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Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
VAN MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, schepenen.

Julien Vandenhoucke, waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd: Aaron Demeulemeester, Wim Vandevelde, schepenen.

Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 

Aanvraag opslag en verkoop feestvuurwerk AVA Papierwaren.Beslissing.

Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende 

de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 

341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen;

- Het Koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het 
fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.

Relevante documenten
De aanvraag van AVA Papierwaren (KBO 0404.754.274), Ives-Sabin Maghermanlaan 98 Ronse, 
ontvangen op 28 mei 2021 voor de opslag klasse 2 van feestvuurwerk. Het gaat om feestvuurwerk 
van categorie F1, dit is vuurwerk dat zeer weinig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik 
binnenshuis (zoals ijsfonteintjes en wonderkaarsen voor taarten). De opslag blijft beperkt tot een 
kleine hoeveelheid feestvuurwerk (max. 4kg pyrotechnisch sas).
De nota 2021/010 van 13 juli 2021 van de omgevingsambtenaar;

Feiten/context/motivering
Conform artikel 12 van het KB van 23/09/1958 werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 11 
juni tot en met 26 juni 2021.
Gedurende deze periode

- hebben wij een bericht doen aanplakken op de plaats van exploitatie en in het stadhuis
- zijn alle eigenaars en bewoners in een straal van 50m rond de inrichting aangeschreven
- was de aanvraag ter inzage via de website ronse.be en de dienst omgeving.

Het openbaar onderzoek heeft aanleiding gegeven tot 1 bezwaar, ingediend op 17 juni en bijgevolg 
tijdig ingediend. Het bezwaar stelt dat in een straat met veel appartementen waar gezinnen wonen de 
opslag van vuurwerk/springstof niet verantwoord is. 
Dit bezwaar heeft geen betrekking op deze specifieke aanvraag maar wel op de openbare veiligheid in 
het algemeen en een onveiligheidsgevoel. Dit valt buiten het kader van deze aanvraag. 

Er werd advies gevraagd aan:
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- de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid 
(hierna “FOD Economie”)

- de Brandweerzone Vlaamse Ardennen (hierna “BVLAR”)

Advies van de FOD Economie van 1 juli 2021: 
Er dient te worden voldaan aan de voorschriften van de bijlage "Advies opslagplaats E 
(kleinhandelaar) voor feestvuurwerk - Voorstel tot tekst voor een vergunning – ref 
E6/COVENO/3100/9574".
Gelet op het voorgaande is dit advies gunstig.
De voorschriften die u eventueel zou vermelden in uw besluit kunnen in de toekomst eventueel nog 
worden gewijzigd, zoals voorzien in het artikel 29 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 
houdende algemeen reglement op de springstoffen. Dit om rekening te kunnen houden met nieuwe 
technische inzichten.
De vergunning kan worden verstrekt voor een duur van maximum 30 jaar. Er kan uiteraard overwogen 
worden om de vergunning voor een kortere duur te verlenen.
Het besluit dient door de bevoegde overheid te worden aangeplakt volgens de bepalingen van artikel 
22 en 23 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 23 september 1958 met de vermelding dat de 
belanghebbenden kennis kunnen nemen van het vergunningsbesluit in de burelen van het 
gemeentebestuur en binnen de 10 dagen na de bekendmaking in beroep kunnen gaan tegen dit 
besluit.
Een afschrift van dit besluit wordt door de bevoegde overheid overgemaakt:

 aan de onderneming, om haar als bewijs te dienen;
 in drievoud, voor inlichting en beschikking aan de gouverneur van de provincie waarin het depot 

is gevestigd;
 ter inlichting aan de politiecommissaris van de politiezone waarin het depot is gevestigd;
 aan het secretariaat van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Afdeling Veiligheid, North 

Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

Advies van de BVLAR van 20 juni 2021:
De Hulpverleningszone geeft een gunstig brandpreventieverslag mits naleving van de vermelde 
voorwaarden in het brandpreventieverslag. 
De uitgebrachte adviezen zijn niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften die van 
toepassing kunnen zijn. Tevens zijn zij uitsluitend opgesteld in functie van de meegedeelde 
inlichtingen. 
Bij eventuele wijzigingen van welke aard ook, dient de brandweer telkens opnieuw te worden 
geraadpleegd.

