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Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 23 JUNI 2022 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.
Maarten De Veuster, burgemeester.
Iefke Hendrickx, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter 
Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.
Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof Victor, 
Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Patrick 
Molle, Peter Vanaken, Erik Maes, Brecht Verwulgen, raadsleden.

Timothy De Vos, plaatsvervangend korpschef.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.
Verontschuldigd: Wouter Rombouts, schepen.

Kurt Vermeiren, Tom Van Grieken, Tommy Van Look, Niels Broeckx, 
raadsleden.

BIJZONDER POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET VERTONEN VAN TV-
BEELDEN TIJDENS HET WK VOETBAL 2022

De raad,

Gelet op de organisatie van het WK voetbal vanaf 21 november tot en met 18 december 2022;

Gelet op de bevoegdheden van de burgemeester volgens de nieuwe gemeentewet, Art. 134 - Par.1: In 
geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere 
onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor 
de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan 
onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft 
gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door 
de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd;

Gelet op de bijzondere politiereglementen betreffende het vertonen van TV-beelden tijdens 
voetbalwedstrijden, die in het verleden werden opgesteld, en de gunstige gevolgen ervan;

Overwegende dat het aangewezen is om een bijzonder politiereglement op te stellen teneinde het 
gebruik van beeldschermen op het openbaar domein en het vertonen van TV-beelden, tijdens de 
periode van het WK Voetbal 2022, te reglementeren en om in geval van eventuele inbreuken te 
kunnen optreden;

Gelet op voorliggend voorstel van bijzonder politiereglement betreffende het vertonen van TV-beelden 
tijdens het WK Voetbal 2022;

Gelet op de gevoerde besprekingen;

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw;

Besluit: 
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 met 23 stemmen ja, tegen 3 stemmen neen
Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, 
Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne 
Peeters, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, 
Patrick Molle, Peter Vanaken, Erik Maes, Lieven De Smet, Véronique D'Exelle stemmen ja.
Peter Arnauw, Maya De Backer, Brecht Verwulgen stemmen neen.

Artikel 1

Goedkeuring te hechten aan het voorstel van de dienst integrale veiligheid om een bijzonder 
politiereglement betreffende het vertonen van TV-beelden tijdens het WK Voetbal 2022 op te maken - 
zie artikel 2.

Artikel 2

Goedkeuring te hechten aan de volgende tekst die als bijzonder politiereglement betreffende het 
vertonen van TV-beelden tijdens het WK Voetbal 2022 zal gelden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJZONDER POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET VERTONEN VAN TV-BEELDEN 
TIJDENS HET WK VOETBAL 2022

Art. 1. Er wordt geen toelating verleend om tijdens de periode van het WK Voetbal, d.w.z. van 21 
november 2022 tot en met 18 december 2022, beeldschermen of aanverwanten die er voor zorgen dat 
TV-beelden over het WK voetbal worden vertoond, geplaatst worden op het openbare domein te 
Schoten.

Art. 2. Op permanent en tijdelijk vergunde terrassen van de Schotense horecazaken is het vertonen 
van TV-beelden over het WK Voetbal, d.w.z. van 21 november 2022 tot en met 18 december 2022, 
mogelijk indien aan de volgende basisvoorwaarden wordt voldaan:

- De aanvraag, om TV-beelden over het WK Voetbal 2022 te vertonen op het terras, wordt voor 30 
september 2022 ingediend bij de dienst Integrale Veiligheid van het lokaal bestuur Schoten, bij 
voorkeur via iv@schoten.be. In deze aanvraag worden de volgende gegevens duidelijk genoteerd:

* De identificatie- en bereikbaarheidsgegevens van de initiatiefnemer, tevens contactpersoon;

* De naam en locatie van de horecazaak;

* De locatie van het of de beeldscherm(en) op het terras;

* De grootte (diagonaal gemeten) van deze beeldschermen;

* De datum van de aanvraag;

* De handtekening van de initiatiefnemer.

- De beeldschermen worden zodanig geplaatst dat het niet mogelijk is om de beelden te bekijken vanaf 
de openbare weg.

- Het aantal beeldschermen en de grootte van deze beeldschermen en het geluidsniveau dienen 
proportioneel te zijn in functie van de grootte en de opstelling van het terras.

- Er wordt geen gebruik gemaakt van beamers of andere projectiemogelijkheden.

- Er wordt naar gestreefd om de overlast tot het absolute minimum te beperken.

- De initiatiefnemer voorziet voldoende afvalbakken/zakken en organiseert desgevallend een opruim in 
de onmiddellijke omgeving van het terras.

- De uitzending van TV-beelden wordt beperkt tot de voetbalwedstrijden. De duurtijd start ten 
vroegste een ½ uur voor de match en duurt maximaal een ½ uur na de match.

- Er wordt geen vuurwerk of Bengaals vuur gebruikt.
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- Indien nodig, zal de initiatiefnemer een licentie aanvragen bij de FIFA.

Art. 3. Van zodra de overheidsdiensten hun advies hebben kunnen afleveren en deze door het College 
van Burgemeester en Schepenen worden behandeld, ontvangt de initiatiefnemer de nodige instructies 
en mogelijk bijkomende voorwaarden.

Art. 4. Het College van Burgemeester en Schepenen kan alsnog een verbod opleggen als bepaalde 
voorwaarden niet worden nageleefd.

Art. 5. De lokale politie en dienst integrale veiligheid zullen toezien op de naleving van de opgelegde 
voorwaarden. Desgevallend kan de lokale politie maatregelen nemen. 

Art. 6. Dit Bijzonder Politiereglement zal bekend gemaakt worden via de gangbare 
communicatiekanalen.

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


