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Beschrijving

Aanleiding en context
In Hasselt vindt jaarlijks in oktober de Hasseltse Jeneverfeesten plaats.

Dit evenement trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers aan, jong en oud, en gaat 
onvermijdelijk gepaard met de consumptie van alcoholische dranken. Vorige jaren 
is gebleken dat dit leidt tot dronkenschap op openbare plaatsen met overlast, 
wanorde en agressie tot gevolg. Ook het in bezit hebben van glazen recipiënten, al 
dan niet met alcoholhoudende drank, betekent vaak een gevaar voor de openbare 
veiligheid.

De verstoringen van de materiële openbare orde en overlast doen zich voor op het 
openbaar domein. De burgemeester ziet zich genoodzaakt bij hoogdringendheid 
maatregelen te nemen om deze verstoringen van de openbare orde en de overlast 
tegen te gaan en de Hasseltse jeneverfeesten op een veilige manier te laten 
plaatsvinden.

Argumentatie
De Hasseltse jeneverfeesten vinden dit jaar plaats op zaterdag 16 en zondag 17 
oktober 2021.

Op 12 oktober 2021 ontvangt de burgemeester een advies van Politie LRH waaruit 
blijkt dat uit de risicoanalyse van voornoemd event een gevaar voor de openbare 
orde dreigt.

De Hasseltse jeneverfeesten worden jaarlijks veelvuldig bijgewoond, ook door 
kinderen en jongeren, zowel meerder- als minderjarig. Er wordt steeds overdadig 
alcohol geconsumeerd. Gezien het laagdrempelige aanbod van alcoholhoudende 
dranken kan dit mede inbreuken vergemakkelijken op de wet van 24 januari 1977 – 
Wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk 
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van de voedingsmiddelen en andere producten, met name artikel 6 §6 verkoop van 
alcoholhoudende dranken aan min-zestienjarigen en sterke dranken aan min-
achttienjarigen.

Vaststellingen tijdens voorgaande edities leren dat het laagdrempelige aanbod ook 
een katalysator is voor feiten van dronkenschap op openbare plaatsen en het 
daarbij horende schandaal en wanorde dat veroorzaakt wordt (zoals omschreven 
in de besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap van 14 
november 1939, Art.1 §1 en §2), evenals agressie geïnduceerd door overmatig 
drankgebruik.

Tijdens voorgaande edities is eveneens gebleken dat bezoekers vaak zelf 
meegebrachte alcoholhoudende dranken nuttigen op openbaar domein. Het in 
bezit hebben van glazen recipiënten betekende meermaals een gevaar voor de 
openbare veiligheid, gezien deze recipiënten als potentieel wapen kunnen gebruikt 
worden. Zowel lege flessen als de glasscherven ervan afkomstig op de rijbaan en 
trottoirs leiden regelmatig tot ongevallen en de daarbij horende kwetsuren.

De aanwezigheid van flessen, glazen en glasscherven op locaties waar heel veel 
mensen bijeenkomen en waar alcohol wordt geconsumeerd brengt 
ontegensprekelijk een veiligheidsrisico met zich mee. Mensen kunnen zich niet 
alleen verwonden aan scherven die op de grond liggen maar glas kan, in welke 
vorm dan ook, in het ergste geval ook als wapen worden gebruikt bij vechtpartijen. 

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid, dringt een verbod op, 
respectievelijk, het gebruik van glazen recipiënten, ongeacht hun inhoud, in de 
gehele binnenstad, zich op, evenals een verbod op andere recipiënten die 
alcoholhoudende dranken bevatten. Op die manier is politie in de mogelijkheid om 
in te grijpen van zodra de openbare orde in gevaar dreigt te komen door de 
aanwezigheid van glas en alcohol. Een dergelijke maatregel met een preventieve 
finaliteit viseert daarenboven niet de handelszaken en is specifiek gericht naar 
risico- groepen ter vrijwaring van de materiële openbare orde. 

Gelet op de locatie van de Hasselste jeneverfeesten in de binnenstad, is het 
verbod van toepassing op het openbaar domein binnen en op de Kleine Ring, 
inclusief het volledige Kolonel Dusartplein.

Ten slotte is ook een verbod op het voeren van handel op het openbaar domein 
noodzakelijk teneinde de veiligheid tijdens de Hasseltse jeneverfeesten te kunnen 
waarborgen. Standjes zijn enkel toegestaan indien voorafgaand een toelating van 
het college van burgemeester en schepenen verkregen werd. Op die manier 
kunnen de Hasseltse jeneverfeesten op een veilige manier georganiseerd worden.

