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1. Doel van de campagne
Tijdens de periode van de eindejaarsfeesten kent de verkoop van vuurwerk aan particulieren een
piek.
Elk jaar organiseren de controlediensten “Controle Veiligheid Noord” (COVENO) en “Controle
Veiligheid Zuid” (COSESU) van de afdeling Veiligheid tijdens die periode een controlecampagne.
Die vindt plaats in de maand december, met pieken van 20 december tot 31 december. Het doel
is een aangescherpte controle op de sector, waar vaak illegale verkoop voorkomt, om de openbare
veiligheid en de veiligheid van consumenten te waarborgen.
Ook dit jaar had de gezondheidscrisis een rechtstreekse en onrechtstreekse impact op de
controlecampagne. Sommige winkels hebben, uit angst voor een verbod op de verkoop of het
gebruik, hun gebruikelijke gedrag aangepast. Dat komt vooral tot uiting in een daling van de
hoeveelheden en latere bestellingen bij hun leveranciers.
Daarnaast wilden we, zoals de afgelopen drie jaar, ons ook richten op illegale onlineverkoop, met
name via sociale netwerken.
De campagne werd voorafgegaan door verschillende informatieve en/of voorbereidende acties in
samenwerking met de parketten en een aantal politiediensten.
Daarnaast voerde de dienst Controle Productveiligheid ook controles uit op de kwaliteit en
veiligheid van de producten, waaronder de CE-markering. De resultaten daarvan zijn te vinden in
het rapport Controlecampagne vuurwerk – resultaten 2021-2022.

2. Wettelijke basis
•

Het Wetboek van economisch recht; boeken I, IX en XV. (WER)

•

De wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en
mengsels en de daarmede geladen tuigen

•

Het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het
fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen
(ARS)

•

Het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van
pyrotechnische artikelen

3. Resultaten
Er werden twee soorten controles gepland:
•

internetcontroles, gericht op verkoopsites, sociale media en kleine tweedehandsadvertenties;

•

controles op het terrein, ofwel op basis van informatie die we tijdens ons werk het afgelopen
jaar hebben verzameld, ofwel naar aanleiding van klachten of aangiftes of op verzoek van de
politie.

3.1. Controles
3.1.1. Verkoop via het internet
Onze diensten voerden 14 controles op de verkoop via het internet uit.
De controles waren vooral gericht op particulieren die verkopen via sociale media en verkoopsites
tussen particulieren, zoals 2ehands.be, Marketplace, eBay, Instagram enz.
Zij konden allemaal geïdentificeerd worden en er werd tegen hen een proces-verbaal van
overtreding opgesteld, gericht aan de procureur des Konings van het betrokken gerechtelijke
arrondissement. Aangezien er vaak heel wat tijd verstreek tussen de ontdekking van de
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problematische advertentie en het achterhalen van de identiteit van de overtreders, kon in
december helaas geen enkele concrete actie op het terrein worden ondernomen.

3.1.2. Controles op het terrein
Bij 146 winkels werd een controle uitgevoerd.
Bij 21 van de 146 gecontroleerde winkels – dus ongeveer 14 %, werden er tekortkomingen
vastgesteld.
De vastgestelde overtredingen gingen over:
•

het bezit en de verkoop zonder federale vergunning (ARS): 10

•

het bezit en de verkoop van niet-toegelaten producten (ARS): 2

•

het overschrijden van de toegelaten hoeveelheden (ARS): 5

•

de verkoop van een grotere hoeveelheid dan wat een particulier in bezit mag hebben (ARS): 3

•

de niet-overeenstemming van de opslagplaats met de technische eisen (ARS): 2

•

De verkoop van producten met niet-conforme markeringen (WER): 6

Bij bepaalde opslagplaatsen werden meerdere overtredingen vastgesteld.
De controlediensten hebben 9 gerechtelijke inbeslagnames uitgevoerd, voor een totaal van 303 kg
NEQ (NET Explosive Quantity). De inbeslaggenomen producten werden overgebracht naar
beveiligde opslagplaatsen. Die dossiers maken het voorwerp uit van processen-verbaal van
overtreding, bestemd voor de parketten.
5 winkels, die hoeveelheden F1 van minder dan 1 kg NEQ (ijsfonteinen en sterretjes) te koop
aanboden, kregen de opdracht om de verkoop stop te zetten, de producten uit hun rekken te halen
en zich te regulariseren. Daarnaast werden er 3 waarschuwingen in de zin van het WER opgesteld
en werden er herinneringen over de reglementering gestuurd naar de uitbaters voor kleine
inbreuken op de exploitatieregels, vastgelegd in hun vergunningsbesluit.

4. Besluit
Deze campagne van 2021 was een gelegenheid om de inspanningen voor de sanering van de
sector van de legale verkoop van vuurwerk voort te zetten. De cijfers tonen aan dat de sector
vandaag over het algemeen de geldende regels naleeft. Dat is het resultaat van het werk van lange
adem dat de controlediensten de afgelopen jaren hebben gepresteerd. Er blijven echter twee
aandachtspunten.
Eerst en vooral gaan veel handelaren er nog steeds van uit dat de verkoop van ijsfonteinen en
sterretjes wordt getolereerd, zolang de hoeveelheden een kilogram NEQ niet overschrijden. Dat
is met name het geval in supermarkten, waar die producten nog regelmatig vrij en zonder
vergunning worden verkocht.
Daarnaast stellen we nog altijd vast dat winkels die enkel een vergunning hebben om F1-vuurwerk
in bezit te hebben, vuurwerk van de categorieën F2, P1 en T1 in bezit hebben en verkopen. Aan
die winkels moet in de loop van de komende jaren speciale aandacht worden besteed.
De illegale verkoop – met name op het internet – blijft echter een groeiend probleem. Naast het
feit dat die verkopen niet gedekt zijn door een federale vergunning (en dus moeilijk te ontdekken
en te controleren zijn), zijn de opslagomstandigheden vaak precair, waardoor de openbare
veiligheid ernstig in gevaar komt (bijvoorbeeld: gehuurde garages, huurboxen …).
Bovendien gaat het bij een deel van de producten die via die kanalen worden verkocht, om
gevaarlijke producten – verboden voor verkoop aan consumenten – of producten van
twijfelachtige oorsprong, die daarom als onveilig worden beschouwd.
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