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Burgemeester GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 29 oktober 2019

Info & onthaal - Info

1 2019_BURG_00008 Afsteken van vuurwerk - reglement - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds 27 mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod om vuurwerk af te steken, voetzoekers 
te laten ontploffen en carbuurkanonnen af te vuren. Gemeenten mogen dan alleen nog in 
uitzonderlijke gevallen van deze regel afwijken. Wensballonnen daarentegen zijn nooit meer 
toegelaten. Het risico op brand is te groot.

Argumentatie
De Vlaamse regering nam dit besluit omdat er tot op dat moment geen algemene regels voor het 
gebruik van vuurwerk, vuurzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen golden. Gemeenten beslisten 
zelf hoe en wat met als resultaat dat er in sommige gemeenten een totaalverbod gold op het afsteken 
van vuurwerk en in 103 andere vooraf toestemming nodig was van het gemeentebestuur. Nog andere 
besturen lieten vuurwerk en vuurzoekers alleen toe tijdens de eindejaarsperiode en binnen een 
bepaalde tijdspanne en dan waren er gemeenten zonder specifieke regels.

Die versnippering leidde tot verwarring en onzekerheid bij de burgers. Daar maakt Vlaanderen nu 
komaf mee. Voortaan wordt uitgegaan van een totaalverbod. Bij uitzonderlijke gebeurtenissen kan de 
gemeente eventueel toestemming geven om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een 
beperkte periode vuurwerk af te steken of vuurzoekers, carbuurkannen te doen knallen.
 
De nieuwe regeling wordt opgezet als maatregel ter bescherming van de openbare veiligheid en 
gezondheid, maar betekent ook goed nieuws voor de dieren die door de luide, onverwachte 
knallen kampen met angst en stress. Tijdens de eindejaarsperiode zijn er ieder jaar tal van 
ongelukken door bange dieren die verloren lopen, gewond raken of zelfs sterven als gevolg van 
het vuurwerk.
Juridische grond
Artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet,houdende de bevoegdheden van de burgemeester;

Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet houdende de bevoegdheden van de gemeente, inzonderheid 
§ 2,5°, houdende het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, 
epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp oom ze te doen 
ophouden;

Artikels 64 t.e.m. 68 van het Gemeenteecreet houdende de bevoegdheden van de burgemeester 
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Het decreet van de Vlaamse regering van 26 april 2019 op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, 
carbuurkanonnen en wensbalonnen (Belgisch staatsblad 17 mei 2019).

Administratieve afhandeling
In het gemeentelijk informatieblad van december 2019 zal de nodige informatie gegeven over het 
veilig gebruik van bij voorkeur geluidsarm vuurwerk. De bevolking heeft dan de nodige tijd om bij 
voorkeur dit type vuurwerk te kunnen aankopen.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:

 de lokale politie PZ CARMA
 info en onthaal
 dienst vrije tij
 Agentschap Binnenlands Bestuur

en zal bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website (conform artikel 287 van het Decreet 
Lokaal Bestuur)

Besluit
Artikel 1
Op het grondgebied van de gemeente Bocholt geldt er een verbod op het gebruik van vuurwerk, 
voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen.

Artikel 2
Op het verbod om vuurwerk af te steken kan een uitzondering toegestaan worden na een schriftelijke 
aanvraag bij en toelating door de burgemeester.

Deze aanvraag moet minstens 10 werkdagen voor het moment van het afsteken van het vuurwerk bij 
de burgemeester ingediend worden.

Artikel 3
Tijdens de nieuwjaarsperiode is het toegestaan om zonder voorafgaande toelating van de 
burgemeester feestvuurwerk af te steken van 31 december om 23u00 tot 1 januari om 01u00.  

Artikel 4
De in artikel 3 vermelde toelating geldt enkel voor feestvuurwerk van categorie 1 of F1 en 2 of F2 dat 
maximaal 1 kg pyrotechnische sas bevat.

Artikel 5
Dit besluit vervangt alle vroeger genomen besluiten en reglementen inzake het afsteken van vuurwerk 
op het grondgebied van de gemeente Bocholt.

Artikel 6
De politiediensten van politiezone Carma zullen toezien op naleving van dit reglement en zullen een 
actief handhavingsbeleid voeren.
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Artikel 7
Het reglement bekend te maken volgens de bepalingen van artikel 285, 286 en 287 en het in werking 
te laten treden volgens artikel 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Burgemeester

Burgemeester 
Stijn Van Baelen