Wat betreft de duur van de vergunning kan geopteerd worden om deze voor een beperkte termijn te 
verlenen, aangezien de technische inzichten evolueren. In 2010 werd aan een winkel vlakbij een 
vergunning afgeleverd voor max. 1 kg pyrotechnisch materiaal voor een termijn van 5 jaar. 

Conform art. 19 van het KB van 23/09/1958 moet het College van Burgemeester en Schepenen  een 
beslissing nemen binnen de 4 maanden na indienen van de aanvraag, d.i. voor 21/08/2021. 

Het College van Burgemeester en Schepenen sluit zich aan bij de standpunten geformuleerd binnen 
het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van  13 juli 2021.  

Na beraadslaging;

Besluit:
Artikel 1.
Aan de onderneming AVA Papierwaren NV, Yves-Sabin-Maghermanlaan 98 - 9600 Ronse met 
ondernemingsnummer 0404.754.274, wordt vergunning verleend om op het perceel gelegen Yves-
Sabin-Maghermanlaan 98, Afdeling Ronse 2 AFD, Sectie D, Perceelnummer D737a2 een 
opslagplaats "type E" voor feestvuurwerk met een totale inhoud van maximum 4 kg erin 
vervatte pyrotechnische sas op te richten en uit te baten. Deze vergunning wordt verleend onder de 
voorwaarden bepaald in dit besluit.
De vergunning is geldig tot 5 jaar na het verlenen van deze vergunning. 
De vergunning geldt enkel voor de opslag en verkoop van feestvuurwerk.
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Artikel 2.
Er is een nieuwe vergunning nodig indien de opslagplaats niet binnen een termijn van twee jaar, te 
rekenen van de dagtekening van dit besluit, in exploitatie is gebracht.
Er is eveneens een nieuwe vergunning nodig indien de opslagplaats gedurende tenminste twee 
opeenvolgende jaren niet in bedrijf is geweest, vernield is of tijdelijk buiten gebruik is gesteld wegens 
diverse oorzaken.

Artikel 3.
Met uitsluiting van elk ander product mag enkel het feestvuurwerk dat overeenkomstig het koninklijk 
besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen is 
ondergebracht in "Categorie Fl" worden opgeslagen en verkocht. Het betreft hier vuurwerk dat 
voorzien is van een CE-markering.

Artikel 4.
Het feestvuurwerk wordt in de verkoopruimte opgeslagen in een kast, op een zodanige manier dat het 
niet bereikbaar is voor de klanten.
Het is verboden op andere plaatsen op het perceel vuurwerk op te slaan.

Artikel 5.
De voorschriften opgelegd in het advies van de BVLAR moeten worden opgevolgd. De 
vergunningshouder zal al de voorzorgsmaatregelen die de bevoegde overheid nuttig acht of zal 
achten met het oog op de openbare gezondheid en veiligheid, nakomen. 

Artikel 6.
Het feestvuurwerk wordt altijd bewaard in de verpakking van de oorspronkelijke verkoopeenheid van 
de fabrikant.

Artikel 7.
De vergunninghouder gedraagt zich naar de hieronder opgesomde algemene uitbatingsvoorwaarden 
van de opslagplaats (kast):

1) Er wordt in de winkelruimte en rondom binnen een afstand van 10 meter niet gerookt of vuur 
met open vlam gemaakt;

2) De opslagplaats (kast) wordt steeds rein gehouden;
3) Het vuurwerk mag niet worden geworpen of gesleept;
4) Het vuurwerk bevindt zich steeds in de opslagplaats (kast) met uitzondering van de tijd nodig 

voor intern bewaakt transport. Het vuurwerk wordt onmiddellijk na levering opgeborgen in de 
opslagplaats (kast).

