worden gemeld aan de burgemeester;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 66 en 67 van de ABP gemeente Willebroek
openbare bijeenkomsten met meer dan 150 personen in gesloten plaatsen voorafgaand
moeten worden gemeld aan de burgemeester;
Overwegende dat artikel 15 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals
laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 25 augustus 2021, het organiseren van private
bijeenkomsten, evenementen, wedstrijden, trainingen, andere voorstellingen, massaevenementen en piloot-en proefprojecten onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt, en dat
afhankelijk van de aard - privaat dan wel openbaar karakter - en het aantal bezoekers van de
bijeenkomst, de bevoegde gemeentelijke overheid toelating dient te verlenen voor het
plaatsvinden van bepaalde evenementen;
Overwegende dat deze mogelijkheid tot het organiseren van evenementen en bijeenkomsten
niet beperkt wordt tot bepaalde inrichtingen of voor bepaalde doeleinden;
Overwegende dat er naar aanleiding van deze verruimde mogelijkheden voor het organiseren
van bijeenkomsten en evenementen een exponentieel aantal aanvragen toekomen bij de
gemeente Willebroek aangaande het organiseren van evenementen en andere (private)
bijeenkomsten;
Overwegende dat organisatoren van evenementen en (private) bijeenkomsten binnen een
redelijk tijdsbestek duidelijkheid dienen te krijgen over het al dan niet kunnen organiseren van
een evenement of bijeenkomst, en een algemeen kader met duidelijke praktische regels
aangaande de aanvraag, meldplicht en/of toelating voor het organiseren van een evenement
of andere bijeenkomst op het grondgebied van Willebroek zich derhalve opdringt;
BESLUIT

Artikel 1. Algemene bepalingen
§1. Iedere organisator van een evenement of bijeenkomst dat plaatsvindt op het grondgebied
van Willebroek en/of zijn aangestelde dient de in dit besluit vastgestelde voorwaarden na te
leven .
§2. Evenementen en bijeenkomsten kunnen enkel worden georganiseerd mits strikte naleving
van de heersende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken
zoals bepaald in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, het samenwerkingsakkoord van
14 juli 2021 en de toepasselijke sectorale protocollen.
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§3. De maximale toegestane geluidsniveaus bij muziekactiviteiten, zoals bepaald in het besluit
van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (VLAREM Il), dienen te allen tijde te worden gerespecteerd. Eventuele
afwijkingen op de normaal geldende geluidsnormen dienen minstens 20 werkdagen voor het
plaatsvinden van het evenement of de bijeenkomst te worden aangevraagd via het
digitaal
evenementenloket
op
de
link
(https://www.willebroek.be/nl/vrije-tijdonderwijs/evenementen/evenementenloket).
§4. Onverminderd de naleving van de bepalingen van de Algemene Bestuurlijke
Politieverordening van de gemeente Willebroek en de verplichtingen die voortvloeien uit
andere regelgeving, ziet de organisator van een evenement of bijeenkomst en/of zijn
aangestelde er strikt op toe dat de openbare veiligheid en rust in, op en rond het evenement
of de bijeenkomst niet in het gedrang komt.
§5. De voorwaarden zoals opgenomen in eventuele afgeleverde vergunningen dienen te allen
tijde te worden gerespecteerd.
Artikel 2. Private bijeenkomsten

§1. Bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van
individuele uitnodigingen kunnen mits naleving van de voorwaarden zoals vermeld in artikel 1
van dit besluit worden georganiseerd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder
voorafgaande toelating van de burgemeester, voor zover het gaat om de organisatie van
bijeenkomsten van maximaal 200 personen binnen (maximaal 500 personen vanaf 1 oktober
2021) of maximaal 400 personen buiten (maximaal 750 personen vanaf 1 oktober 2021 ).
§2. Bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van
individuele uitnodigingen van meer dan 200 personen binnen (meer dan 500 personen vanaf
1 oktober 2021) of meer dan 400 personen buiten (meer dan 750 personen vanaf 1 oktober
2021 ), kunnen slechts worden georganiseerd mits naleving van de voorwaarden zoals vermeld
in artikel 1 van dit besluit én mits hiervoor voorafgaand een toelating werd verkregen van de
burgemeester. Deze toelating dient uiterlijk 20 werkdagen voor het plaatsvinden van het
evenement
te
worden
aangevraagd
via
het
digitaal
evenementenloket
(https://www.willebroek.be/nl/vri je-tijd-onderwi js/evenementen/evenementenloket).
Bij de aanvraag wordt het ingevulde Covid Event Risk Mode (CERM) en - wat betreft
infrastructuren - het ingevulde Covid lnfrastructure Risk Model (CIRM) gevoegd, beschikbaar
op de website "covideventriskmodel.be".
Artikel 3. Niet-private evenementen, congressen. culturele en andere voorstellingen.
sportieve wedstrijden en trainingen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de
toepassing van het Covid Safe Ticket (CST)

