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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 
 

 
De wnd. Burgemeester, 

 

Betreft: Besluit betreffende het verbod op elke verplaatsing evenals elke aanwezigheid op 
het grondgebied van de gemeente Vorst van supporters van ‘RWDM’, van 6 tot en 

met 7 november 2021 
 
 

Gelet op artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de openbare veiligheid; 
 
Gelet op de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 (in het bijzonder art. 5 tot 8 en 31 tot 
37); 
 
Overwegende dat er op 6 november 2021 om 20u45 een voetbalwedstrijd zal plaatsvinden in 
het Marienstadion, Brusselsesteenweg 223 te Vorst; dat UNION-ST-GILLOISE (hierna ‘USG’ 
genoemd) ROYAL SPORTING CLUB CHARLEROI (hierna ‘RCSC’ genoemd) ontmoet in het kader 
van het kampioenschap Jupiler Pro League van D1A seizoen 2021-2022; 

 

Overwegende dat de politiediensten de administratieve overheden meedelen dat het om een 
buitengewoon evenement gaat inzake openbare orde; dat de aanwezigheid van supporters 
van de harde kern van RACING WHITE DARING MOLENBEEK (hierna ‘RWDM’ genoemd) moet 
worden gevreesd, gelet op de informatie die is bevestigd door de lokale politiezone Brussel-
West; 

 

Overwegende dat deze sportwedstrijd als een evenement met een hoog risico beschouwd 
wordt gezien de bestaande vijandigheid tussen de supporters van UNION-ST-GILLOISE en 
RWDM; dat de aanwezigheid van supporters van RWDM in de straten of in het Marienstadion 
de openbare orde zou kunnen verstoren; 

 

Overwegende dat het risico bestaat dat RWDM-supporters tickets kopen voor de tribunes die 
zijn voorbehouden aan supporters van USG evenals voor de bezoekerstribune, gelet op de 
informatie die is bevestigd door de lokale politiezones ZUID en WEST; dat de aanwezigheid van 
RWDM-supporters op deze tribunes de openbare orde zou kunnen verstoren; 

 

Overwegende de perimeter van het Marienstadion, afgebakend op grond van artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 7 april 2005, overeenkomstig de wet van 21 december 1998 betreffende 
de veiligheid bij voetbalwedstrijden, dat een perimeter rond het stadion definieert waar 
personen met een perimeterverbod geen toegang toe hebben; 

 

Overwegende dat het niet onmogelijk is dat buiten het stadion bijeenkomsten worden 
georganiseerd met als enige doel confrontaties tussen deze supportersgroepen; dat de 
openbare veiligheid sterk in het gedrang kan komen door de aanwezigheid van RWDM-
supporters in het Marienstadion en zijn omgeving; 
 
Overwegende dat het wenselijk is deze uitsluitingsperimeter uit te breiden naar alle 
voetbalsupporters waarvan is vastgesteld dat zij RWDM-supporters zijn en gevaarlijk zijn, 
ongeacht of ze al dan niet in het bezit zijn van een toegangsticket voor het stadion; 
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Overwegende dat de infrastructuur van het Marienstadion momenteel niet aangepast is aan 
dergelijke risico’s voor de openbare orde; dat bovendien het gebruik van het Covid Safe Ticket, 
overeenkomstig de ordonnantie van 8 oktober 2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
reeds aanzienlijke behoeften inzake bewaking en controle op de openbare weg binnen de 
perimeter van het Marienstadion genereert; 
 

Overwegende dat het aangewezen is dwingende maatregelen te nemen teneinde de risico’s 
op confrontaties tussen harde supporterskernen of tenminste een massieve concentratie van 
risicosupporters op bepaalde plaatsen te vermijden; 
 

Overwegende dat het in die zin aangewezen is om alle supporters, die door de politiediensten 
geregistreerd en/of geïdentificeerd zijn als behorende tot harde kernen van RWDM of alle 
supporters die als een risico kunnen worden beschouwd, administratief aan te houden; 
 

Overwegende dat verschillende informatiebronnen erop wijzen dat er een risico is op 
verstoring van de openbare orde en confrontaties op 6 november 2021 vanaf 16u00 tot 7 
november 2021 03u00; 
 

Overwegende dat het de taak van de gemeenten is om erop toe te zien dat hun inwoners op 
een goede politiewerking kunnen rekenen, met inbegrip van veiligheid en rust in de straten, 
op openbare plaatsen en in openbare gebouwen, en het dus noodzakelijk is alle nodige 
maatregelen te nemen om de problemen te vermijden die zich in het kader van 
sportwedstrijden kunnen voordoen; 
 

Overwegende dat het de taak van de Burgemeester is om te waken over de handhaving van 
openbare orde; 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1:  Elke verplaatsing en elke aanwezigheid op het grondgebied van de gemeente Vorst 
van RWDM-supporters, die deel uitmaakt van de wedstrijd tussen USG en RCSC, en dit in het 
kader van het kampioenschap van D1A van de Jupiler Pro League, is verboden van 6 november 
2021 vanaf 16u00 tot 7 november 2021 03u00. 
 

Artikel 2: De lokale politiezone Zuid kan overgaan tot de administratieve aanhouding van alle 
supporters die geregistreerd en/of geïdentificeerd zijn als behorende tot een ‘harde kern’ van 
RWDM of die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs op 6 november vanaf 12u tot 
7 november 2021 03u00. 
 

Artikel 3: De lokale politiezone Zuid is belast met de uitvoering van dit besluit. Zij zal handelen 
overeenkomstig artikel 31 tot 37 van de wet betreffende het politieambt. 
 

Artikel 4:   Een beroep tot schorsing en annulering van deze beslissing kan binnen de 60 dagen 
worden ingediend bij de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel) 
overeenkomstig de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 en het regentbesluit van 23 
augustus 1948. 
 
 
Opgemaakt te Vorst op 27 oktober 2021. 
 
 
 

De wnd.  

 EL HA 

eester 


