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1. Doel van de campagne
De inspectiediensten van de afdeling Veiligheid van de FOD Economie namen in oktober 2021
monsters van verschillende pyrotechnische artikelen.
Het doel van de campagne was tweeledig:
•
•

de veiligheid en de conformiteit controleren van bepaalde types feestvuurwerk die op de
Belgische markt worden aangeboden
niet-conforme en gevaarlijke vuurwerkartikelen uit de markt laten nemen.

Op die manier tracht de FOD Economie de veiligheid van de consumenten te verzekeren. De
campagne controleerde de veilige werking van verschillende vuurwerkartikelen, net als de
administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie.
Voor de campagne werden monsters genomen van vuurwerk van categorie F2 (vuurwerk dat
weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis op een
afgebakende plaats). Dat vuurwerk mag verkocht worden aan personen ouder dan zestien jaar.
Voor de campagne werden monsters genomen van twintig vuurwerkartikelen.
De volgende types vuurwerk werden bemonsterd:
•

vuurwerkbatterij van enkelschotsbuizen: 7 monsters

•

vuurwerkbatterij van knallers: 1 monster

•

vuurpijl: 6 monsters.

•

Romeinse kaars: 2 monsters

•

knaller: 1 monster

•

fontein: 1 monster

•

stijgtol: 1 monster

•

draaizon: 1 monster

De bemonstering gebeurde gericht. Een artikel waarvan vermoed wordt dat het niet-conform is,
kreeg de voorkeur. Een voorbeeld: een vuurwerkbatterij waarvan de hoogte groter is dan de
breedte.
De monstername vond plaats bij Belgische importeurs en distributeurs.
De testen werden uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium Institutul Național De
Cercetare – Dezvoltare Pentru Securitate Miniera Si Protectie Antiexploziva (INSEMEX)
(Roemeens instituut voor onderzoek en ontwikkeling in veiligheid van mijnbouw en
explosiebeveiliging) in Petrosani, Roemenië.

2. Wettelijke basis
In België worden de specifieke voorwaarden en essentiële veiligheidseisen voor pyrotechnische
artikelen die op de markt komen geregeld in het koninklijk besluit van 20 oktober 2015
betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen. Dat is de omzetting van de
Europese richtlijn 2013/29/EU.
Het testen van de functionele vereisten voor vuurwerk van de categorie F2 gebeurde volgens de
volgende normen:
•

EN 15947-4:2015: Pyrotechnische artikelen - Vuurwerk, Categorieën F1, F2 en F3 –
Deel 4: Beproevingsmethoden

•

EN 15947-5:2015 Pyrotechnische artikelen - Vuurwerk, Categorieën F1, F2 en F3 –
Deel 5: Eisen voor aanleg en prestatie

De vuurwerkartikelen werden getest op de volgende vereisten uit de norm:
• Constructiematerialen – Algemene vereisten (kritische non-conformiteit)
• Constructievereisten– Specifieke eisen (kritische non-conformiteit)
• Elementen in batterijen & combinaties (belangrijke non-conformiteit)
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• Bescherming van de hoofdlont en reservelont (belangrijke non-conformiteit)
• Bevestiging van het ontstekingsmiddel (belangrijke non-conformiteit)
• Ontsteking van de hoofdlont en reservelont (belangrijke non-conformiteit)
• Brandduur van de hoofdlont en reservelont (belangrijke of kritische non-conformiteit)
• Onzichtbaar branden van Romeinse kaarsen; ontstekingstijd van sterretjes (belangrijke nonconformiteit)
• Integriteit – Algemene eisen (belangrijke non-conformiteit)
• Integriteit – Specifieke eisen (belangrijke non-conformiteit)
• Stabiliteit tijdens de vlucht (kritische non-conformiteit)
• Werking (belangrijke non-conformiteit)
• Hoek bij het opstijgen of bij de vlucht (belangrijke of kleine non-conformiteit)
• Stabiliteit tijdens de werking (kritische non-conformiteit)
• Hoogte van de ontploffing (belangrijke non-conformiteit)
• Niveau van de geluidsdruk (belangrijke non-conformiteit)
• Ontploffing en andere gebreken (kritische non-conformiteit)
• Brandende en gloeiende delen (belangrijke non-conformiteit)
• Projectie van brokstukjes (belangrijke non-conformiteit)
Het nagaan van de conformiteit van de etikettering en CE-markering is enerzijds gebaseerd op het
koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische
artikelen en anderzijds op volgende norm voor vuurwerk van de categorie F2:
•

EN 15947-3:2015 Pyrotechnische artikelen - Vuurwerk, Categorieën F1, F2 en F3 –
Deel 3: Minimale aanduidingseisen
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3. Resultaten
3.1. De administratieve controle
Van de 20 pyrotechnische artikelen vertoonden 16 artikelen administratieve tekortkomingen:
• 6 artikelen vertoonden tekortkomingen bij de etikettering;
• voor alle artikelen kon de fabrikant of importeur een EU-conformiteitsverklaring afleveren,
maar die vertoonde bij 12 artikelen tekortkomingen;
• voor alle artikelen kon de fabrikant of importeur een certificaat van EU-typeonderzoek
afleveren, maar 7 certificaten vertoonden tekortkomingen;
• voor 5 artikelen kon de fabrikant of importeur geen certificaat afleveren dat conformiteit met
het type aantoont: op basis van interne productiecontrole plus productcontroles onder toezicht
met willekeurige tussenpozen, of op basis van kwaliteitsborging van het productieproces, of op
basis van productkwaliteitsborging.

