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Reglement 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Doel  

De Stad Gent legt bij wijze van dit politiereglement de voorwaarden vast waaraan de uitbater en/of 
aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of aangestelde van een evenement dient te 
voldoen, ingeval zij één of meerdere wedstrijden tijdens het wereldkampioenschap voetbal in 
Rusland in groepsverband vertonen al dan niet gepaard met gerelateerde activiteiten.  

Artikel 2. Definities  

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  
 

1) Horecazaak :  elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de 
toegangsvoorwaarden, waar de belangrijkste en permanente activiteit bestaat uit het 
voorbereiden en/of aanbieden van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse. 
 

2) Uitbater :  iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening een 
horecazaak uitbaat. Met uitbaten wordt bedoeld het exploiteren, openen, het heropenen, 
de overname en de aanpassing van een horecazaak. 
 

3) Evenement : elke publieke gebeurtenis die doorgaat tijdens het wereldkampioenschap 
voetbal in Rusland en: 
hetzij door de Stad Gent vergund werd op het openbaar domein; 
hetzij georganiseerd wordt op een privaat domein, al dan niet in open lucht 
 

4) Organisator : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening een 
evenement organiseert. 
 

5) Aangestelde : de persoon die tegen bezoldiging een horecazaak uitbaat voor rekening van de 
uitbater of tegen bezoldiging een evenement organiseert voor rekening van de organisator. 
 

6) Rode Duivels: het nationaal voetbalteam (mannen) dat België vertegenwoordigt in 
internationale wedstrijden. 
 

7) Finale: de laatste match van het WK voetbal  in Rusland waarin beslist wordt wie de nieuwe 
werledkampioen wordt en die doorgaat op 15/07/2018 om 17u plaatselijke tijd. 
 

8) Kleine finale: de match op het WK voetbal in Rusland waarin beslist wordt wie op de 3de en 
4de plaats eindigt en die doorgaat op 14/07/2018 om 16u plaatselijke tijd   
 

9) Gentse Feesten-zone: de zone begrensd door de wegen zoals vermeld in de bijlage bij dit 
reglement. 
 

10) Feestkern: locaties waar Gentse Feesten – activiteiten plaatsvinden. Deze feestkernen 
kunnen binnen of buiten de Gentse Feesten - zone liggen en worden omschreven in de 
bijlage bij dit reglement. 
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Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied  

De uitbater en/of aangestelde van een horecazaak gelegen op het Gentse grondgebied of de 
organisator en/of aangestelde van een evenement dat doorgaat op het Gentse grondgebied tijdens 
het wereldkampioenschap voetbal in Rusland die één of meerdere wedstrijden van het 
wereldkampioenschap voetbal in groepsverband laat bekijken, al dan niet gepaard met 
gerelateerde activiteiten, dient de in dit reglement vastgestelde voorwaarden na te leven. 

 

Hoofdstuk II. Verbod activiteiten openbaar domein en aansluitende, niet 

afgesloten terreinen 

Artikel 4. Verbod vertonen wedstrijden op het openbaar domein en aansluitende, niet afgesloten 

terreinen  

§ 1. Het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het wereldkampioenschap voetbal 
Rusland 2018 op het openbaar domein of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein is niet 
toegelaten.  
Dit verbod geldt ongeacht of deze vertoningen al dan niet in groepsverband gebeuren en is 
eveneens van toepassing op activiteiten die met deze vertoningen gepaard zouden gaan. 
 
§ 2. Indien de Rode Duivels de finale of de kleine finale bereiken kan de burgemeester op 
gemotiveerde wijze afwijken van het verbod vermeld in §1 en uitsluitend deze vertoning toelaten 
op het openbaar domein in de Feestkernen binnen de Gentse Feestenzone. Deze afwijking kan 
desgevallend gekoppeld worden aan bijkomende voorwaarden wat betreft het gebruik van glazen 
recipiënten, reinheid van het openbaar domein, geluidsuitzendingen,...   
Het verzoek tot het bekomen van dergelijke afwijking  op het verbod vermeld in §1 dient uiterlijk op 
08/07/2018 om 12u schriftelijk tegen ontvangstbewijs te worden ingediend  op het kabinet van de 
Burgemeester, Botermarkt 1, 9000 Gent. Laattijdige aanvragen zullen niet behandeld worden. 
 

Hoofdstuk III. Melding activiteiten privaat domein, al dan niet in open lucht 

Artikel 5. Verplichting tot melden van activiteiten op privaat domein, al dan niet in open lucht 

§1. Onverminderd de bepalingen van het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, dient 
het vertonen op het privaat domein van één of meerdere wedstrijden tijdens het  
wereldkampioenschap voetbal in Rusland 2018 in groepsverband te worden gemeld aan de 
burgemeester. 
Deze meldingsplicht geldt van zodra er 100 bezoekers of meer de vertoningen bijwonen of aan de al 
dan niet gepaarde gaande activiteiten deelnemen. 

