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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 29 juni 2022

Afdeling interne zaken - Dienst 
overheidsopdrachten en juridische zaken

9 2022_GR_00174 Politieverordening thuiswedstrijden Waasland-Beveren - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Veerle Vincke, voorzitter; de heer Marc Van de Vijver, burgemeester; de heer Filip Kegels, schepen; 
mevrouw Katrien Claus, schepen; de heer Boudewijn Vlegels, schepen; de heer Raf Van Roeyen, schepen; 
mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen; mevrouw Inge Brocken, raadslid; de heer Dirk Van Esbroeck, 
schepen; de heer Roger Heirwegh, raadslid; de heer Werner Maes, raadslid; de heer Johan Smet, raadslid; de 
heer Andre Buyl, raadslid; de heer Ernest Smet, raadslid; mevrouw Marijke De Graef, raadslid; mevrouw Ann 
Cools, raadslid; de heer Issam Benali, raadslid; mevrouw Lien Van Dooren, raadslid; de heer Jens De Wael, 
raadslid; de heer Jan Van De Perre, raadslid; mevrouw Karolien Weekers, raadslid; de heer Stijn De Munck, 
raadslid; mevrouw Laura Staut, schepen; de heer Koen Maes, raadslid; mevrouw Annick Van de Vyver, 
raadslid; mevrouw Kathleen De Schepper, raadslid; de heer Bram Massar, raadslid; mevrouw Leen Van Laere, 
raadslid; de heer Jan Creve, raadslid; de heer Jozef Schelfhout; de heer Victor Catry; de heer Jo Van Duyse, 
algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Dominique Tielens, raadslid; de heer Jeroen Verhulst, raadslid; mevrouw Lientje De Schepper, 
raadslid; mevrouw Méline Rovillard, raadslid

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aangezien in het Freethielstadion thuiswedstrijden van Waasland-Beveren gespeeld worden in het kader van 
de reguliere competitie en eventuele eindronde- of barragematchen en de bekercompetitie (Croky Cup), 
alsook vriendschappelijke wedstrijden gespeeld kunnen worden zoals bedoeld in artikel 2, 2° van de Wet van 
21 december 1998 gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december  2004, 25 april 2007, 27 juni 2016 
en 3 juni 2018;
 
Aangezien voorafgaand aan het voetbalseizoen en voorafgaand aan elke wedstrijd door de politiediensten, 
in overleg met de partners, een kwalitatieve risicoanalyse wordt doorgevoerd, waarbij wordt rekening 
gehouden met de specifieke situatie in en rond het Freethielstadion;
 
Aangezien onder deze wedstrijden zich wedstrijden bevinden die, op basis van deze kwalitatieve 
risicoanalyse, een meer dan gemiddelde bedreiging inhouden voor de openbare veiligheid en rust, hetzij 
door de aard van de bezoekende supporters, hetzij door rivaliteit tussen beide supporterskernen, hetzij door 
het sportieve belang van de desbetreffende wedstrijd; 
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Aangezien, gelet op de plaatsgesteldheid buiten het stadion, de volledige scheiding van supporters 
onmogelijk te handhaven is zonder het instellen van een combiregeling;
 
Aangezien deze voetbalwedstrijden veelal gepaard gaan met een grote volkstoeloop, ter gelegenheid 
waarvan de openbare veiligheid en rust ernstig in het gedrang kunnen komen;
 
Aangezien deze voetbalwedstrijden vaak een aantrekkingspunt vormen voor personen met hetzij een 
burgerrechtelijk stadionverbod, hetzij een administratief stadionverbod, een gerechtelijk stadionverbod of 
een stadionverbod als beveiligingsmaatregel zoals bedoeld in de Wet van 21 december 1998, gewijzigd zoals 
hierboven vermeld, betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden;
 
Aangezien deze personen, hetzij alleen, hetzij in groep, door hun opruiend gedrag een bedreiging kunnen 
vormen voor de openbare veiligheid en rust op de openbare weg of in de openbare plaatsen in de periferie 
van het Freethielstadion en dit zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd;
 
Aangezien de gemeenten tot taak hebben te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, 
door het tegengaan van inbreuken op de openbare rust zoals vechtpartijen en twisten met volkstoeloop op 
straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen 
die de rust van de inwoners verstoren, en door het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen 
samenkomen;
 
Aangezien deze wedstrijden, die mogelijks een meer dan gemiddelde bedreiging vormen voor de openbare 
orde op niet-limitatieve wijze opgenomen worden in het protocolakkoord dat afgesloten wordt tussen de 
club, de gemeente en de veiligheidsdiensten; 
 
Aangezien het, gelet op het bovenstaande, noodzakelijk is om alle nuttige maatregelen te nemen die de 
gebeurlijke verstoring van de openbare orde naar aanleiding van deze voetbalwedstrijden kunnen 
voorkomen dient een politieverordening te worden opgesteld.
 
Overwegende dat een buscombiregeling een belangrijke risicoverlagende maatregel is :
Via de combiregeling worden de bezoekende supporters verplicht om op voorhand een toegangsbewijs te 
kopen en met de bus naar de wedstrijd te komen. De loketten voor bezoekende supporters zijn gesloten op 
de wedstrijddag.
De noodzaak voor de opleg van deze combiregeling wordt ingegeven vanuit de vaststelling dat door de 
specifieke plaatsgesteldheid rondom het stadion een scheiding tussen de verschillende supportersstromen 
(van de bezoekende ploeg enerzijds en de thuisploeg anderzijds) onmogelijk is.
Het systeem van de combiregeling kent enkele belangrijke, hoofdzakelijk politionele, voordelen, waaronder:
- het gegroepeerd binnenkomen en wegrijden van de bezoekende supporters;
- een betere supportersscheiding langs de wegen via het toebedelen van bepaalde parkings aan bepaalde 
supportersgroepen en het opleggen van een vastgelegde reisweg;
- het verminderen van de mogelijkheden tot confrontatie tussen beide kernen rond het stadion;
- het beschermen van goedmenende bezoekende supporters tegen onruststokers onder de thuissupporters;
- geen parkeerproblemen voor bezoekende supporters;
- geen problemen inzake loketverkoop van toegangsbewijzen;
- de buurtbewoners blijven meer gevrijwaard van vandalisme.

Juridische grond
- De wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst     gewijzigd door de 
Wet van 3 juni 2018 (verder Voetbalwet genoemd);
- De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
- De artikelen 119, 119bis en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
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Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

De Gemeenteraad beslist

Artikel 1
de politieverordening tot instelling van veiligheidsperimeters en het opleggen van een buscombiregeling 
voor de bezoekende supporters bij thuiswedstrijden van Waasland-Beveren in het Freethielstadion met een 
verhoogd veiligheidsrisico tijdens het voetbalseizoen 2022-2023 goed te keuren.

Bijlagen
1. Politieverordening tot instelling van veiligheidsperimeters en het opleggen van een 

buscombiregeling voor de bezoekende supporters bij thuiswedstrijden van Waasland.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

Algemeen directeur

Jo Van Duyse

Voorzitter

Veerle Vincke


