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Openbare vergadering.  

 

4. Aanpassing reglement inzake gebruik van vuurwerk. 

 

De gemeenteraad 

 

Juridische basis: 

1. De gemeentewet, inzonderheid art. 119, 119bis en 135. 

2. Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42 en 43. 

3. De wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties dd. 24 juni 2013. 

Voorgaande: 

1. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 februari 2014 houdende 

“Voorontwerp reglement inzake gebruik vuurwerk” 

2. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 april 2014 houdende 

“Kennisgeving relevante items uit het goedgekeurde verslag van de MAR 25/02/2014” 

3. De gemeenteraadsbeslissing van 21 augustus 2014 houdende “ Reglement inzake het gebruik 

van vuurwerk” 

4. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 juli 2016  houdende 

“Aanvraag vuurwerk Geetbets en Rummen Kermis” 

Probleemstelling: 

De bedoeling van het reglement op de vuurwerken was de vuurwerken te beperken tot deze van de 

kermis en de andere aan strenge voorwaarden te onderwerpen. Bij behandeling van de 

aanvraagdossiers is gebleken dat het reglement met een kleine aanpassing veel duidelijker 

gehanteerd kan worden. Daarnaast is het zo dat de GAS-boetes op dit moment maximaal 350 euro 

kan bedragen, deze aanpassing kan ook best gebeuren aangezien in het verleden de maximale boete 

die uitgesproken werd eerder laag uitviel. 

Motivering: 

Art. 2.1.  aan te passen met volgende regel: met uitzondering van de door de gemeente 

georganiseerde vuurwerken ter gelegenheid van de kermissen,   

Zodat volgend artikel ontstaat: 

Art 2.1. Verbod op het afsteken van vuurwerk  

Zonder afbreuk te doen aan andere wettelijke en reglementaire bepalingen is het in de gemeente 

Geetbets met uitzondering van de door de gemeente georganiseerde vuurwerken ter gelegenheid 

van de kermissen, verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen, 

gebouwen en op alle plaatsen palende aan de openbare weg, om het even welk feestvuurwerk of 

spektakelvuurwerk af te steken of te laten ontploffen tenzij de burgemeester of het college van 

burgemeester en schepenen een voorafgaande en schriftelijke toelating geeft.  

Enkel aan personen of ondernemingen, houder van een certificaat en de nodige vergunningen kan 

een vergunning afgegeven worden. 

 

Art. 2.2.  aan te passen met volgende regel: Diegene die de bepaling van artikel 2.1 overtreedt kan 

gestraft worden met een administratieve geldboete tot maximum € 350  

Zodat volgend artikel ontstaat: 



Art 2.2. Boete, inbeslagname en verbeurdverklaring 

Diegene die de bepaling van artikel 2.1 overtreedt kan gestraft worden met een administratieve 

geldboete tot maximum € 350. Vuurwerk dat gebruikt wordt of kennelijk bedoeld is om gebruikt te 

worden in strijd met de bovenvermelde bepalingen wordt in beslag genomen. In beslag genomen 

vuurwerk wordt verbeurd verklaard. 

Raadslid K. Huybrechts: Hoeveel GAS-boetes werden er al uitgeschreven ? 

Schepen E. Allard: Er zijn reeds boetes geweest. 

Raadslid K. Huybrechts: tegen de politie tijdens de oudejaarsnacht hier is, is het vuurwerk al 

gedaan. 

 

Besluit eenparig 

 

Met ingang van 01 september 2016 het politiereglement inzake vuurwerk als volgt te coördineren: 

 

Art 1. Definities 

Art 1.1. Openbare weg 

Het begrip “openbare weg” wordt voor de toepassing van dit reglement gedefinieerd als elke 

weg die, ongeacht zijn eigendom, door iedereen gebruikt wordt en door iedereen gebruikt 

mag worden en hij omvat: 

- de verkeerswegen, met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden en voetwegen; 

- de openbare plaatsen ingericht als aanhorigheden van de verkeerswegen en onder 

meer bestemd voor het parkeren van voertuigen, voor tuinen, voor wandelparken en 

voor markten; 

- de installaties voor vervoer en distributie. 

 

Art 1.2. Openbare plaats 

Het begrip “openbare plaats” wordt voor de toepassing van dit reglement gedefinieerd als de 

verzameling van de openbare weg, de terreinen en de gebouwen die voor het publiek, zonder 

onderscheid, toegankelijk zijn. 

