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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

Aanwezig :

Walter Vansteenkiste, burgemeester;

Titel

Covid-19 : evenementen - verplichting tot overleg en gebruik van
het Covid Safe Ticket
Integrale Veiligheid

Dienst

Feiten en context
Het aantal besmettingen op het grondgebied stijgt exponentieel. De gemeente Wemmel is reeds
8 dagen in alert fase.
Op zondag 24/10/2021 zijn er 82 positieve gevallen en bedraagt de incidentie 488.
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Gelet op het voorgaande en op de vaccinatie- en besmettingsgraad in Wemmel, die respectievelijk
lager en hoger liggen dan het Vlaamse gemiddelde dient correct te worden omgegaan met de lokale
noodzaak qua maatregelen bij evenementen, in bijzonder bij indooractiviteiten.
Per evenement zal overleg gepleegd dienen te worden tussen de organisator en de gemeente
zodoende de adequate en specifieke maatregelen te bepalen alsook concrete afspraken te kunnen
maken qua handhaving van deze maatregelen.
Het COVID Safe Ticket (CST) is een tool ontwikkelt door de federale overheid om toegang te krijgen
tot evenementen of bepaalde inrichtingen zonder dat je een mondmasker moet dragen en anderhalve
meter afstand moet houden.
Iedereen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2009) kan een CST aanvragen. Kinderen jonger dan 12
mogen zonder bijkomende controle evenementen of bepaalde inrichtingen betreden.
Je krijgt een geldig CST in een van de volgende situaties:
• je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt;
• je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;
• je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test
plus 2 dagen;
• je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een
negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.
Het CST kan sinds 1 oktober 2021 ingezet worden voor indoor evenementen vanaf 500 personen en
outdoor evenementen vanaf 750 personen.
Het gebruik van het CST is verplicht bij indoor
evenementen vanaf 3 000 deelnemers en outdoor evenementen vanaf 5 000 deelnemers. Dat wil
zeggen dat indoor evenementen tussen de 500 en 3000 deelnemers en outdoor evenementen tussen
de 750 en 5 000 deelnemers de keuze hebben om te werken met CST als toegangsvoorwaarde.
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We merken echter dat de grens van 500 personen indoor voor het Covid Safe Ticket onvoldoende
toereikend is voor de lokale epidemiologische situatie. Om deze reden zal na de screening van het
evenement in samenwerking met de organisator het toepassen van het Covid Safe Ticket kunnen
vanaf 100 deelnemers.
Daarenboven werd in het Brussels Gewest is reeds beslist dat het CST vanaf 15 oktober 2021
verruimd wordt toegepast. Zo wordt het onder meer verplicht om te beschikken over een CST voor
wie een fitnesscentrum of restaurant wil betreden. Gezien Wemmel aan het Brussels Gewest grenst
bestaat er een risico dat ongevaccineerde burgers die in normale omstandigheden naar een
fitnesscentrum, restaurant of indoorevenement in Brussel zouden gaan zich nu naar een
fitnesscentrum, restaurant of evenement in Wemmel zullen begeven. Bovendien zijn er ketens van
fitnesszaken die aan hun abonnees de toegang verschaffen tot al hun filialen in België. Brusselse
abonnees die niet over een CST beschikken, kunnen bijgevolg vanaf 15 oktober niet meer terecht in
de Brusselse fitnesscentra maar kunnen probleemloos deelnemen aan de fitnessactiviteiten in de
Rand, en in Wemmel in het bijzonder.
Terwijl het duidelijk wordt dat het virus circuleert in jeugdige en jongvolwassen groepen en dat de
vaccinatiegraad bij de bevolkingsgroep onder de 18 jaar alsook van 18 jaar tot 44 jaar onder
beduidend onder de 70% is in Wemmel.
Om al deze redenen is het aangewezen dat we ook enige voorzichtigheid aan de dag leggen inzake
het organiseren van indoorevenementen.
Artikel 27 van het voornoemde ministerieel besluit van 28 oktober 2020 bepaalt dat de bevoegde
lokale overheden, in overleg met de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten, aanvullende
preventieve maatregelen kunnen nemen ten opzichte van deze voorzien in het ministerieel besluit. In
casu is de bevoegde lokale overheid de burgemeester die krachtens artikel 133 van de nieuwe
