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Feestvuurwerk wettig en 
veilig verkopen

 Toelichting van de reglementering 
aan de kleinhandelaars 
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige 
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Kleinhandelaars mogen feestvuurwerk verkopen maar slechts onder welbe-
paalde voorwaarden. Vuurwerk is geen speelgoed! Het gaat om springstoffen 
die gevaarlijk kunnen zijn en die daarom onderworpen zijn aan een strenge fe-
derale wetgeving!

De verkoper van feestvuurwerk moet de reglementaire teksten inzake Spring-
stoffen respecteren. Indien een verkoper dit niet naleeft, riskeert hij een inbe-
slagname of zelfs zware boetes.

Deze brochure geeft een overzicht van de huidige wetgeving op de opslag, de 
verkoop en het bezit van feestvuurwerk. Het is evenwel een samenvatting van 
deze wetgeving en wij verwijzen dus graag naar de reglementaire teksten be-
treffende springstoffen die op het einde van dit document opgesomd zijn en die 
u ook op onze website kunt raadplegen.

Daarnaast bevat deze brochure ook een aantal veiligheidsregels die van toe-
passing zijn op de opslag van feestvuurwerk. Meer informatie hierover is er te 
vinden in de technische nota die raadpleegbaar en te downloaden is via onze 
internetsite http://economie.fgov.be (zie “Technische nota betreffende de be-
schrijving van de lokalen voor het opslaan van vuurwerk van de risicoklassen 
1.4G en 1.4S voor hoeveelheden kleiner dan of gelijk aan 150 kg erin vervatte 
pyrotechnische sas“).

Voor de regionale verplichtingen, onder meer de milieuvergunning, raden wij 
aan om informatie bij de lokale overheid in te winnen.

http://economie.fgov.be/nl/binaries/E62100_8-03-N-Instructie-voorwaarden-opslag-pyrotechnische-artikelen-UN-1.4_tcm325-138609.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/E62100_8-03-N-Instructie-voorwaarden-opslag-pyrotechnische-artikelen-UN-1.4_tcm325-138609.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/E62100_8-03-N-Instructie-voorwaarden-opslag-pyrotechnische-artikelen-UN-1.4_tcm325-138609.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/E62100_8-03-N-Instructie-voorwaarden-opslag-pyrotechnische-artikelen-UN-1.4_tcm325-138609.pdf
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Een kleinhandelaar mag niet eender welk vuurwerk bezitten, op-
slaan en aan eender wie in eender welke hoeveelheid verkopen …

Enkel het feestvuurwerk dat hieronder beschreven staat, mag een kleinhande-
laar aan particulieren verkopen. Volgende informatie toont aan hoe men feest-
vuurwerk herkent:
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• Vuurwerk met CE-markering van categorien 1 of F1 en 2 of F2. Dit vuur-
werk draagt verplicht de markering: “Ce categorie 1 of categorie F1” of 
“CE categorie 2 of categorie F2”.

Een product met “CE”-teken moet beantwoorden aan de geharmoniseerde 
Europese veiligheidscriteria. De producten van categorie 1 of F1 en categorie 
2 of F2 mogen respectievelijk aan consumenten vanaf 12 en 16 jaar verkocht 
worden.

  Voorbeeld van vuurwerk van categorie 1 met CE-markering

  Voorbeeld van vuurwerk van categorie 2 met CE-markering
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• Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van de volgende generieke 
types:

- niet elektrisch aangestoken Bengaals vuur; 
- niet elektrisch aangestoken rookgeneratoren

die verplicht de markering “CE categorie T1” dragen. Deze types vuurwerk mo-
gen slechts verkocht worden aan consumenten die minstens 18 jaar oud zijn.

Elk ander type feestvuurwerk is op de Belgische markt verboden. Het bezit en 
de verkoop ervan vormen overtredingen die zwaar beboet worden.

De verkopers moeten de leeftijd van de consument controleren bij de overhan-
diging van vuurwerk.

De kleinere vuurwerkartikelen 
waarop geen markering kan aan-
gebracht worden omwille van de 
kleine afmetingen, moeten verkocht 
worden in een gemeenschappelijke 
verpakking (verkoopseenheid) die 
een van die opschriften draagt.

Tot slot mag een kleinhandelaar aan 
elke consument enkel feestvuur-
werk verkopen tot een hoeveelheid 
van 1 kg pyrotechnische sas. Dit is 
de maximale hoeveelheid die elke 
particulier mag bezitten zonder te 
beschikken over een opslagver-
gunning. De hoeveelheid pyrotech-
nische sas (massa van poeder in 
gram) van elk artikel staat vermeld 
op de verpakking (verkoopseen-
heid).

