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KLEIN VUURWERK ZELF AFSTEKEN 
 
LET OP!  VUURWERK = GEVAARLIJK WERK 
 

WETGEVING  
 

Wie mag vuurwerk kopen?  

Het is verboden om aan personen jonger dan 16 jaar om het even welk vuurwerk te verkopen of zelfs 
maar af te geven. Uitzonderingen op deze regel zijn kamervuurwerk, knalerwten, knalgranaten en 

ander pyrotechnisch speelgoed (knalstenen en klappertjes, knalstroken en knalringen).  
 

Hoeveel vuurwerk mag een particulier bezitten?  

Een particulier mag maximaal 6 kilogram vuurwerk bezitten. Een handelaar mag nooit meer vuurwerk 
verkopen dan men mag bezitten. Voor grotere hoeveelheden is een opslagvergunning vereist. Als 

particulier kan men echter nooit dergelijke vergunning krijgen.  
 

Vuurwerk verkopen. Kan dat?  

Vuurwerk verkopen mag als men voldoet aan een hele resem strikte voorwaarden (o.a. over de 
opslagruimte). Daarnaast moet men natuurlijk ook een vergunning hebben. Voor meer informatie kan 

men terecht bij FOD van Economische Zaken.  
 

Is er een vergunning nodig voor het afsteken van vuurwerk?  
Ontploffend vuurwerk afsteken mag in principe enkel op 31 december van 22:00 uur tot 1 januari 

02:00 uur, op andere tijdstippen heb je een vergunning van de Burgemeester nodig. De hoeveelheid 

speelt geen rol, ook voor één vuurpijl is een vergunning nodig! 
 

 Zijn er sancties bij een overtreding?  
Inbreuken kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf van 14 dagen tot 2 jaar en/of een fikse 

geldboete. De niet toegestane goederen worden bovendien in beslag  genomen en verbeurd 

verklaard. In de meeste gevallen wordt tevens de vernietiging ervan bevolen. Dat gebeurt op kosten 
van de overtreder. 

 

WELK VUURWERK AANKOPEN?  
 

 Koop alleen bij officiële verkooppunten. Koop enkel wettelijke en veilige producten. Zorg er 

vooral voor om geen vuurwerk te kopen dat de reglementaire voorschriften niet naleeft. 
 Een particulier mag enkel feestvuurwerk kopen met daarin niet meer dan 500g pyrotechnische 

samenstellingen. 

 Kies bij voorkeur siervuurwerk. 
 Knalvuurwerk (vuurwerk dat ontploft), zoals strijkers en piratten – is altijd gevaarlijk. 

 Het afsteken van  kleine knallers of vuurpijlen die je als particulier in de winkel kunt kopen 
dient dan ook met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. 

 Ook gevaarlijk zijn vuurfonteinen, bijvoorbeeld op taarten. De temperatuur van zo'n fontein 

loopt snel op tot 800° Celsius; Een ander misverstand is vuurwerk voor kinderen, sterretjes 
bijvoorbeeld. Ook al noemen ze die wel eens kindervuurwerk of koud vuur, ONZIN! Koud vuur 

bestaat niet, dus ook sterretjes zijn gevaarlijk! 
 Knutsel NOOIT zelf vuurwerk in mekaar.  

 Vuurwerk mag niet worden verkocht of afgegeven zonder een gebruiksaanwijzing. De 

gebruiksaanwijzing moet uiteraard zijn opgesteld in de taal of talen van het gebied waar de 
producten op de markt worden gebracht. Voor Vlaanderen is dat dus het Nederlands.  

 Eens thuis gekomen bewaar je deze tuigen op een koele en droge plaats, buiten het bereik 
van kinderen, in een goed gesloten doos. 
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VOOR HET AFSTEKEN 
 

 Lees steeds aandachtig en volg nauwkeurig alle voorschriften of gebruiksaanwijzingen de 
avond voor het gebruik van het feestvuurwerk en zeker niet juist voor het aansteken ervan. 

 Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen:experimenteren is levensgevaarlijk!  
 Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen en nooit in je 

broek- of jaszak.  

 Bereid je ook goed voor, zorg dat je je vuurwerk op de juiste manier kunt afsteken. Zorg dat 
je iets hebt om vuurpijlen in te zetten of om potten stabiel neer te zetten. 

 Waarschuw de buurtbewoners zodat ze hiermee rekening kunnen houden, en eventuele  
(huis)dieren tijdig kunnen op een veilige plaats kunnen onderbrengen.  