gemeentewet bevoegd is om uitvoering te geven aan de politiewetten, de politiedecreten, de
politieverordeningen en de politiebesluiten. Bovendien is de burgemeester krachtens artikel 134 van
de nieuwe gemeentewet bevoegd om 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, politieverordeningen te 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. Gezien de volgende
zitting van de gemeenteraad pas op 28 oktober 2021 plaatsvindt is de burgemeester genoodzaakt om
krachtens artikel 134 van de nieuwe gemeentewet zelf een politieverordening uit te vaardigen. Enige
verdere vertraging van bijkomende verordenende maatregelen kan immers de verspreiding van het
coronavirus bij de inwoners van Wemmel tot gevolg hebben. Aldus is er sprake van een situatie
waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners in de zin van
artikel 134 van de nieuwe gemeentewet.
Deze verordening is nietig, indien zij door de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering niet
wordt bekrachtigd.
Juridische gronden
• Ministerieel besluit van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd op 27 september 2021, houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
• Artikel 134, §1, artikels 134ter en 135§2 Nieuwe Gemeentewet.
• Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 18.
• Wet op het politieambt, artikels 4 en 5
• Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
• Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur.
Advies
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Onderhavige maatregelen werden in overleg met dhr. Jan Spooren, provinciegouverneur van VlaamsBrabant en dhr. Walter Vansteenkiste, burgemeester gemeente Wemmel besproken dd. 25/10/2021.
De MSPOC, dr. Mieke Verhaeghe, bevestigt duidelijk dat vanuit de praktijk samenkomsten, van welke
aard ook, haarden zijn om het virus te verspreiden. Zij pleit om deze reden duidelijk voor overleg met
organisatoren en het invoeren van het Covid Safe Ticket voor indooractiviteiten.
Het Covid-19 team ELZ regio Grimbergen uit zijn bezorgheid: Ze blijven nauwgezet de
epidemiologische situatie in onze regio opvolgen en uiten hun bezorgdheid bij de stijgende trend van
het aantal besmettingen.
In samenspraak met medisch expert Dr. Mieke Verhaeghe adviseren ze om voorzichtigheid aan de dag
te leggen en de nog geldende maatregelen strikt op te volgen.
Motivatie
Overwegende de negatieve evolutie van de epidemiolohische situatie op het grondgebied.
Overwegende de lage vaccinatiegraad in de bevolkingsgroep tot 18 jaar en de bevolkingsgroep tussen
18 jaar en 44 jaar.
Gezien deze bevolkingsgroepen actief zijn en zich begeven naar allerhande (indoor)evenementen.
Financiële gevolgen
/
Besluit
Artikel 1
§1. Elke organisator van een evenementen, zowel indoor als outdoor, dient alvorens de activiteit te
organiseren contact op te nemen met het gemeentebestuur met oog op een screening van de
activiteiten zodoende gepaste maatregelen kunnen genomen worden.
§2. Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht te beschikken over een
Covid Safe Ticket om toegang te krijgen tot een indooractiviteit met meer dan 100 deelnemers.
§3. De organisatoren van de indooractiviteiten met meer dan 100 deelnemers zijn verplicht om de
naleving van de tweede paragraaf te controleren aan de hand van een toegangscontrole.
Artikel 2
Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig artikel 26 van het ministerieel besluit van 28 oktober
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid.
Artikel 3
§1. Deze politieverordening treedt in werking op 26 oktober 2021 en geldt tot 25 november 2021.
§2. Deze politieverordening vervalt bij inwerkingtreding van strenger bepalingen vanwege de hogere
overheden.
§3. Voor de toepassing van dit besluit dient onder het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,
ieder navolgend ministerieel besluit begrepen te worden dat dezelfde aangelegenheid betreft.
§4. Deze politieverordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 287 van het decreet
lokaal bestuur.
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Voor eensluidend uittreksel
Wemmel, 26/10/2021,
de algemeen directeur
Audrey Monsieur

de burgemeester
Walter Vansteenkiste
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