
Om er meer over te weten:
FOD Economie, K.M.O.,  
Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Centrale Dienst Springstoffen
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Tel.: 02 277 77 12
Fax: 02 277 54 14
E-mail: explo@economie.fgov.be
 http://economie.fgov.be

Nuttige contacten bij ongeval
• Nummer van de spoeddiensten: 100 of 112
• Militair Hospitaal Koningin Astrid
 Bruynstraat 1
 1120 Neder-over-Heembeek
 Tel.: 02 264 41 11

• Belgische BrandwondenStichting
 Frans Landrainstraat 43 
 1970 Wezembeek-Oppem
 Tel.: 02 649 65 89

Bij ernstige brandwonden
• Bel onmiddellijk de hulpdiensten. 

• Laat overvloedig zuiver en koud water over de ver-
brande zones lopen.

• Geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden 
smeren.

9. Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een 
buis stevig in de grond en steek er dan de 
stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl 
per keer aan. Wacht tot de eerste pijl de lucht 
ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde 
buis te plaatsen.

10. Stabiliseer de batterijen door er bijvoor-
beeld zware blokken of grond rondom aan 
te brengen.

11. Steek altijd de lonten aan met een aan-
steeklont die u bij uw leverancier kan krij-
gen. Rookwaar zoals een sigaar of een 
sigaret kunnen ook gebruikt worden. Ge-
bruik zeker geen lucifers of aanstekers: 
het risico bestaat dat u de lont op een ver-
keerde plaats aansteekt en u onvoldoende 
tijd heeft om uzelf in veiligheid te brengen.

12. Verlaat zo snel mogelijk de plaats van af-
schieten en blijf op voldoende afstand zo-
dra u een lont aansteekt. 

13. Richt nooit een aangestoken product naar 
een persoon.

14. Houd voldoende afstand van het vuurwerk 
en steek de lonten aan met gestrekte arm.

15. Steek nooit vuurwerk af op de grond (bat-
terij, fontein, kaars,…) wanneer een deel 
van uw lichaam zich boven het vuurwerk 
bevindt.

16. Benader nooit onmiddellijk een arti-
kel nadat u het aanstak. Indien het niet 
werkt, wacht dan minstens 30 minuten.

17. Steek nooit een vuurwerkartikel terug aan.

18. Doof op de grond gevallen resten.

19. Annuleer het afsteken van vuurpijlen bij 
hevige wind.
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Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc DELPORTE
Voorzitter van het Directiecomité
Vooruitgangstraat 50
1210 BRUSSEL

Dat het feest maar 
geen drama wordt ! 
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Vuurwerk mag onder bepaalde 
voorwaarden 
Verjaardagen, trouwfeesten, dorpsfeesten, carnaval, 
onze nationale feestdag en vooral de dagen rond Kerst-
mis en Nieuwjaar zijn ideale gelegenheden voor het ge-
bruik van knallers en vuurwerk. 

De schitterende kleuren van vuurwerk in de nachtelijke 
hemel en de vonken van een wonderkaars op een ver-
jaardagstaart hebben altijd al jong en oud verheugd. 

Maar opgelet, knallers, wonderkaarsen, vuurpijlen, 
Romeinse kaarsen en ander vuurwerk bestemd 
voor verkoop aan particulieren zijn geen speelgoed 
maar springstoffen die niet iedereen in handen mag 
krijgen, en ook niet iedereen zomaar en overal mag 
gebruiken.

Ze kunnen zeer gevaarlijk zijn als we niet de juiste 
voorzorgen nemen voor en tijdens het gebruik van de 
artikelen. Een verkeerd gebruik van vuurwerk kan nare 
gevolgen hebben, zoals zeer zware brandwonden aan 
de handen en in het gezicht en kan zelfs een dodelijke 
afloop kennen.  