5) Er wordt geen vuurwerk bewaard buiten de opslagplaats (kast);
6) De personen die belast zijn met de verkoop van het vuurwerk, het gereedmaken van de 

pakketten vuurwerk en het inbrengen en/of uitnemen van het vuurwerk, krijgen hiervoor de 
nodige schriftelijke instructies. Deze instructies zijn zo opgesteld dat deze personen correct en 
duidelijk worden ingelicht over:
 de wijze waarop dient te worden omgegaan met feestvuurwerk;
 de voorschriften van deze vergunning;
 de gevaren van feestvuurwerk;
 de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten;

7) Belangrijke herstellingen aan de opslagplaats (kast) mogen alleen worden uitgevoerd wanneer 
er zich geen vuurwerk bevindt. Kleine, niet brandgevaarlijke herstellingen worden uitgevoerd 
onder het toezicht van een daarvoor bevoegd en competent persoon;

8) Beschadigd feestvuurwerk wordt in een bergingsverpakking bewaard in de opslagplaats (kast) 
en wordt binnen de 30 dagen als onbetrouwbaar afgevoerd volgens de voorschriften van het 
Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 
(ADR). Vrijgekomen ontplofbare en pyrotechnische stoffen worden bevochtigd met water, 
zorgvuldig opgeruimd en op dezelfde wijze als beschadigd vuurwerk behandeld.

Artikel 8.
In geval van diefstal, verdwijning of ontvreemding van vuurwerk verwittigt de vergunninghouder 
onmiddellijk de plaatselijke politie en de procureur des Konings.
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Artikel 9.
De vergunninghouder neemt de nodige voorzorgen om brand en ontploffing te voorkomen, en om te 
vermijden dat zijn inrichting een oorzaak van gevaar, ongemak of ongezondheid wordt, niet alleen 
voor eventueel tewerkgesteld personeel, maar ook voor de nabije personen en eigendommen. Hij blijft 
aansprakelijk ten opzichte van derden voor de verliezen, nadelen of beschadigingen die zijn inrichting 
zou veroorzaken. Deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van zijn verplichtingen ten 
opzichte van derden zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Elke brand, ontvlamming of ontploffing in de opslagplaats (kast) wordt door de vergunninghouder 
onmiddellijk meegedeeld aan de dienst Controle Veiligheid Noord (email: controle.veiligheid.noord@ 
economie.fgov.be, bij urgentie telefoon 02/277.83 90) en de plaatselijke politie en procureur des 
Konings.
Voor het eventueel administratief en/of gerechtelijk onderzoek mag, met uitzondering van de werken 
voor hulpverlening aan de slachtoffers of ter voorkoming van nieuwe rampen, de toestand, na brand, 
ontvlamming of ontploffing, niet worden gewijzigd.

Artikel 10.
De vergunninghouder zal de voorschriften naleven die naast onderhavig besluit, vastgelegd worden in 
de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels 
en daar mede geladen tuigen en haar uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder het koninklijk besluit van 
23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich 
houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.
Oe vergunninghouder laat te allen tijde zijn inrichting bezoeken door de ambtenaren belast met het 
toezicht en- door alle afgevaardigden van de hogere overheid. Om nazicht te vergemakkelijken wordt 
het feestvuurwerk, naargelang de aard, verdeeld in verschillende loten.
De inbreuken op de voorwaarden van onderhavig besluit worden vervolgd overeenkomstig de wet van 
28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en daar 
mede geladen tuigen en haar uitvoeringsbesluiten.
De vergunning kan worden ingetrokken uit noodzaak of indien de vergunninghouder zich niet strikt 
houdt aan de voorwaarden van de vergunning en aan eventueel later bijkomende opgelegde 
voorwaarden.

Artikel 11.
Het advies van de FOD Economie en de BVLAR maken onlosmakelijk deel uit van de vergunning. 

Artikel 12. 
Beroepsmogelijkheid conform artikel 23 van het KB van 23/09/1958
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen staat voor alle 
belanghebbenden beroep open bij de bestendige deputatie, die in laatste aanleg uitspraak doet.
Van het hoger beroep moet worden kennis gegeven bij aangetekende brief, te verzenden binnen tien 
dagen na aanplakking van de beslissing.
Het beroep en de eindbeslissing die daarop volgt worden door tussenkomst van de 
provinciegouverneur binnen vijftien dagen betekend aan het gemeentebestuur en ter kennis van de 
belanghebbenden gebracht op de wijze en binnen de termijnen bepaald in de artikelen 21 en 22. Het 
beroep schorst de bestreden beslissing niet.

Namens het college:
Waarnemend algemeen directeur Burgemeester
get. Julien Vandenhoucke get. Luc Dupont

Voor eensluidend uittreksel:

Linda Vandekerkhove Luc Dupont
Algemeen directeur Burgemeester
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