Een kleinhandelaar mag geen feestvuurwerk verkopen zonder 
voorafgaande vergunning

Verkopers moeten altijd in het bezit zijn van een opslagvergunning voor klein-
handelaar. Zonder deze administratieve vergunning mogen zij geen feestvuur-

Voorwerp  
zonder markering

Verkoopseenheid met markering
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werk, opgesomd in de paragrafen hierboven, bezitten, opslaan of verkopen, 
zelfs niet in de kleinste hoeveelheden. De verkoop van vuurwerk door markt-
kramers op beurzen, markten en rommelmarkten is onwettig. Alleen verko-
pers die bij een vergunningsbesluit vergund zijn voor het bezit en de opslag van 
vuurwerk, mogen vuurwerk in hun winkel verkopen. Vuurwerk mag via internet 
of een catalogus verkocht worden, maar postorderverkoop is verboden. De ko-
per kan zijn goederen in de winkel gaan afhalen.

Er zijn twee types opslagplaatsen voor feestvuurwerk in België toegestaan:

• De opslagplaats E van eerste klasse voor hoeveelheden pyrotechnische sas 
groter dan 25 kg en kleiner dan of gelijk aan 150 kg.

• De opslagplaats E van tweede klasse voor hoeveelheden pyrotechnische 
sas kleiner dan of gelijk aan 25 kg;

De vergunningen voor de opslagplaatsen E van eerste en tweede klasse moe-
ten respectievelijk bij de deputatie van de provincieraad en het college van bur-
gemeester en schepenen aangevraagd worden.

De aanvraag moet volgende gegevens vermelden:

• de naam, de voornamen, de hoedanigheid en de woonplaats van de aanvrager;

• de aard van de inrichting en het doel van het bedrijf;

• de aard en de hoeveelheid van de op te bergen producten;

• het aantal tewerk te stellen personen;

• de geplande maatregelen om de eventuele nadelen die de inrichting zou 
kunnen meebrengen te voorkomen of te beperken, zowel voor de personen 
die rechtstreeks betrokken zijn bij het bedrijf als voor de buren en het pu-
bliek.

Bij de aanvraag wordt er een plan in drievoud gevoegd, met aanduiding van de 
opstelling van de opslagplaats, op een schaal van minstens vijf millimeter per 
meter.

In het vergunningsbesluit zijn de hoeveelheden feestvuurwerk die de verkoper 
mag bewaren bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de veiligheids-
waarborgen van de opslagplaats. 
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Een kleinhandelaar mag geen vuurwerk opslaan onder eender 
welke voorwaarde …

Het vuurwerk moet bewaard worden in zijn transportverpakking en in een ge-
schikt lokaal dat voor het publiek ontoegankelijk is. De transportverpakking is 
een verpakking erkend volgens de normen van de Vereneigde Naties, en het 
lokaal moet beantwoorden aan de algemene veiligheids- en beveiligingsvoor-
schriften. Een technische nota beschrijft de technische kenmerken van een 
dergelijk lokaal. Deze nota staat vermeld op het einde van deze brochure en is 
te downloaden via onze website.

  Voorbeeld van goedgekeurde verpakking

UN: het symbool van de Verenigde Naties voor een goedgekeurde verpakking;
4G: code die het verpakkingstype aanduidt waarbij 4 staat voor het soort van 
verpakking, hier een kist, en G staat voor het constructiemateriaal van de ver-
pakking, hier karton;
Y: wil zeggen dat dit type verpakking gebruikt kan worden voor gemiddeld en 
weinig gevaarlijke goederen (voor vuurwerk kan men in plaats van Y ook X vin-
den, maar nooit Z);
30: de maximale bruto massa in kg;
S: duidt aan dat de verpakking geschikt is voor transport van vaste stoffen;
08: duidt het jaar van productie van de verpakking aan (hier 2008);
UN 0336: duidt het nummer bij de Verenigde Naties aan dat overeenstemt met 
vuurwerk met subklasse 1.4G;
1.4: duidt op de UN-classificatiecode (feestvuurwerk behoort tot de gevaren-
klasse 1.4);
G: duidt de compatibiliteitsgroep aan;
CN: is de afkorting van de staat die de toekenning van het kenmerk goedge-
keurd heeft (CN is de afkorting van China).
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De kleinhandelaars in het bezit van een vergunning voor een opslagplaats mo-
gen in hun winkel feestvuurwerk bewaren ten belope van 4 kg pyrotechnische 
sas. Ze moeten het vuurwerk bewaren in de originele verpakking (verkoops- 
eenheid) en opbergen in een daarvoor voorziene kast. De hoeveelheid aanwezig 
in de kast maakt deel uit van de totale hoeveelheid vastgelegd door het vergun-
ningsbesluit.