 

TIJDENS HET AFSTEKEN  
 

 

 Uitsluitend volwassenen doen de voorbereidingen en schieten het vuurwerk af;  
 De personen mogen niet onder invloed zijn van alcoholische dranken of andere preparaten. 

 Zorg ervoor dat je steeds voldoende water of een brandblusapparaat bij de hand hebt. Vraag 

de toeschouwers om de vonken en de op de grond teruggevallen resten uit te doven. 
 Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen.  

 Draag geen brandbare kleding of een capuchon.  
 Een GSM ter plaatse of een telefoontoestel binnen de 50 m afstand moet toelaten de 

openbare hulpdiensten binnen de korst mogelijke tijd op te roepen. 
 Hou rekening met de windrichting.  

 Het afsteken van vuurwerk is af te gelasten bij windsnelheden van 50 km. 

 Steek het vuurwerk af vanuit een open zone, op veilige afstand van jouw gasten, de 
woningen, de geparkeerde voertuigen en van weelderige plantengroei. Schik de tuigen 

zorgvuldig. Zorg ervoor dat de toeschouwers op een degelijke afstand blijven tot na het 
afvuren. 

 Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af. Wacht tot wanneer deze voortgedreven 

wordt vooraleer tot de volgende aansteking over te gaan. Verlaat onmiddellijk de plaats en ga 
op een degelijke afstand staan zodra een lont aangestoken is. Richt nooit dergelijk product 

naar een andere persoon. 
 Steek een vuurwerktuig dat weigert nooit opnieuw aan. Giet er een emmer water over en laat 

een nacht liggen (niet op de openbare weg of binnen bereik van kinderen). 
 Steek geen vuurwerk uit je hand af. Vuurwerk wordt vaak in de hand afgestoken en dan 

weggegooid. Dat is ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid te voorspellen valt wanneer 

het vuurwerk zal ontploffen en waar het precies terecht zal komen.  
 Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (en niet op de 

stoeprand!) . 
 Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand of water. Vuurwerk dat de lucht inschiet 

veroorzaakt namelijk vaak ongelukken omdat het een andere koers volgt dan de bedoeling 

was. 
 Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten bevatten 

tegenwoordig een pvc-buis. 
 Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.  

 Let op omstanders (mens en dier). Hou jou dieren op een veilige plaats: ondermeer honden 

en paarden verafschuwen vuurwerk en raken snel in paniek. 
 Hou vuurwerk buiten het bereik van kinderen.  

 Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Blijf voldoende ver achter de 
vuurpijlen staan en steek ze enkel aan met gestrekte armen, waarbij geen enkel deel van 

jouw lichaam zich boven een aangestoken tuig mag bevinden. Benader nooit een tuig nadat 
het reeds aangestoken werd. 

 Neem voldoende afstand, minstens 6 meter.  
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NA HET AFSTEKEN 
 

 Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan: de lont kan al zover zijn 
opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde poging direct explodeert.  

 Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water 
over.  

 
 
MOGELIJKE VERWONDINGEN TEN GEVOLGE VAN VUURWERK  
 

 Brandwonden: eerst water de rest komt later. Brandwonden komen voor bij 50% van de 

slachtoffers; Houd brandwonden minstens tien minuten onder lauw, zacht stromend water.  

 Oogletsels: Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril 
op. 

 Gehoorschade, De kans op oorschade is groot: sommige soorten vuurwerk produceren 160 dB 
of meer. Draag oordopjes.  

 Open wonden en afgerukte lichaamsdelen: open wonde bedekken, afgerukte ledematen 
bewaren in een plasticzak in ijs.  

 RAADPLEEG STEEDS EEN ARTS! 

 
 

VUURWERK=SCHADELIJK VOOR HET MILIEU  
 

 Vuurwerk dat is afgegaan mag gewoon bij het restafval in de vuilniszak. 
 Vuurwerk dat niet is afgegaan moet je lange tijd laten liggen: het bevat immers explosieven 

die nog kunnen ontploffen. 

 
Steek het in geen geval opnieuw aan! De meeste ongevallen gebeuren met mensen die vuurwerk 

een tweede keer aansteken. Giet een emmer water over deze weigeraars en laat ze een nachtje 
liggen.  

 
Vuurwerk dat niet is afgegaan, hoort niet in de vuilniszak, maar wel bij het KGA (klein gevaarlijk 

afval). Dit soort afval kan men kwijt in het containerpark. 

 
 