 

Art 1.3. Openbaar domein 

Het begrip “openbaar domein” wordt voor de toepassing van dit reglement gedefinieerd 

als: 

- de verkeerswegen, met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden, voetwegen en 

grachten; 

- de plaatsen die ingericht zijn als aanhorigheden van de verkeerswegen en die onder 

meer bestemd zijn voor het stationeren van voertuigen, voor parken en plantsoenen en 

de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek; 

- alle andere gedeelten van het gemeentelijk patrimonium die voor iedereen 

toegankelijk zijn binnen de bij de wetten, decreten, besluiten en reglementen bepaalde 

perken. 

 

Art 1.4. Privaat domein 

Het begrip “privaat domein” wordt voor de toepassing van dit reglement gedefinieerd als al 

wat niet kan worden beschouwd als openbaar domein, zoals gedefinieerd in artikel 1.3. 

 

Art 1.5. Vuurwerk 

Het begrip “vuurwerk” wordt gedefinieerd als vuurwerk bedoeld in artikel 3, 3°, van het 

koninklijk besluit van 3 maart 2010 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische 

artikelen. Een "pyrotechnisch artikel" is elk artikel dat explosieve stoffen of een explosief 

mengsel van stoffen bevat die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een 

combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf 

onderhoudende exotherme chemische reacties. Het begrip "vuurwerk" omvat pyrotechnische 

artikelen ter vermaak. 



Het begrip “vuurwerk” omvat zowel feestvuurwerk (CE-markering, categorieën 1 en 2) als 

spektakelvuurwerk (CE-markering, categorieën 3 en 4). Hierna volgt een niet limitatieve lijst 

van vuurwerk: 

- Hagelvuurpijlen 

- Bommen 

- Vuur-en zwermpotten 

- Voetzoekers 

- Zevenklappers 

- Vulkanen 

- Straatsterren 

- Knalstenen 

- Thunderflashes 

- Rookbussen 

- … 

 

Art 2. Reglement, richtlijnen en voorwaarden inzake vuurwerk 

Art 2.1. Verbod op het afsteken van vuurwerk 

Zonder afbreuk te doen aan andere wettelijke en reglementaire bepalingen is het in de 

gemeente Geetbets met uitzondering van de door de gemeente georganiseerde vuurwerken ter 

gelegenheid van de kermissen, verboden, zowel op de openbare plaats als op private 

domeinen, binnenplaatsen, gebouwen en op alle plaatsen palende aan de openbare weg, om 

het even welk feestvuurwerk of spektakelvuurwerk af te steken of te laten ontploffen tenzij de 

burgemeester of het college van burgemeester en schepenen een voorafgaande en schriftelijke 

toelating geeft.  

Enkel aan personen of ondernemingen, houder van een certificaat en de nodige vergunningen 

kan een vergunning afgegeven worden.. 

 

Art 2.2. Boete, inbeslagname en verbeurdverklaring 

Diegene die de bepaling van artikel 2.1 overtreedt kan gestraft worden met een 

administratieve geldboete tot maximum € 350,00. Vuurwerk dat gebruikt wordt of kennelijk 

bedoeld is om gebruikt te worden in strijd met de bovenvermelde bepalingen wordt in beslag 

genomen. In beslag genomen vuurwerk wordt verbeurd verklaard. 

 

Art 2.3. Richtlijnen voor de aanvraag van de toelating 

De aanvraag voor de schriftelijke toelating tot het afsteken van vuurwerk dient, minstens twee 

maand voorafgaand aan de datum van het afsteken, gericht te worden aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

De aanvraag moet minstens de volgende inlichtingen bevatten: 

- datum, uur en duur van het vuurwerk; 

- naam, leeftijd en adres van de organisator; 

- naam, leeftijd en adres van de technische verantwoordelijke; 

- naam, leeftijd en adres van de verantwoordelijke afsteker van het vuurwerk. 

- een beschrijving van de pyrotechnische artikelen die zullen gebruikt worden: 

- het nummer van de commerciële referentie van het artikel, 

• het aantal van elk artikel, 

• de omschrijving van het artikel en voor CE-gemarkeerde artikelen, het type, de 

categorie, het registratienummer en het identificatienummer van het erkend 

organisme dat verantwoordelijk is voor het houden van toezicht op het bestaande 

kwaliteitssysteem en/of de conformiteit tot het type nagaat. Voor vuurwerk van 

categorie 4: het productiejaar, 

• de fabrikant en, indien vermeld, de importeur van het artikel, 

• de NEC massa van het artikel in kilogram, 

• het kaliber indien vermeld op de verpakking 

• de straal van de neerslag, 

• de maximale hoogte die het artikel bij afsteken bereikt, 



- naam en adres van de leverancier; 