Om te voorkomen dat het feest dat u organiseert 
een nachtmerrie wordt, neemt u best de volgende 
voorschriften in acht:

Koop niet eender wat … 
1. Als particulier mag u enkel vuurwerk bestemd voor 
particulier gebruik kopen. In België draagt dit vuur-
werk de benaming “feestvuurwerk”. 

2.  Koop enkel wettig en veilig vuurwerk waarop 
één van de twee volgende verplichte kwaliteits- en 
veiligheidsmarkeringen staat: 

• “Feestvuurwerk BE gevolgd door 3 letters, 4 
cijfers en eindigend met een D” (bv.: BE /OTU 
XXXX/D). Consumenten jonger dan 16 jaar mogen 
dit niet kopen.  

• Vuurwerk “categorie 1” of “categorie 2” met een 
CE-markering. Bovendien mag voor vuurpijlen de 
hoeveelheid aan actieve explosieve stof niet meer 
dan 40 gram bedragen. Consumenten jonger dan 
12 en 16 jaar mogen respectievelijk de producten 
van categorie 1 en categorie 2 niet kopen. 

De vuurwerkartikelen die te klein zijn om een 
markering op aan te brengen, moeten in een 
gemeenschappelijke verpakking voorzien van een 
aangepaste markering verkocht worden.

Koop nooit vuurwerk zonder gebruiksvoorschriften 
en bij twijfel kunt u aan de handelaar vragen om een 
afschrift van de handleiding mee te krijgen waarop 
vermeld staat hoe het gekochte product te gebruiken 

3.  Als particulier mag u feestvuurwerk kopen met 
daarin niet meer dan 1 kilogram pyrotechnische 
sas. Dit komt min of meer overeen met 4 tot 5 kg 
brutogewicht vuurwerk. De verkoper mag u dus geen 
grotere hoeveelheid verkopen.

Koop niet bij eender wie of 
eerder waar …
Koop enkel vuurwerk in erkende en gespecialiseerde 
winkels die in het bezit zijn van een verkoopsvergunning 
afgeleverd door de lokale overheid. De verkoper staat 
u met raad en daad bij, biedt u een kwalitatief product 
aan en legt u de werking ervan uit. Hij kan u een lijst 
met veiligheidsmaatregelen meegeven.

De verkoop van vuurwerk door ambulante handelaars 
op beurzen, markten en rommelmarkten is verboden. 
U mag er geen vuurwerk kopen.

Het verzenden van vuurwerk per post is eveneens niet 
toegestaan. 

Opgelet: wees uiterst voorzichtig als u via internet 
koopt. 

Ervaring toont inderdaad aan dat talrijke 
vuurwerkartikelen die aangeboden worden niet aan de 
wettelijke criteria voor de verkoop aan particulieren 
beantwoorden. Sommige producten zijn gewoon illegaal 
omdat ze te krachtig zijn. Zelfs voor gebruik door 
professionelen zijn ze gevaarlijk.

Leef de volgende 
veiligheidsregels na:
1. Bewaar thuis het feestvuurwerk op een 

droge plaats in een afgesloten ruimte, bui-
ten het bereik van kinderen.

2. Lees alle gebruiksaanwijzingen voor het af-
steken van het vuurwerk, voldoende op voor-
hand.

3. Kies een aangepaste schietplaats: een open 
zone, die vlak, horizontaal en hard is, ver-
wijderd van woningen en geparkeerde voer-
tuigen en ver van een dichte plantengroei, 
vooral bij droogte.

4. Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een 
veilige afstand blijven tot na het afvuren.

5. Houd uw dieren op een veilige plaats! Vooral 
honden en paarden houden niet van vuurwerk 
en kunnen schrikken bij de eerste knallen.

6. Zorg ervoor om steeds water en een brand-
blusapparaat binnen handbereik te hebben.

7. Blijf nuchter: geen alcohol voor en tijdens het 
afsteken.

8. Bescherm uw ogen en draag eventueel 
een goede beschermingsbril tijdens het 
afschieten. Draag nooit kledij die gemak-
kelijk vuur kan vatten.
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