Grafiek 1. Resultaten van de controles op de administratieve vereisten
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Bron: FOD Economie.
Bij de etikettering werden er tekortkomingen vastgesteld voor:
• de taal van het etiket (1)
• de correcte vermelding van de categorie en van het type van het vuurwerk (1)
• de vermelding van het lot- of serienummer (2)
• de instructies en informatie rond de veiligheid bij gebruik van het vuurwerk (1)
• de vermelding van de minimum veiligheidsafstand (1)
• de ontstekingsmethode (duidelijk zichtbaar en beschreven op het etiket of de instructie) (1)
• de vermelding van de naam en het adres van de fabrikant of importeur (4)

Grafiek 2. Resultaten van de controle op het etiket
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Bron: FOD Economie.
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Dat een groot deel (7) van de EU-conformiteitsverklaringen niet-conform is, is te wijten aan het
niet (of foutief) vermelden van de aangemelde instanties die verantwoordelijk zijn voor de
verschillende conformiteitsbeoordelingsprocedures.
Dat een groot deel (5) van de certificaten van EU-typeonderzoek niet-conform zijn, is te wijten
aan het niet vermelden van de toegepaste geharmoniseerde normen bij het type-onderzoek, of
het verwijzen naar de verkeerde normen. Eén certificaat van EU-typeonderzoek vermeldde wel
het registratienummer van het vuurwerkartikel, maar niet het referentienummer van de
bemonsterde variant.
Bij de certificaten die de conformiteit met het type aantonen, stelt zich het volgende probleem:
voor 5 artikelen kon de economische operator geen dergelijk certificaat afleveren aan de FOD
Economie binnen de 5 maanden na monstername.

3.2. Controle van de veiligheid tijdens het functioneren
Bij de veiligheidscontrole bij gebruik van het vuurwerk bleek:
•
•
•
•

30 % van de monsters toonde niet-conformiteiten tijdens het functioneren bij het
controleren op de bovenvermelde normvereisten (6 op 20 monsters).
15 % van de monsters hebben een “kritische” tekortkoming volgens de norm EN159475:2015.
10 % van monsters hebben een “belangrijke” tekortkoming volgens de norm EN159475:2015.
5 % van monsters hebben een “minder belangrijke” tekortkoming volgens de norm
EN15947-5:2015.

De norm EN15947-1 definieert een “kritische tekortkoming” als volgt:
een non-conformiteit waarvan men kan aannemen of waarbij de ervaring leert dat die tot gevaarlijke of
onveilige situaties zal leiden. Dat type non-conformiteit komt overeen met een “klasse A nonconformiteit” in ISO 2859-1:1999.
De norm EN15947-1 definieert een “belangrijke tekortkoming” als volgt:
een non-conformiteit, anders dan een kritische non-conformiteit, waarvan verwacht wordt dat die tot
een mislukte werking zal leiden of op een belangrijke manier het mogelijke gebruik van het artikel zal
verminderen of het potentiële gevaar zal verhogen. Dat type non-conformiteit komt overeen met een
“klasse B non-conformiteit” in ISO 2859-1:1999.
De norm EN15947-1 definieert een “minder belangrijke tekortkoming” als volgt:
een non-conformiteit die de bruikbaarheid van het vuurwerkartikel waarschijnlijk niet wezenlijk zal
verminderen. Dit type non-conformiteit wordt in ISO2859-1:1999 een "klasse C non-conformiteit"
genoemd.

8

Grafiek 3. Algemene resultaten van de controle op de technische vereisten
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Bron: FOD Economie.

De niet-conformiteiten gaan over:
1. Vuurwerkartikelen met een te hoog geluidsniveau: 20 % van de monsters (clausule 7.2.7
van norm EN15947-5:2015).
De fonometer toonde voor alle 10 geteste items van de batterij van knallers “Beijing
Celebration Crackers” een te hoge geluidsdruk; de hoogst gemeten waarde bedroeg
124,3 dBA, imp op 8 meter afstand van het geteste vuurwerk.
De batterij van enkelshotsbuizen “Dumbum” leverde in deze campagne de hoogste
maximale gemeten waarde op: 129,7 dBA, imp op een afstand van 8 meter waar de
gebruiker en omstanders zich zouden bevinden.
Ter info: dergelijke waarden komen overeen met een startend vliegtuig of donderslag
vlakbij; de pijngrens ligt tussen 120 en 140 dB. De consument loopt dus een risico op
gehoorschade.
2. Vuurwerkartikelen die bij het lanceren te laag bij de grond ontploffen : 15 % van de
monsters (clausule 7.2.6 van norm EN15947-5:2015).
Die niet-conformiteit werd waargenomen bij:
•

5 op 10 items van de batterij van enkelshotsbuizen “Dumbum”

•

3 op 10 items van de batterij van enkelshotsbuizen “16SH-Fireball”

•

1 op 10 items van de Romeinse kaars “Turbo 8SH Roman Candle”

3. Problemen bij het functioneren van vuurwerkartikelen: 15 % van de monsters (clausule
7.2.2 van norm EN15947-5:2015).
Die niet-conformiteit werd waargenomen bij:
•

5 op 10 items van de batterij van enkelshotsbuizen “Dumbum” vielen om tijdens de
werking en 1 van de 10 geteste items ontplofte zelfs.