- het afschrift van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de 

verantwoordelijke afsteker en van de organisator; 

- een aanduiding van de afgesloten straten en de voorbehouden toegangen voor de 

hulpdiensten; 

- de machtiging van het bestuur van de luchtvaart indien noodzakelijk 

(http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/luchtruim/activiteiten/vuurwerk); 

- een raming van het aantal toeschouwers; 

- een grondplan op schaal met: 

• de opstelling van de af te steken artikelen, 

• de omliggende bebouwing, 

• de plaats van de omheiningen van de pyrotechnische zone en de veiligheidszone, 

• de opstelplaats van het publiek, en 

• de vluchtwegen. 

- een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden bij de voorbereiding, montage 

en de bijhorende gevaren; 

- de preventieve maatregelen om de gevaren uit te sluiten of te beperken. 

 

Art 2.4. Minimum voorwaarden wanneer een toelating verkregen wordt. 

De verkrijger van de schriftelijke toelating voor het afsteken van vuurwerk moet minimaal 

aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- De totale inhoud van het pyrotechnische sas in dat feestvuurwerk mag niet meer 

bedragen dan 1000 gram. 

- Het opstellen en het afsteken van vuurwerk dient te geschieden door volwassen 

meerderjarige personen. Deze personen mogen niet onder invloed zijn van 

alcoholische dranken of andere preparaten die de geest kunnen benevelen. 

- Het terrein dient over een voldoende veilige afstand vanaf de plaats van het afsteken 

vrijgehouden te worden van publiek en brandbare obstakels. Op het terrein mag geen 

open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. 

- Op het terrein moeten ten minste 2 poedersnelblussers ABC van 12 kg en 1 

branddeken aanwezig zijn. Deze blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik 

gereed en beschikbaar zijn en opgesteld op een goed zichtbare en bereikbare plaats: 

• stromend water ter afkoeling van mogelijk verbrande personen; 

• E.H.B.O - materiaal, in het bijzonder voor behandeling van brandwonden; 

• twee GSM’s - of twee telefoontoestellen om de hulpdiensten zonder tijdsverlies te 

kunnen oproepen; 

- minstens twee personen moeten al de genoemde toestellen perfect kunnen bedienen 

- Indien het vuurwerk niet elektrisch tot ontsteking wordt gebracht mogen de 

beschermhulzen van de ontsteking pas op het moment van het afsteken van het 

vuurwerk worden verwijderd. 

- Het afsteken van het vuurwerk moet worden afgelast bij: 

• windsnelheden van 9 meter per seconde of hoger 

• langdurige droogte 

• mist of rook zodanig dat het zicht minder bedraagt dan 200 meter. 

- De houder van de toelating dient een week voorafgaand aan de dag van het afsteken 

van het vuurwerk de omwonenden binnen een straal van 150 meter (schriftelijk) in 

kennis te stellen en hen desgevallend verzoeken al naargelang het geval om hun 

dakvensters te sluiten. 

- De toelating en een afschrift van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de 

verantwoordelijke afsteker en de organisator dienen verplicht beschikbaar te zijn op 

de plaats van de activiteit en moeten voorgelegd kunnen worden op elk verzoek van 

de bevoegde personen. 

  



 

 

- Het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de 

verantwoordelijke afsteker en de organisator tegen mogelijke schade aan derden en 

voortvloeiend uit het afsteken van het vuurwerk is ten laste van de houder van deze 

toelating. 

- Onmiddellijk na afloop van het vuurwerk moet de plaats waar de ontbranding heeft 

plaats gevonden evenals haar directe omgeving, zorgvuldig worden afgezocht naar 

achtergebleven vuurwerkresten. Deze resten zijn te doven. Het terrein mag pas door 

de verantwoordelijken verlaten worden als alle vuurwerkresten verwijderd zijn. 

- Het afsteken van vuurwerk en elk vuur dient onmiddellijk gedoofd te worden op bevel 

van ieder bevoegd persoon. 

- De duur van het vuurwerk wordt beperkt tot 20 minuten. 

 

 

Namens de raad: 

 

In opdracht: de Secretaris De voorzitter 

 

get. Herman Stiers get. Jean-Pierre Nyns 

Voor eensluidend uittreksel: 

              De secretaris             De voorzitter van de raad 

       

             H. Stiers             JP Nyns 

 

NDC:.283,73 


