
Richtlijnen met betrekking tot te nemen veiligheidsmaatregelen 
 

 
 
De organisator, de Politie en Stad Gent dienen zich aan volgende richtlijnen te houden : 
 

• OOP 42ter (zie bijlage) - “uitzenden van voetbalwedstrijden op groot scherm”; 

• Europese richtlijn (2009) inzake toeschouwersgeweld en wangedrag bij sportevenementen, 
in het bijzonder tijdens voetbalwedstrijden (meer bepaald bij het organiseren van publieke 
kijkzones (zie bijlage); 

 
 
Bijkomend wordt door de politie nogmaals de nadruk  gelegd dat er zeker moet voor gezorgd worden 
dat men zich houdt aan: 

• De recente omzendbrief tegen Pyro (090519): dus o.m. Bengaals vuur, vuurfakkels, 
rookbommen, knalbommen, etc.… moeten worden verboden wegens het gevaar voor 
brandwonden, gehoorschade, materiële schade, etc.…en dit moet bij de toegangen ook 
gecontroleerd worden door officiële security. Deze OZB is hoofdzakelijk gericht om het 
gebruik van pyro in voetbalstadions te weren, maar er wordt verwezen naar art 23 ter van de 
Nieuwe Voetbalwet (030618) die stelt:  

o Eenieder die pyrotechnische voorwerpen gebruikt op het grondgebied van het 
Koninkrijk omwille van en ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd kan één of meer 
sancties oplopen; 
 

• Tevens wordt aan de kandidaat-organisator meegegeven dat voetbalstewards op 
voetbalgerelateerde evenementen (dus daaronder valt ook “uitzendingen van 
voetbalwedstrijden op groot scherm”) enkel kunnen ingezet worden als de organisator een 
voetbalclub en/of de Belgische Voetbalbond is. Indien dit niet het geval is moet beroep 
gedaan worden op private bewakingsagenten. 

• Bij voorkeur ook voorzien in een CCTV-bewaking op de evenementensite; 

• Afsluiten van de evenementensite zodat controle toeschouwers (aantallen, fouilles, etc.…) 
kunnen mogelijk gemaakt worden 

• Voorafgaand aan het evenement dient een exhaustief veiligheidsdossier (met risico-
inschatting, crowdcontrol maatregelen, monitoren aantal toeschouwers, opslag en teruggave 
van IBG voorwerpen voorzien, etc.…) worden voorzien, alsook dient een COV worden 
georganiseerd met alle relevante partners, die dit alles voorafgaandelijk in goede banen zal 
trachten te leiden 

• Hulp- en veiligheidsdiensten dienen aanwezig te zijn in een operationele uitgeruste CP-Ops 
(internet, telefonie, etc.…) maar ook op het terrein (eerste medische hulpverlening) 

• De organisator moet voorzien in een RIO (reglement van inwendige orde), waarin staat wat 
verboden is op de evenementensite zelf en deze moet goed zichtbaar worden uitgehangen 
aan de toegangen en via sociale media worden verspreid op de website van de organisator  

o Daarbij aansluitend moet er ook een verbod komen op het gemaskerd rondlopen op 
de evenementensite met het doel zich zo aan identificatie te onttrekken. 

o Dronken  toeschouwers, supporters, etc.. en/of onder invloed van drugs dient men 
de toegang te weigeren en/of buiten de evenementensite te begeleiden; 
 

 
Kortom hiervoor zijn de belangrijkste items nog eens aangegeven, maar de Europese richtlijn (van 
2009) heeft dit alles in concreto opgelijst (zie bijlage). 
 