 

§2. Alle meldingen moeten ten laatste 3 dagen vóór de te vertonen wedstrijd worden ingediend.  
De melding voor de groepsfase die tot 28 juni 2018 loopt, dient vóór 1 juni 2018 te gebeuren.  
De meldingen worden gericht aan de burgemeester.  
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In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan van deze termijn worden afgeweken mits grondige 
motivering van de aanvrager. In dergelijk geval behoudt de burgemeester zich het recht voor de 
melding al dan niet ontvankelijk te verklaren.  

 
§3. De melding wordt verricht via het verplicht meldingsformulier “Kennisgeving uitzendingen op 
een groot scherm wereldkampioenschap voetbal Rusland 2018”, dat zo gedetailleerd mogelijk dient 
ingevuld te worden. Dit formulier is verkrijgbaar bij de horecacoach van de Stad Gent of 
rechtstreeks te downloaden via de website www.stad.gent.  
 
§4. De uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of aangestelde van een 
evenement zorgt ervoor dat de uitzendingen van wedstrijden die binnen plaatsvinden niet vanaf 
het openbaar domein of vanop de terassen gevolgd kunnen worden..  

Artikel 6. Ordelijk verloop 

De organisator en/of zijn aangestelde heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat het ordelijk 
verloop van de activiteit gehandhaafd kan blijven.  

Artikel 7. Vrijwaring openbare rust, veiligheid en gezondheid 

Indien blijkt dat de activiteit een inbreuk vormt op de openbare rust, veiligheid en/of gezondheid, 
kan de burgemeester te allen tijde de vereiste en noodzakelijke maatregelen treffen. 

Hoofdstuk IV. Maatregelen in kader van openbare rust en veiligheid 

Artikel 8. Brandveiligheid  

De uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of aangestelde van een 
evenement verbindt zich er toe alle wettelijke beschikkingen inzake veiligheid strikt in acht te 
nemen.  
 
Indien van toepassing dienen de bepalingen van de Politieverordening inzake preventie van brand 
en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen en bijlagen.  
 
De regelgeving is terug te vinden op de website van de Stad Gent:  
 
https://stad.gent/reglement/politieverordening-inzake-preventie-van-brand-en-ontploffing-van-
publiek-toegankelijke-inrichtingen 

Artikel 9. Warmtebronnen op de openbare weg 

Ingeval de uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of zijn aangestelde 
op het openbaar domein gebruik maakt van warmtebronnen dienen de  bepalingen van de 
Politieverordening veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar 
gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit, en bij het gebruik van terrasverwarmers te 
worden nageleefd.  
 
Dit geldt in het bijzonder voor de voorwaarden voor het gebruik van elektriciteit en gas. 
Dezelfde voorschriften gelden voor evenementen die doorgaan op privaat domein. 

http://www.stad.gent/
https://stad.gent/reglement/politieverordening-inzake-preventie-van-brand-en-ontploffing-van-publiek-toegankelijke-inrichtingen
https://stad.gent/reglement/politieverordening-inzake-preventie-van-brand-en-ontploffing-van-publiek-toegankelijke-inrichtingen
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De regelgeving is terug te vinden op de website van de Stad Gent:  
 
https://stad.gent/reglement/politieverordening-veiligheidsmaatregelen-bij-het-gebruik-van-
occasionele-installaties-met-vloeibaar-gemaakte-petroleumgassen-aardgas-enof-elektriciteit-
addendum  

Artikel 10. Gebruik van pyrotechnische voorwerpen 

Het is verboden vuurwapens af te vuren, vuurwerk te ontsteken of voetzoekers te doen ontploffen. 

Artikel 11. Bijkomende veiligheidsmaatregelen 

Indien na controle toch bijkomende veiligheidsmaatregelen vereist zouden zijn, dient de 
organisator en/of zijn aangestelde deze opgelegde maatregelen strikt na te komen.  
 

Hoofdstuk V. Sanctionering 

Artikel 12. Sancties en maatregelen 

§ 1. Voor zover andere reglementeringen in geen specifieke sanctionering voorzien, worden 
inbreuken op de artikelen van dit reglement gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
maximum 350,00 euro. 
 
§ 2. Inbreuken op de beschikkingen van artikel 10 worden gestraft met politiestraffen, namelijk een 
gevangenisstraf van één tot zeven dagen en een geldboete van één tot vijfentwintig euro of slechts 
met één van deze straffen.  
 
Bij inbreuk op artikel 10 zullen de zaken die het voorwerp hebben uitgemaakt van het misdrijf, 
hetzij tot het plegen van het misdrijf hebben gediend, in beslag genomen worden. 
 
§ 3. Bij inbreuk op artikel 4 zullen, naast de sanctionering voorzien in artikel 12 § 1, betrokken 
activiteiten onmiddellijk op politiebevel stopgezet worden waarbij de installaties onmiddellijk 
verwijderd dienen te worden. 
 
Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico van de 
organisator en/of aangestelde. 
 
§ 4. Onverminderd voornoemde sanctiemogelijkheden kan de burgemeester bij inbreuken op één 
of meer bepalingen van dit reglement proportionele maatregelen opleggen en/of de horecazaak of 
het evenement tijdelijk of definitief sluiten. 

Hoofdstuk VI. Inwerkingtreding 

Artikel 13. Inwerkingtreding (en duurtijd)  

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2018 en eindigt op 31 juli 2018.  