§1. Bij de organisatie van niet-private evenementen, congressen, culturele en andere
voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen voor minder dan 200 personen binnen
(minder dan 500 personen vanaf 1 oktober 2021) of minder dan 400 personen buiten (minder
dan 750 personen vanaf 1 oktober 2021 ), is de toepassing van het Covid Safe Ticket
uitgesloten. Deze evenementen en bijeen.komsten kunnen mits naleving van de voorwaarden

zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit worden georganiseerd zonder voorafgaande toelating
van de burgemeester.
In afwijking op vorige lid, dienen georganiseerde bijeenkomsten op de openbare weg met meer
dan 50 deelnemers overeenkomstig artikel 62 en 63 van de ABP van de gemeente Willebroek
nog steeds voorafgaand te worden gemeld aan de burgemeester op het mailadres
evenementen@willebroek.be. Eenzelfde meldplicht geldt krachtens artikel 66 en 67 van de
ABP van de gemeente Willebroek voor openbare bijeenkomsten met meer dan 150 personen
in gesloten plaatsen.
§2. Niet-private evenementen, congressen, culturele en andere voorstellingen, sportieve
wedstrijden en trainingen van minstens 200 personen binnen (minstens 500 personen vanaf 1
oktober 2021) of minstens 400 personen buiten (minstens 750 personen vanaf 1 oktober
2021 ), waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de toepassing van het Covid Safe Ticket,
kunnen slechts worden georganiseerd mits naleving van de voorwaarden zoals vermeld in
artikel 1 van dit besluit én mits hiervoor voorafgaand een toelating werd verkregen van de
burgemeester. Deze toelating dient minstens 20 werkdagen voor het plaatsvinden van het
evenement
te
worden
aangevraagd
via
het
digitaal
evenementenloket
(https://www.willebroek.be/nl/vrije-ti jd-onderwi js/evenementen/evenementenloket).
Bij de
aanvraag wordt het ingevulde Covid Event Risk Mode (CERM) en - wat betreft infrastructuren
- het ingevulde Covid lnfrastructure Risk Model (CIRM) gevoegd, beschikbaar op de website
"covideventriskmodel. be".

Artikel 4. Niet-private evenementen, congressen, culturele en andere voorstellingen,
sportieve wedstrijden en trainingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de toepassing
van het Covid Safe Ticket (CST)

§1. Niet-private evenementen, congressen, culturele en andere voorstellingen, sportieve
wedstrijden en trainingen van minstens 200 personen binnen (minstens 500 personen vanaf 1
oktober 2021) of minstens 400 personen buiten (minstens 750 personen vanaf 1 oktober
2021 ), waarbij gebruik wordt gemaakt van de toepassing van het Covid Safe Ticket, kunnen
slechts worden georganiseerd mits naleving van de voorwaarden zoals vermeld in artikel 1
van dit besluit, het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 én mits hiervoor voorafgaand een
toelating werd verkregen van de burgemeester.
§2. De organisator en/of zijn aangestelde is verplicht het massa/CST-evenement uiterlijk 20
werkdagen
voor
het
plaatsvinden
ervan
te
melden
via
het
mailadres
evenementen@willebroek.be. Behoudens uitdrukkelijke weigering, wordt geacht toelating te
zijn verleend voor de organisatie van het CST-evenement, mits de voorwaarden zoals
opgenomen in artikel 1 van dit besluit en het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 strikt
worden nageleefd.
Artikel 5. Sancties en maatregelen

§ 1. Voor zover andere reglementeringen in geen specifieke sanctionering voorzien, worden
inbreuken op de artikelen van deze verordening gesanctioneerd met een administratieve
geldboete overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 217 en volgende van de
algemene bestuurlijke politieverordening van de gemeente Willebroek.
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§ 2. Activiteiten die indruisen tegen de bepalingen van dit besluit en/of andere wetgeving
kunnen, naast de sanctionering voorzien in dit artikel, onmiddellijk op politiebevel stopgezet
worden. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico
van de organisator en/of aangestelde.
§ 3. Onverminderd voornoemde sanctiemogelijkheden kan de burgemeester indien blijkt dat
de al dan niet toegelaten activiteit een inbreuk vormt op de openbare rust, veiligheid en/of
gezondheid, te allen tijde de vereiste en noodzakelijke maatregelen treffen.
Artikel 6. Kennisgeving

Dit besluit zal ter kennis worden gebracht aan de gemeenteraad op de eerstvolgende zitting.
Artikel 7. Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt en treedt in werking vanaf
bekendmaking tot de intrekking ervan.
Artikel 8. Afschrift

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de bestendige deputatie van de provincieraad
aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.
Artikel 9. Beroep

Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State
kan tegen dit besluit een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de
Raad van State, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf
de bekendmaking ervan. Dit beroep kan worden ingesteld door middel van een aangetekend
verzoekschrift dat is ondertekend door de partij of door een advocaat die is ingeschreven op
de tabel van de Orde van Advocaten. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende
zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden
gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

er 2021 te Willebroek,

~ emeen Directeur
Dirk Blommaert
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