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TOELICHTING

1. Algemene toelichting

Mensen en dieren hebben te lijden onder de negatieve gevolgen van vuurwerk, 
voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. De onverwachte, luide knallen 
die gepaard gaan met het afschieten van vuurwerk en het gebruik van voetzoekers 
en carbuurkanonnen, zorgen vaak voor ernstige angstreacties en stress bij dieren. 
Voornamelijk in de eindejaarsperiode verschijnen elk jaar opnieuw tientallen be-
richten in de media over dieren die verloren gelopen zijn, gewond zijn geraakt of 
zelfs overleden zijn als gevolg van vuurwerk en voetzoekers. Zo ontstaat heel wat 
vermijdbaar dierenleed.

De negatieve effecten zijn echter niet beperkt tot geluidsoverlast. Het onoordeel-
kundig gebruik van vuurwerk, voetzoekers en wensballonnen brengt ook heel wat 
risico’s met zich mee. Woningbranden als gevolg van vuurwerk en wensballonnen, 
en lichamelijke verwondingen zijn helaas geen zeldzaamheid. Daarnaast houden 
de resten van vuurwerk, voetzoekers en wensballonnen die als zwerfvuil achterblij-
ven, dierenwelzijnsrisico’s in bij inname door dieren.

Momenteel geldt er geen algemene regel voor het gebruik van vuurwerk, voet-
zoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Brandweerzones roepen elk jaar 
opnieuw op om het gebruik van vuurwerk en voetzoekers zo veel mogelijk ach-
terwege te laten of, als ze toch gebruikt worden, er uiterst zorgvuldig mee om te 
gaan. De risico’s bij het oplaten van wensballonnen zijn dermate groot dat brand-
weerzones oproepen om die in elk geval te bannen. Heel wat steden en gemeen-
ten hebben intussen in de politieverordening ook regels in die zin opgenomen. Zo 
geldt in 38 steden en gemeenten een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk 
en voetzoekers. In 103 steden en gemeenten is vooraf een toestemming van de 
gemeente vereist. Een aantal andere gemeenten staat vuurwerk en voetzoekers in 
de eindejaarsperiode alleen toe binnen een bepaalde tijdsspanne.

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid over de veiligheid, de gezondheid en 
het dierenwelzijn die het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en 
wensballonnen met zich meebrengt, is het aangewezen om te vertrekken vanuit 
het principe van een algemeen verbod. Bij uitzonderlijke gebeurtenissen kan dan 
eventueel toestemming verleend worden om op een beperkt aantal plaatsen en 
gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken, of voetzoekers of carbuur-
kanonnen te doen knallen. Gelet op de grote veiligheidsrisico’s bij het oplaten van 
wensballonnen is het aangewezen daarvoor geen uitzonderingen toe te staan. De 
steden en gemeenten kunnen het best inschatten of het wenselijk is dat op hun 
grondgebied een dergelijke toestemming wordt verleend en, zo ja, op welke plaat-
sen en tijdstippen, en onder welke voorwaarden dat dan kan gebeuren. Daarom 
ligt het voor de hand dat de beslissingsmacht over het al dan niet afleveren van 
een toestemming en het bepalen van de voorwaarden voor het aanvragen en af-
leveren van die toestemming, bij de steden en gemeenten wordt gelegd. Ook het 
toezicht op de naleving van die maatregel en de bestraffing van eventuele inbreu-
ken kan het efficiëntst op lokaal niveau georganiseerd worden.
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2. Toelichting bij de artikelen

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2

Met dit artikel wordt het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en 
wensballonnen verboden. De gemeenten kunnen bij uitzonderlijke gebeurtenissen 
wel toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een 
beperkte periode vuurwerk af te steken, of voetzoekers of carbuurkanonnen te 
doen knallen. De gemeente wordt gemachtigd om zelf de voorwaarden voor het 
aanvragen en afleveren van de toestemming te bepalen. Op die manier staat het 
de gemeenten volledig vrij om, binnen het vastgelegde kader, al dan niet uitzonde-
ringen op het verbod toe te staan en daaraan eventuele voorwaarden te koppelen.

Artikel 3

Artikel 3 geeft de gemeenten de bevoegdheid om inbreuken op dit decreet te be-
straffen met een gemeentelijke administratieve sanctie. Voor het maximale bedrag 
van de administratieve boete en de vormvereisten, de termijnen en de procedures 
voor de vaststelling, vervolging en bestraffing van inbreuken wordt verwezen naar 
de bepalingen van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke adminis-
tratieve sancties. 

Sofie JOOSEN
Dirk DE KORT

Gwenny DE VROE
Els ROBEYNS
Bart CARON 

Sabine VERMEULEN
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VOORSTEL VAN DECREET

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, 
carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.

In afwijking van het eerste lid kan de gemeente voor uitzonderlijke gebeurtenis-
sen vooraf de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedu-
rende een beperkte periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen 
of carbuurkanonnen af te vuren. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor het 
aanvragen en afleveren van die toestemming.

Art. 3. De gemeente kan een inbreuk op het verbod, vermeld in artikel 2, ver-
volgen en bestraffen, conform de vormvereisten, de termijnen en de procedures, 
vermeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties.

In geval van een inbreuk als vermeld in het eerste lid kan de gemeente een 
administratieve boete opleggen. Die boete mag niet hoger zijn dan de maximum-
bedragen, vermeld in artikel 4, §1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties.

Sofie JOOSEN
Dirk DE KORT

Gwenny DE VROE
Els ROBEYNS
Bart CARON 

Sabine VERMEULEN


