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VASTSTELLEN BIJZONDERE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE VUURWERK.
Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, gecodificeerd bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij
wet van 26 mei 1989, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 119 en artikel 135 82.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, en latere
wijzigingen.

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 83.
Decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk,
voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen.

Besluit van de gemeenteraad van 21 september 2015 houdende algemene politieverordening
Regio Rhode & Schelde — goedkeuring.

Motivering
De gemeentelijke politieverordeningen beogen de handhaving van de openbare materiële
orde.
De gemeenten hebben ook tot taak te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een politie,

met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen
en in plaatsen en in openbare gebouwen.
De gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen.
Naast de algemene politieverordening kan de gemeenteraad ook bijzondere
politieverordeningen vaststellen met het oog op het handhaven van de openbare orde op

welbepaalde plaatsen op het grondgebied of voor bepaalde situaties.

°

Sinds vorig jaar is het bij decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het
gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen verboden om
vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of

wensballonnen op te laten. In afwijking hiervan kan de gemeente voor uitzonderlijke
gebeurtenissen vooraf de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en
gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of
carbuurkanonnen af te vuren. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor het aanvragen en
afleveren van die toestemming.
°

De huidige algemenepolitieverordening van 21 september 2015 bepaalt in Titel 2- inbreuken
— hoofdstuk 1 — openbare rust- artikel 11.8. 82 dat het verboden is om in open lucht
vuurwerk af te steken, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te

laten ontploffen en/of wensballonnen op te laten. De burgemeester kan afwijkingen
toestaan. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het afsteken van vuurwerk in open
lucht op nieuwjaarsnacht tussen middernacht en 1.00 uur; hiervoor is geen voorafgaande
schriftelijke vergunning vereist. Wensballonnen blijven ten allen tijde verboden.
°

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur werd een actualisatie van de algemene
politieverordening vooropgesteld waarbij o.a. afstemming op nieuwe regelgeving aan de
orde is. Deze oefening loopt nog in de schoot van het politiecollege. Met het oog op het
gebruik van vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht, de kermis of andere aangelegenheden, wenst
het gemeentebestuur een duidelijk standpunt in te nemen ten einde tijdig het publiek,
professionele vuurwerkmakers en verkopers, organisatoren‚… te kunnen informeren.

Stemresultaat
13
stemmen
voor
(Dirk De Maeseneer,
Freddy Van De Putte,
Erwin Van Heesvelde,
Lieselot Bleyenberg, Dirk Gistelinck, Frederik De Buck, Frank De Vis, Wim Verween, Sibylle Moreels,
Anne Dalemans, Kelly Dermul, Gilbert Van Maele, Tim Dhondt)
3 stemmen tegen (Dominique Vandermeersch, Tijl De Witte, Kathleen Snyers)
4 onthoudingen (Lieven Volckaert, Rose Botelberge, Ellen Swennen, Christoph Saerens)

Besluit
Artikel 1

In artikel 1.1.8. 82. van de geldende algemene politieverordening van 21 september
2015 wordt de tweede alinea vervangen als volgt : “De burgemeester kan
afwijkingen toestaan voor het afsteken van vuurwerk op het openbaar domein of
door professionele vuurwerkmakers.”

Artikel 2

§1. Inbreuken op het verbod, vermeld in artikel 1 van dit besluit, worden vervolgd en

bestraft, conform de vormvereisten, de termijnen en de procedures, vermeld in de
wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
§2. In geval van een inbreuk wordt een administratieve geldboete opgelegd. Die
boete mag niet hoger zijn dan de maximumbedragen, vermeld in artikel 4, 8 1, 1°,

van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 3

Deze bijzondere politieverordening wordt aan de inwoners bekend gemaakt via
publicatie op de gemeentelijke website en sociale media.
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