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Politieverordening van de gouverneur van 23 december 2020 betreffende
aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19

Gelet op het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en in het
bijzonder artikel 5, §1, e);
Gezien de verklaring van de WHO van 30 januari 2020 van een noodsituatie op het gebied van de
volksgezondheid van internationaal belang;
Gelet op de provinciewet van 30 april 1836;
Gelet op het provinciedecreet van 9 september 2005, in het bijzonder op artikel 65;
Gelet op de wet van 6 maart 1818 met betrekking tot de straffen die moeten worden opgelegd voor
overtredingen van algemene maatregelen van intern bestuur, evenals de straffen die kunnen worden
vastgesteld door de reglementen van de provinciale of gemeentelijke autoriteiten;
Gelet op de wet op het politieambt van 5 augustus 1992, en meer bepaald de artikelen 4,5,7,8 en 11;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische
artikelen;
Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen
en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op
gemeentelijk en provinciaal niveau en de rol van burgemeesters en provinciegouverneurs bij gebeurtenissen en
situaties van crisis die coördinatie of beheer op nationaal niveau vereist;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 21 december 2020;
Gezien de noodsituatie en het gezondheidsrisico van het nieuwe coronavirus voor de Belgische bevolking als
geheel en voor de provincie Antwerpen in het bijzonder;
Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel risico met een zekere mate
van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid is om dringende en voorlopige
beschermingsmaatregelen te nemen op het meest geschikte niveau;
Overwegend dat maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de risico's van de verspreiding van het
coronavirus, het evenredigheidsbeginsel moeten respecteren en moeten worden aangepast aan de lokale
realiteit;
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Gezien de besmettingstijden die in dit stadium door de wetenschap worden beschreven en de duur die nodig is
om een preventieve maatregel effect te laten sorteren, evalueren we de situatie minstens wekelijks;
Gelet op artikel 128 van de Provinciewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning, en meer bepaald artikel 28;
Overwegende dat artikel 27 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat zowel de burgemeester als de
gouverneur aanvullende preventieve voorzorgsmaatregelen kan nemen;
Overwegende dat het afsteken van vuurwerk, het gebruik van carbuurkanonnen of het laten opstijgen van
wensballonnen tijdens feestelijke gebeurtenissen meestal gepaard gaat met een oncontroleerbare of
ongecontroleerde samenscholing;
Overwegende dat de huidige situatie een drastische beperking van de sociale contacten vereist en het
noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding
van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe contacten tussen
individuen impliceren en/of een groot aantal personen samenbrengen;
Overwegende dat ook ieder jaar wordt vastgesteld dat personen verwond geraken bij het gebruik van
pyrotechnisch materiaal of bij verbrandingen in open lucht;
Overwegende dat deze ongevallen een druk leggen op de hulpdiensten en de spoeddiensten van de
ziekenhuizen die nu, in deze fase van de pandemie, absoluut prioritair beschikbaar moeten zijn voor de
behandeling van slachtoffers van de pandemie;
Gelet op artikel 7 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 28
november 2020, dat voorschrijft dat het gebruik van bepaalde pyrotechnische artikelen verboden is, zowel op
privaat domein als in de openbare ruimte;
Gelet op de vraag van de burgemeesters van de provincie Antwerpen aan de gouverneur op 18 november en
10 december 2020 om het zichtbaar bezit en afvuren van vuurwerk te verbieden voor het volledige grondgebied
van de provincie Antwerpen om zo de uniformiteit binnen de provincie te bewaren;
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BESLUIT:

Politieverordening
Artikel 1
Voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen is het verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers
te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten in de openbare ruimte of wanneer
de kans bestaat dat het afgevuurde materiaal terecht kan komen op of in de openbare ruimte.
Artikel 2
In de openbare ruimte van het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen is het zichtbaar particulier
bezit, het vervoer, het tonen, uitstallen evenals elke voorbereidende handeling voor het ontsteken of doen
knallen of oplaten van de in artikel 1 vermelde producten, verboden tot en met 15 januari 2021.
Artikel 3
Tot en met 15 januari 2021 is het voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen verboden om
ontploffend vuurwerk, feestvuurwerk (behoudens categorie F1) of seinvuurwerk, bij zich te hebben zonder
toelating van een bevoegde autoriteit.
Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen nooit in het bezit zijn van vuurwerk, behalve als dit wettelijk is
toegelaten.
Artikel 4
Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking tot en met 15 januari
2021.
Artikel 5
Bij ontstentenis van een strafbepaling in het GAS-reglement van de plaats waar de overtreding werd
vastgesteld, worden overtredingen van dit besluit gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen
en met een geldboete van 26,00 euro tot 200,00 euro, of met één van voormelde straffen alleen.
De politie kan alle vormen van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen, wensballonnen, en bijhorende
accessoires of apparaten en andere gelijksoortige artikelen, die in strijd met dit artikel worden aangetroffen, op
een openbare plaats, bestuurlijk in beslag nemen.
Gelet op het gevaar voor de openbare veiligheid zoals bedoeld in artikel 30 WPA, worden zowel de springstof
als de apparaten vernietigd.
Artikel 6
Dit politiebesluit wordt overgemaakt voor uitvoering aan:
- de burgemeesters van de provincie Antwerpen;
- de korpschefs van de lokale politiezones van de provincie Antwerpen;
- de directeur-coördinator van de federale politie van de provincie Antwerpen.
Dit besluit wordt ter kennis gegeven aan:
- de Eerste minister, Alexander De Croo;
- de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden;
- de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke;
- de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon;
- de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke;
- de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse rand, Ben Weyts;
- de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;
- de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- de gouverneur van de provincie Limburg;
- de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;
- de gouverneur van de provincie Waals-Brabant;
- de gouverneur van de provincie Henegouwen;
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-

de gouverneur van de provincie Namen;
de gouverneur van de provincie Luik;
de gouverneur van de provincie Luxemburg;
de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, Rudi Vervoort;
de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant;
de Procureur des Konings van Antwerpen;
de directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum;
de federale en regionale gezondheidsinspecteurs.

Dit politiebesluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden van de gemeenten waar dit
politiebesluit van toepassing is en zal worden bekend gemaakt op de websites van de gemeenten waar dit
politiebesluit van toepassing is, en op de website van de gouverneur van provincie Antwerpen.
Artikel 7
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het ondertekend verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via https://eproadmin.raadvst-consetat.be/ .

Antwerpen,
23 december 2020
Digitaal ondertekend door
Cathy Berx (Signature)
Datum: 2020.12.23 14:21:13
+01'00'

Cathy Berx
Gouverneur
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