 

https://stad.gent/reglement/politieverordening-veiligheidsmaatregelen-bij-het-gebruik-van-occasionele-installaties-met-vloeibaar-gemaakte-petroleumgassen-aardgas-enof-elektriciteit-addendum
https://stad.gent/reglement/politieverordening-veiligheidsmaatregelen-bij-het-gebruik-van-occasionele-installaties-met-vloeibaar-gemaakte-petroleumgassen-aardgas-enof-elektriciteit-addendum
https://stad.gent/reglement/politieverordening-veiligheidsmaatregelen-bij-het-gebruik-van-occasionele-installaties-met-vloeibaar-gemaakte-petroleumgassen-aardgas-enof-elektriciteit-addendum
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Bijlage aan Politiereglement betreffende de organisatie van activiteiten tijdens het 
wereldkampioenschap voetbal Rusland 2018 

 

I. Gentse Feesten zone 

 

De Gentse Feesten - zone wordt begrensd door volgende wegen: 

Ottogracht (kruispunt Baudelostraat niet inbegrepen) – Beverhoutplein- Bibliotheekstraat - 
Baudelokaai - Steendam - Bij Sint-Jacobs - Vlasmarkt - Sint-Jacobsnieuwstraat - Oude Beestenmarkt 
- Bisdomkaai - Reep – Lieven Bauwensplein - François Laurentplein - Henegouwenstraat - 
Voldersstraat - Hoornstraat - Jakobijnenstraat - Onderbergen - Sint-Michielsplein - Ravensteinstraat 
- Korenlei - Jan Breydelstraat - Rekelingestraat - Sint-Veerleplein - Kraanlei - Oudburg – 
Sluizekensstraat - Krommewal. 

 

Nadere omschrijving betreffende de begrenzing 

 

Straat Inbegrepen Niet-inbegrepen 

Ottogracht  Kruispunt Baudelostraat 

Beverhoutplein Middenplein + rotonde  

Bibliotheekstraat Volledig + parkdeel tot 
Baudelostraat + parkdeel tot en 
met Rembert Dodoensdreef 

 

Baudelostraat Deel tussen Vrijdagmarkt en 
Ottogracht 

Deel tussen Ottogracht tot aan 
Baudelokaai 

Baudelokaai Enkel parkeerstrook vanaf hoek 
Bibliotheekstraat tot 
hoofdingang stadslabo 

 

Rembert Dodoensdreef Volledig  

Steendam  Niet 

Bij Sint-Jacobs Volledig  

Vlasmarkt Volledig  

Sint-Jacobsnieuwstraat Volledig  

Oude Beestenmarkt Zone tussen horecazaken en 
kant sluis 

sluis 

Bisdomkaai  Niet 

Bisdomplein Volledig  

Reep  Niet 

Lieven Bauwensplein Volledig middenplein van 
standbeeld 

 

François Laurentplein Van zijde Provinciehuis tot en 
met middenplein 

Rijstrook kant horecazaken 
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Henegouwenstraat  Niet 

Voldersstraat  Niet 

Hoornstraat  Niet 

Jakobijnenstraat  Niet 

Onderbergen  Niet 

Sint-Michielsplein Volledig plein voor kerk + 
pleindeel voor nrs. 13, 14 en 15 

Rijstrook richting 
Ravensteinstraat 

Ravensteinstraat Vanaf Hof van Fiennes tot 
Korenlei 

Deel van Sint-Michielshelling 
tot aan Hof van Fiennes 

Korenlei Volledig  

Jan Breydelstraat Volledig  

Rekelingestraat Volledig  

Sint-Veerleplein Volledig  

Kraanlei Volledig  

Oudburg  Niet 

Sluizeken  Niet 

Sluizekensstraat  Niet 

Kromme Wal  Niet 

Ottogracht (zie boven)  Niet 

Inbegrepen “volledig” wordt bedoeld: de volledige straatbreedte van gevel tot ertegenover 
liggende gevel 

 
De volgende waterwegen worden beschouwd als behorende tot de Gentse Feesten - zone: 
Alle waterwegen op het grondgebied van Gent binnen de grenzen afgebakend door: 

- Keersluis S1 

- Keersluis S2 

- Keersluis E3 

- Brusselsepoortsluis 

- Muide spoorbrug 

 

II. Feestkernen binnen de Gentse Feesten - zone 

De feestkernen gelegen binnen de Gentse Feesten - zone omvatten : 

- Baudelohof – Bibliotheekstraat – Rembert Dodoensdreef 

- Beverhoutplein 

- Bij Sint-Jacobs (gedeelte hoofdingang kerk)-  Belfortstraat tot aan Kammerstraat 

- Vlasmarkt 

- Vrijdagmarkt – Grootkanonplein 
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- Sint-Veerleplein 

- Groentenmarkt 

- Korenlei – Hof van Fiennes – Ravensteinstraat tot aan ingang parking – Graslei 

- Korenmarkt 

- Emile Braunplein – Poeljemarkt 

- Sint-Baafsplein 

- François  Laurentplein 

 

 

 

 
 


