POLITIEBESLUIT VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR VAN 11 FEBRUARI 2022

Aanleiding
Konvooi van de vrijheid

Regelgeving
Gelet op het artikel 26 van de Grondwet;
Gelet op de wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van
algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen, in het bijzonder
de artikelen 1 en 2, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934 en door de wet van 14 juni 1963,
betreffende de overtredingen van administratieve reglementen;
Gelet op de Provinciewet van 30 april 1836, in het bijzonder het artikel 128;
Gelet op de wet van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, inzonderheid de artikelen
11 tot en met 16;
Gelet op de wet van 29 juli 1934 houdende het verbod op private milities;
Gelet op het Strafwetboek, inzonderheid het artikel 406;
Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 juli 2002 met betrekking
tot gebeurtenissen die met de openbare orde samenhangen en die op de autosnelwegen
plaatsvinden;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de ordonnantie van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10
februari 2022 betreffende het protest tegen de coronamaatregelen ‘Konvooi voor de Vrijheid’ –
‘European Freedom Convoy’ - Handhaving van de openbare orde;
Gelet het overleg, naar aanleiding van deze provinciegrensoverschrijdende manifestatie, van het
Nationaal Crisiscentrum van de Regering NCCN, de Algemene Directie van het Crisiscentrum onder
leiding van de minister van Binnenlandse Zaken, op 10 februari 2022 met de gouverneurs tot
coördinatie van de handhaving van de openbare orde;
Gelet het bericht van het NCCN dd. 11 februari 2022 met in bijlage de contextualisering en analyse
van de manifestatie European Freedom Convoy dd. 14/02/2022 waaruit blijkt dat: het een
(inter)nationale actie betreft van niet alleen vrachtwagens in konvooi, met manifestanten die
mogelijk de landsgrens oversteken vanuit Nederland en Frankrijk, een actie niet beperkt tot de
datum van 14 februari 2022 maar waarschijnlijk ook de dagen vooraf en de dagen nadien, niet
beperkt tot Brussel maar ook elders met blokkade van verkeersassen e.a., met als mogelijke
verzamelplaatsen in Vlaams-Brabant oa. de dienstenzones langs de autosnelweg te
Peutie/Vilvoorde – Heverlee – Rotselaar en Ruisbroek;
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Overwegende dat er voor 14 februari 2022 een (inter)nationale betoging in en buiten Brussel wordt
aangekondigd tegen de coronamaatregelen met gebruik van vrachtwagens, e.a. wagens;
Overwegende dat het bij de recente voorbije manifestaties tegen de coronamaatregelen gepaard
is gegaan met een aantal incidenten waarbij het soms zelfs tot fysieke agressie is gekomen, dat
in enkele gevallen personen verwondingen opliepen, waarvan een aantal zelfs gehospitaliseerd
diende te worden, dat daarenboven ernstige beschadigingen aan particuliere en openbare
gebouwen werden aangericht die zelfs bij een staking als disproportioneel kunnen worden
beschouwd;
Overwegende dat iedereen ertoe moet bijdragen om dergelijke acties, stakingen en manifestaties
zonder incidenten te laten verlopen, zodat de openbare orde en de individuele rechten en
vrijheden van de bevolking maximaal worden gevrijwaard, doch dat hogergenoemde feiten
plaatsvonden niettegenstaande er vooraf duidelijke afspraken gemaakt waren met de
vertegenwoordigers van de actievoerders;
Overwegende dat volgens sociale media blijkt dat de actievoerders zich voorafgaandelijk gaan
organiseren, verzamelplaatsen voor vertrek in konvooi in de provincie gaan organiseren, en dit
niet onwaarschijnlijk de dag(en) vooraf gaat plaatsvinden en met eventuele aansluiting van uit
het buitenland komende vrachtwagens, e.a. wagens;
Dat er derhalve aanleiding bestaat alle nodige maatregelen te treffen teneinde de openbare orde
te handhaven ter gelegenheid van de acties op 14 februari 2022;
Dat daarbij onverminderd toepassing wordt gemaakt van de principes van het genegotieerd beheer
van de publieke ruimte, waarbij er op voorhand zo duidelijk mogelijke afspraken worden gemaakt
met de vertegenwoordigers van de manifestanten over bijvoorbeeld hun houding tegenover de
bevolking, de werkpendelaars, de plaatsen en de omstandigheden waarin obligaat filtrerende
blokkades kunnen worden geduld beperkt in tijd en ruimte, e.d.m.

Besluit
Artikel 1. Van zondag 13 februari 2022 tot en met dinsdag 15 februari 2022 is op het grondgebied
van de provincie Vlaams-Brabant op de openbare weg verboden grote verkeersassen, belangrijke
toegangswegen, verkeersknooppunten, bruggen, verplichte doorgangspunten, de luchthaven,
industriezones en KMO-zones te blokkeren en de toegang tot handelszaken, banken,
onderwijsinstellingen, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en gevangenissen, e.a.
strategische plaatsen daardoor te verhinderen.

Art. 2. Zijn op dezelfde data eveneens verboden:
- Acties op de openbare weg die voormelde blokkeringen tot gevolg zouden kunnen hebben;
- Het opwerpen op de openbare weg van wegversperringen met voertuigen, werktuigen of andere
materialen;
- Het opwerpen op de openbare weg van brandende barricades;
- de totale belemmering van de vrije doorgang op de openbare weg.
Art. 3. De vrachtwagens, e.a. wagens mogen geen brandverwekkende of brandonderhoudende
producten of voorwerpen vervoeren, vreemd aan het normaal gebruik van het voertuig.
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Art. 4. De overtreders worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en
met een geldboete van 26 euro tot 200 euro of met één van deze straffen alleen. Het maximum
van de in vorig lid gestelde straffen wordt evenwel verdubbeld, zo de overtreders in groepsverband
gewelddaden plegen tegen personen of goederen.

Art. 5. Dit politiebesluit heeft uitwerking zodra het is aangeplakt op de gebruikelijke aanplakplaats
voor de officiële bekendmakingen, van zodra het is bekend gemaakt op de gebruikelijke
overheidswebsites.
Afschrift van dit politiebesluit wordt overgemaakt
- aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum;
- aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven en te Brussel;
- aan de griffie van de Politierechtbank te Halle, Vilvoorde en Leuven.
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Leuven,
11 februari 2022
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