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Wetgeving over vuurwerk gemoderniseerd
Kris Peeters: “Veiligheid en rechtszekerheid staan voorop”

Minister voor Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft de eerste stap gezet in de
modernisering van de 50 jaar oude wetgeving over vuurwerk. Dat was nodig, want de laatste
decennia zijn er technische evoluties en vuurwerk met verschillende nieuwe (geluids)effecten. In
het belang van de veiligheid van de consument en de rechtszekerheid van de handelaar, werd de
wetgeving nu gemoderniseerd na overleg met de sector en de lokale besturen. De regels voor bv.
het stockeren en het afschieten van vuurwerk worden in een volgend stadium aangepast en
gemoderniseerd.
De nieuwe wet stelt dat de gevaarlijkste en luidste types vuurwerk (categorie F3 en hoger) vanaf
2017 verboden zullen zijn voor de gewone particulier. De bestaande regel dat een consument
maximaal 1 kg NEC (Netto Explosieve Massa; vuurwerkpoeder verwerkt in het vuurwerk) mag
bezitten of vervoeren, blijft behouden. Een controle van de leeftijd bij verkoop, wordt voortaan
verplicht: 12 jaar voor categorie F1, 16 jaar voor categorie F2.
“Het was hoog tijd om een duidelijke lijn te trekken, want de overlast met vuurwerk is de afgelopen
jaren almaar erger geworden. Er vallen ook jaarlijks gewonden, mensen raken verbrand of levenslang
verminkt, door een foutief of ongeoorloofd gebruik van zwaar vuurwerk onder vrienden of in
familiekring. Dat moeten we voorkomen”, geeft Minister voor Economie en Consumentenzaken Kris
Peeters aan. “Bovendien geven de duidelijke regels ook rechtszekerheid en houvast aan de
handelaars die zich zo kunnen baseren op heldere richtlijnen”, aldus Vicepremier en Minister voor
Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Regels voor vuurwerk meer dan 50 jaar oud
Het jaareinde nadert en veel Belgen zullen de feestelijkheden opluisteren met vuurwerk. Wanneer
vuurwerk wordt aangekocht bij gespecialiseerde handelaars, en men zich houdt aan de
veiligheidsvoorschriften, dan moet het gebruik van vuurwerk veilig kunnen verlopen. Maar dan

moeten de regels wel gekend en goed toepasbaar zijn. En daar knelt het schoentje, want de
wetgeving over vuurwerk is al meer dan 50 jaar oud en onvoldoende aangepast aan wat vandaag
beschikbaar is op de markt.
De afgelopen decennia zijn de soorten vuurwerken namelijk sterk uitgebreid door technische
evoluties en de ontwikkeling van speciale (geluids)effecten. Iedereen kent de kleinere producten
(categorie F1) zoals trektouwtjes, ijsfonteinen en vuurwerksterren voor op verjaardagstaarten, maar
er is ook het ‘zwaardere’ vuurwerk (categorie F2 en F3) zoals vuurwerkbatterijen of vuurpijlen. Deze
zijn in de eindejaarsperiode sterk gegeerd door de consument.1
In overleg met de sector en de lokale besturen heeft Minister voor Economie en Consumentenzaken
Kris Peeters daarom beslist om de wetgeving aan te passen door een duidelijke lijn te trekken in de
toegelaten categorieën vuurwerk. De gemoderniseerde wetgeving zal nu worden opgenomen in het
Wetboek Economisch Recht; dit was vroeger niet het geval. De wettelijke basis voor het KB is
hierdoor niet langer de wet van 28 mei 1956, maar het Wetboek Economische Recht.
De opname binnen het Wetboek biedt de controlediensten van de overheid meer mogelijkheden
inzake controles en sancties. Voor de handelaars biedt de opname in het Wetboek meer
rechtszekerheid.
“De wetgeving wordt dus gemoderniseerd in het belang van de veiligheid van de consument, de
rechtszekerheid van de handelaar, en de betere toezichtsmogelijkheden door de overheid. Dit is een
belangrijke stap”, aldus Minister voor Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. De regels voor
bv. opslagplaatsen van vuurwerk en het afschieten van vuurwerk worden in een volgend stadium
aangepast en gemoderniseerd.

Nieuwe regels
Vandaag laat de wetgeving toe dat een consument een beperkte hoeveelheid van 1 kilogram
vuurwerk in zijn bezit mag hebben. Ook wat het vervoer van vuurwerk betreft, voorzien de regels dat
een particuliere gebruiker 1 kilogram vuurwerkpoeder (NEC = netto explosieve massa; verwerkt in
het vuurwerkproduct) voor persoonlijk gebruik mag vervoeren in zijn voertuig (ook als er meerdere
personen in de wagen zitten), zonder daarvoor een vergunning te moeten aanvragen. Dat blijft
ongewijzigd.
De nieuwe wetgeving focust op 2 elementen:
1) Het type vuurwerk dat aan consumenten mag verkocht worden.
Deze regels worden verstrengd.
Vanaf 5 juli 2017 vervallen de huidige vergunningen voor types vuurwerk van categorie F3,
en is enkel nog vuurwerk van de categorieën F1 en F2 toegelaten voor een particulier. Dit
betekent dat de gevaarlijkste en luidste types vuurwerk (F3) in België verboden worden voor
de consument.
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Toelichting bij de 3 categorieën met foto’s, zie onder.

2) Controle van de leeftijd
“Een controle van de leeftijd wordt voortaan formeel verplicht, vooraleer een handelaar
vuurwerk aan consumenten overhandigt, net zoals men ook geen sigaretten en alcohol mag
verkopen onder een bepaalde leeftijdsgrens”, aldus Minister voor Economie en
Consumentenzaken.
Voor categorie F1 is en blijft de leeftijdsgrens 12 jaar. Voor categorie F2 is en blijft de
leeftijdsgrens 16 jaar.

Nu het jaareinde nadert, is het belangrijk dat iedereen goed weet wat de regelgeving is. Op die
manier wordt vermeden dat bij politiecontroles een foutieve interpretatie of sanctionering zou
gebeuren ten aanzien van consumenten die vuurwerk hebben aangekocht.
Tot slot, zal Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters dit jaar opnieuw de opdracht
geven aan de FOD Economie om een preventiecampagne te voeren, waarbij de aandacht wordt
gevestigd op het juist gebruik van feestvuurwerk. Affiches en flyers worden verspreid, en
gemeentebesturen zullen lokaal sensibiliseren en informeren.

3 categorieën
F1
Vuurwerksterren (tot 7,5 gram poeder)

Vuurwerkfontein – ijsfontein (tot 7,5 gram poeder)

Knalerwten

F2 en F3
Dit kunnen vuurpijlen, knalvuurwerk of bv. batterijen zijn. Het onderscheid tussen de categorieën F2
en F3 zit in de hoeveelheid poeder die in de producten zit, en het geluid dat ze produceren. De
kritieke grens voor de hoeveelheid poeder en het geluid is afhankelijk van het soort product, en
wordt afgemeten aan de veiligheidsafstand. De veiligheidsafstanden voor categorie F2 bedragen 8 m
en voor categorie F3 25 m.
Vuurpijlen

Knalvuurwerk

Batterijen

Voorbeeld van een zware ‘batterij’ in categorie F3, wat zal verboden worden voor de consument
vanaf 2017:

Aantal schoten:
Kruitgewicht:
Afmetingen:
Duratie:

177
2463,6 gram
28 x 86 x 18 cm
+/- 171 sec.