De burgemeester is bevoegd om politieverordeningen goed te keuren 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. Dat uit het advies van politie blijkt dat de 
openbare orde ernstig in gevaar is en niet gewacht kan worden tot samenkomst 
van de eerstvolgende gemeenteraad op 26 oktober 2021. Huidige verordening zal 
op de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Een verbod op het gebruik van glazen recipiënten die dranken bevatten, van 
andere recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten en op het organiseren 
van handel op het openbaar domein in de binnenstad waar de Hasseltse 
jeneverfeesten plaatsvinden en waar zich de overlastproblematiek voordoet, is 
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noodzakelijk teneinde de materiële openbare orde te kunnen waarborgen en 
openbare overlast tegen te gaan. Het in bezit hebben of voorhanden zijn van 
glazen recipiënten en alcoholhoudende dranken betekent immers een acuut en 
ernstig gevaar voor de openbare veiligheid, gezien deze recipiënten enerzijds als 
potentieel wapen kunnen gebruikt worden en anderzijds openbaar dronkenschap in 
de hand werken. Het aanwezig zijn van extra handelsstandjes in de binnenstad, 
zonder dat de veiligheidsdiensten hiervan ingelicht zijn, betekent eveneens een 
acuut en ernstig gevaar voor de openbare orde, aangezien op die manier de 
veiligheid bij drukte niet gegarandeerd kan worden. De politieverordening is geldig 
op zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021 vanaf 8u00 en tot 24u00.

Juridische grond
Artikel 134 §1 Nieuwe Gemeentewet

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur: Naast zijn bevoegdheden voor de 
uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, 
politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het 
grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de 
burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de 
uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap 
tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is 
opgedragen.

Besluit

Artikel 1
De burgemeester keurt de tijdelijke politieverordening 'Verbod op het gebruik van 
glazen recipiënten, al dan niet met alcoholhoudende dranken, andere recipiënten 
met alcoholhoudende dranken en het voeren van handel op het openbaar domein 
tijdens de Hasseltse Jeneverfeesten 2021', zoals gevoegd in bijlage, goed.

Artikel 2
Huidig besluit doet geen afbreuk aan de tijdelijke politieverordening goedgekeurd 
door de burgemeester op 30 september 2021 (2021_BURG_00037), die onverkort 
van kracht blijft.

Bijlagen
1. Tijdelijke politieverordening Hasseltse Jeneverfeesten 2021
2. Advies Politie LRH Hasseltse jeneverfeesten 2021

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

burgemeester
Steven Vandeput

algemeen directeur
Koen Deconinck



Politieverordening  

Verbod op het gebruik van glazen recipiënten, al dan niet met alcoholhoudende dranken, andere 
recipiënten met alcoholhoudende dranken en het voeren van handel 

op het openbaar domein tijdens de Hasseltse Jeneverfeesten 2021 

 

Artikel 1 

Het is op de hiernavolgende plaatsen (zowel boven- als ondergronds) verboden om glazen 
recipiënten die dranken bevatten alsook andere recipiënten die alcoholhoudende dranken 
(gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) bevatten op het openbaar domein, te 
gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit 
artikel.  

Dit verbod is van toepassing tijdens de Hasseltse Jeneverfeesten 2021, die plaatsvinden op zaterdag 
16 en zondag 17 oktober 2021, van 8u00 tot 24u00 en dit binnen en op de Kleine Ring (binnen- en 
buitenzijde), inclusief het volledige Kolonel Dusartplein. 
 
Artikel 2 

Elke vorm van handel op het openbaar domein buiten de vaste standplaatsen, de terrassen en 
uitstallingen is verboden, behoudens deze werd goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepen. Dit is eveneens het geval voor de tijdelijke horecazaken, zowel deze geopend in thans 
gesloten, doch voorheen vergunde inrichtingen als deze welke als laatste functie niet de functie 
droegen voor een voor het publiek toegankelijke inrichting/horecazaak. 

Eenieder die een onroerend goed dat geen horeca-functie heeft, wenst om te vormen tot een 
tijdelijke horeca-inrichting tijdens de Jeneverfeesten heeft hiervoor de schriftelijke toestemming van 
het college van burgemeester en schepenen nodig.  

Artikel 3 

Vergunde horecazaken mogen, al dan niet alcoholhoudende dranken, in glas schenken, doch enkel 
voor consumptie in de vergunde delen en ruimten. Zij zullen erop toezien dat de bedoelde dranken 
niet buiten deze delen en ruimten worden geconsumeerd of meegenomen. 

 

Artikel 4 

Overtredingen op deze verordening worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
maximum 175 euro indien de overtreder minderjarig is of 350 euro indien de overtreder 
meerderjarig is en dit overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties, zoals verder geregeld in de artikelen 300-304 van de Codex 
Politieverordeningen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 24 november 2020. 

 

Artikel 5 

Huidige tijdelijke politieverordening geldt tijdens de Jeneverfeesten 2021, zijnde op zaterdag 16 en 
zondag 17 oktober 2021. 
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Artikel 6 

Deze politieverordening zal bekend gemaakt worden zoals voorzien in artikel 286 Decreet Lokaal 
Bestuur en artikel 15 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties met betrekking tot minderjarigen. 

 

Artikel 7 

Een afschrift van deze politieverordening zal conform artikel 119 Nieuwe Gemeentewet worden 
overgemaakt aan de deputatie van de provincieraad en de griffie van de politierechtbank en 
rechtbank van eerste aanleg. 
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