BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

Zitting van
16 november 2021

AFFLIGEM
De verplichting van het gebruik van het CST (Covid Safe Ticket) bij alle publiek toegankelijke
evenementen in Affligem als preventiemaatregel in de st rijd tegen het Govid-19-virus.

Feiten, context en motivering
De federale overheid heeft het Covid Safe Ticket (CST) verplicht gesteld voor welbepaalde
evenementen en bijeenkomsten

;

De epidemiologische situatie in Affligem, waarbij de gemeente in alarmfase is gesteld omwille van het

groot aantal besmettingen op korte termijn, verantwoord het nemen van maatregelen die strenger zijn
ten opzichte van de maatregelen in het besluit van 28 oktober 20211,
De burgemeester is verantwoordelijk voor de organisatie van de mondelinge en visuele communicatie

a

van de speciÍieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn gemeente;
Gezien de hoogdringendheid, alsook het risico voor de volksgezondheid dat het COVID-19 virus met

a

zich meebrengt, is het proportioneel, noodzakelijk en passend om te beslissen dat alle personen vanaf
de leeftijd van zestien jaar een CST moet voorleggen bij het bijwonen van alle publiek toegankelijke
evenementen vanaf de eerste bezoeker;

Onder publiek toegankelijke evenementen wordt verstaan alle publiekelijke evenementen, culturele en

a

andere voorstellingen, eetfestijnen, sportieve wedstrijden en trainingen en congressen, binnen en buiten,
georganiseerd buiten het bestuur van de vereniging.

Juridisch kader

o

De wet van 14 augustus 2021 belreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een

epidemische noodsituatie, artikel 6;
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Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 - houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie
,

teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie
betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, artikel 25;
Ministerieel schrijven van 1 november 2021 betreffende het aannemen van lokale maatregelen van
bestuurlijke politie met het oog op de bestrijding van de epidemische noodsituatie en de uitvoering van

de procedure Local Outbreak Management.

Besluit

Artikel

1.

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie is het

voorleggen van een CST verplicht voor iedereen - vanaf de eerste bezoeker - vanaf

'16

jaar voor alle publiek

toegankelijke evenementen in Affligem.

Artikel2.
De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor de organisatie van de toegang met een Covid Safe

Ticket (CST).

Artikel 3.
Onder publiek toegankelijke evenementen wordt verstaan alle publiekelijke evenementen, culturele en andere
voorstellingen, eetfestijnen, sportieve wedstrijden en trainingen en congressen, binnen en buiten, georganiseerd
buiten het bestuur van de vereniging.

Artikel4.
lnbreuken op dit besluit worden beteugelt met straffen bepaalt in artikel 6 van de wet van 14 augustus 2021
betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie.

Artikel5.
S1. Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt onmiddellijk in werking tot nader order. Dit besluit wordt

bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 285 van het Decreet lokaal bestuur.

$2. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde met het oog op
de strafrechtelijke handhaving van dit besluit, de politiezone TARL en de provinciegouverneur.

Artikel6.
De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Artikel 7.
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na bekendmaking, een
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de grifÍie van de Raad van State,

Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
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