  Voorbeeld van niet-reglementaire opslag in de verkoopruimte:  
het vuurwerk wordt niet opgeborgen in een gesloten kast  

maar in een eenvoudig rekje geplaatst
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Als de verkoper niet beschikt over een geschikt lokaal om er zijn voorraad in 
op te bergen en dus enkel beschikt over een vergunning voor maximum 4 kg 
pyrotechnische sas, mag hij in zijn winkel enkel feestvuurwerk van categorie 1 
of F1 verkopen.

Een kleinhandelaar moet de volgende veiligheidsregels naleven

• De opslagplaats moet in perfecte staat van netheid gehouden worden. Op de 
vloer mag er zich geen pyrotechnische sas bevinden.

• De opslagplaats mag alleen gebruikt worden voor het opslaan van vuurwerk 
dat in de vergunning vermeld wordt.

• De opgeslagen hoeveelheid mag de maximale toegestane hoeveelheid niet 
overschrijden.

• De opslagplaats is niet toegankelijk voor het publiek.

• De opslagplaats mag, behalve de toegangsdeur en eventueel een ventila-
tie- of verluchtingsopening gericht naar de buitenkant van het gebouw, geen 
andere openingen hebben.

• De ventilatieopening is voorzien van een schot. De metalen beschermings-
roosters aan de buiten- en binnenzijde moeten verhinderen dat er objecten 
in de opslagplaats kunnen binnengebracht worden.

• De inkomdeur draait naar buiten open. De deur is massief, sterk, gaat op 
slot en heeft eventueel een automatische terugslag.
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• De aanwezigheid van ontvlambaar materiaal zoals hout, stof, olie, vet,... is 
verboden in de opslagplaatsen voor feestvuurwerk.

• Het is verboden in de opslagplaatsen te roken.

• De aanwezigheid van voorwerpen die een vlam kunnen veroorzaken, zoals 
een lucifer, open vlammen (kaars, fakkel,...) of elk ander ontstekingsmiddel 
is verboden.

• Het is verboden om een kunstmatige verlichting of verwarming aan te bren-
gen, behalve wanneer het vergunningsbesluit dit expliciet toelaat.

• De binnenwanden, de vloer en het plafond zullen vlak zijn en vervaardigd zijn 
uit een niet-ontvlambaar materiaal (geen behang, tapijt, ...).

• De opslagplaats kan extern afgezonderd zijn. Ze kan ook extern aangren-
zend zijn aan een ander gebouw of intern, m.a.w. gebouwd in een gebouw 
dat ook nog een andere bestemming heeft. De technische kenmerken van 
deze verschillende opslagplaatsen en de veiligheidsafstanden ten opzichte 
van de naburige lokalen en gebouwen zijn ook in de technische nota be-
schreven.

Reglementaire teksten over springstoffen

• Het Wetboek van economisch recht
• Wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vat-

bare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen.
• Koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement 

betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, ver-
voeren en gebruiken van springstoffen.

• Koninklijk besluit van 3 maart 2010 betreffende het in de handel brengen 
van pyrotechnische artikelen.

• Ministerieel besluit van 7 juni 2013 tot indeling van pyrotechnische arti-
kelen

• Koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aan-
bieden van pyrotechnische artikelen.
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Technische nota: regels van toepassing bij het opslaan  
van feestvuurwerk

• Technische nota betreffende de beschrijving van de lokalen voor het op-
slaan van vuurwerk van de risicoklassen 1.4G en 1.4S voor hoeveelheden 
kleiner dan of gelijk aan 150 kg erin vervatte pyrotechnische sas.

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

• Stichting Brandwonden  
Frans Landrainstraat 43  
1970 Wezembeek-Oppem  
Tel.: 02 649 65 89

Om er meer over te weten:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid  
Dienst Reglementering Veiligheid

Koning Albert II-laan 16  
1000 Brussel

Tel.: 02 277 76 99

E-mail: ensure@economie.fgov.be

Website: http://economie.fgov.be

mailto:ensure%40economie.fgov.be?subject=
http://economie.fgov.be
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Wij stellen tevens uw klanten, de verbruikers van feestvuurwerk, een informa-
tiebrochure ter beschikking, getiteld “Verknal uw feest niet”.

VERKNAL UW FEEST NIET
GEBRUIK VUURWERK VEILIG!

Voor het bekomen van een pakket brochures kunt u zich telefonisch (gratis 
nummer) richten tot: 0800 12033
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