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Zitting van 19.12.22

#Onderwerp : Politieverordening tot verbod van het bezit. het vervoer, de verkoop en elke
voorbereidende handeling voor het aansteken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen in de
openbare ruimte van het volledige grondgebied van de gemeente Etterbeek. #

Openbare zitting

Geschillen

De Gemeenteraad,
 
Gelet op artikels 119 bis, 133, en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en in het bijzonder
op artikelen 3 en 4 ervan;
 
Gelet op het Algemeen Politiereglement, in het bijzonder artikelen 11 en 43;
 
Overwegende dat de explosies van vuurwerk en pyrotechnische artikelen de rust van de bewoners bedreigen;
 
Overwegende dat verschillende verstoringen van de openbare orde  - waaronder provocaties jegens de politie
- door het ongepast gebruik van vuurwerk en pyrotechnische artikelen veroorzaakt worden ;
 
Gezien de risico's van met name ernstige brandwonden voor de gebruikers van dit vuurwerk en
pyrotechnische artikelen;
 
Gezien de noodzaak om de plaatselijke fauna niet te verstoren door deze plotselinge explosies;
 
Overwegende dat vuurwerk schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid en het milieu; dat ze in feite fijne
deeltjes afgeven, branden, verkeersongevallen, ernstige verwondingen kunnen veroorzaken en dat hun
geluidsoverlast dieren kan schrikken of zelfs doden
 
Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben hun inwoners te laten profiteren van de voordelen van een
goede politiemacht en daartoe met name alle nodige maatregelen moeten nemen om een gezond en
kwalitatief leefklimaat te garanderen aan al hun inwoners; dat zij in dit verband met name de gezondheid, de
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veiligheid en de rust van hun inwoners moeten waarborgen
 
Overwegende dat ook via concrete maatregelen veel aandacht moet worden besteed aan dierenwelzijn;
 
BESLIST:
 
Artikel 1
Het bezit, het vervoer en elke voorbereidende handeling voor het afsteken van vuurwerk, van welke
categorie dan ook, is verboden in de openbare ruimte van het volledige grondgebied van de gemeente
Etterbek. Dit verbod geldt voor personen die niet over de vereiste machtigingen beschikken.
 
De verkoop van deze pyrotechnische artikelen in winkels op gemeentelijk grondgebied is verboden
 
Artikel 2
De politiediensten zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze verordening, zo nodig met geweld.
 
Artikel 3
Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een administratieve boete van 175 euro of 350 euro
naargelang de overtreder minderjarige van ten minste 14 jaar of meerderjarig is, en indien nodig met elke
andere maatregel van de administratieve politie, met inbegrip van de inbeslagname van materiaal, een
administratieve aanhouding maatregel of de tijdelijke administratieve sluiting van de inrichting.
 
Artikel 4
Deze verordening treedt onmiddellijk in werking, voor een periode van twee maanden.
 
Artikel 5
Deze verordening wordt op de mededelingenborden van het gemeentehuis geplaatst.
 
Artikel 6
Dit bevel wordt doorgestuurd naar de Korpschef van de politiezone en naar de sanctionerend ambtenaar.
 
Artikel 7
Overeenkomstig de gecoordineerde wetten op de Raad van State kan een beroep tot nietigverklaring tegen
deze ordonnantie worden ingediend bij de afdeling Administratie van de Raad van State, wegens overtreding
van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending
van macht.  Het beroep tot nietigverklaring moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend worden
binnen 60 dagen na bekendmaking van deze ordonnantie. Het verzoekschrift dient aan de griffie van de Raad
van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel, te worden toegezonden, hetzij per post met een
aangetekend schrijven, hetzij volgens de elektronische procedure aan de hand van de identiteitskaart op de
beveiligde website van de Raad van State -  http://eproadmin.raadvst-consetat.be.  Er kan tevens een
vordering tot schorsing van deze ordonnantie ingediend worden, in overeenstemming met de bepalingen van
het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad
van State.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De gemeentesecretaris, 
Annick Petit  

De Voorzitter, 
Jean Laurent

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 22 december 2022

De gemeentesecretaris,

Annick Petit  

Voor de burgemeester
Bij delegatie, 
De Schepen,

Patrick Lenaers

 

3/3Gemeenteraad - 19.12.2022 - Uittreksel van dossier 59477

#005/19.12.2022/A/0008#