•

2 op 10 items van de Romeinse kaars “Turbo 8SH Roman Candle” functioneerden
slechts gedeeltelijk.

•

1 op 10 items van de Romeinse kaars “30 Balls Roman Candle” werkte slechts
gedeeltelijk.

Het risico als een artikel niet naar behoren werkt, is onder andere dat de gebruiker na het
ontsteken zijn veilige positie verlaat om het artikel te benaderen waarbij het alsnog
onverwachts begint te functioneren terwijl de gebruiker er vlakbij is, met alle gevolgen
van dien.
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4. Een probleem bij het ontsteken van de lont of een te hoge brandduur van de lont: 5 % van
de monsters (clausule 6.4.1 en 6.4.2 van norm EN15947-5:2015).
Het was niet mogelijk om de lont van een item van de Romeinse kaars “30 Balls Roman
Candle” met open vuur te ontsteken.
Voor een ander item van deze Romeinse kaars was de brandduur van de lont langer dan
10 seconden, wat te lang is.
De gebruiker zou kunnen veronderstellen dat de lont is gedoofd, waarop hij zijn veilige
positie verlaat en zich naar het artikel begeeft. Dat kan onverwachts afgaan op het
moment dat de gebruiker zich te dicht bij het artikel bevindt.
5. Een vuurpijl die een te grote hoek maakt ten opzichte van de verticale as tijdens het
opstijgen of tijdens de vlucht: 5 % van de monsters (clausule 7.2.3 van norm EN159475:2015).
Voor 3 op 10 items van de vuurpijl “X-Treme Rocket” bedroeg die hoek meer dan 15
graden, maar minder dan 30 graden, waardoor de gebruiker of een omstaander die zich
op een veilige afstand van 8 meter bevindt, toch geraakt kan worden.
6. Een probleem met de stabiliteit van het vuurwerkartikel tijdens de werking en brandende
delen die in de veilige zone belanden: 5 % van de monsters (clausule 7.2.5 en 7.2.9 van
norm EN15947-5:2015).
5 op 10 items van de enkelshotsbuizen “Dumbum” vielen om en schoten brandende delen
af naar de veilige zone op 8 meter van het artikel, waardoor de gebruiker of een
omstaander in de veilige zone geraakt kan worden.

Grafiek 4. Aantal niet-conforme vuurwerkartikelen voor de verschillende technische
vereisten
4
3
2
1
0

Bron: FOD Economie.

3.3. Correctieve maatregelen
Op basis van de niet-conformiteiten en dus van mogelijke gevaren die de vuurwerkartikelen
vertoonden, maakt de FOD Economie risicoanalyses. Het resultaat van die analyses verdeelt
producten in vijf risiconiveaus, op basis waarvan maatregelen worden gevraagd:
• conform: er is geen actie nodig. Het artikel voldoet aan de gestelde eisen.
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• laag risico: de fabrikant of importeur krijgt een waarschuwing om zijn producten voortaan in
overeenstemming met de reglementering te brengen.
• middelhoog risico: de fabrikant of importeur mag zijn voorraad niet meer verkopen of moet
zijn producten aanpassen.
• hoog risico: de fabrikant of importeur mag zijn voorraad niet meer verkopen en moet de
producten uit de handel (laten) nemen of aanpassen.
• ernstig risico: de fabrikant of importeur moet het product uit de handel (laten) nemen en het
terugroepen door de consument op een gepaste manier te waarschuwen.
Acht vuurwerkartikelen vertoonden een ernstig risico:
1. de werking van 6 artikelen was niet-conform:
• risico op gehoorschade:
• vuurwerkbatterij van knallers “Beijing Celebration Crackers”,
• vuurwerkbatterij van enkelshotsbuizen “Dumbum”
• vuurwerkbatterij van enkelshotsbuizen “16SH-Fireball”
• Romeinse kaars “Turbo 8SH Roman Candle”
• vuurpijl “X-Treme Rocket”
• risico op brandwonden:
• vuurwerkbatterij van enkelshotsbuizen “Dumbum”
• Romeinse kaars “Turbo 8SH Roman Candle”
• Romeinse kaars “30 Balls Roman Candle”
• risico op aantasting van het gezichtsvermogen:
• Romeinse kaars “30 Balls Roman Candle”
2. de etikettering van 2 artikelen was niet-conform
• risico op verwonding:
• fontein “Silver Whistle”
• vuurpijl “Event Signal-v5”
De FOD Economie heeft aan de fabrikant of invoerder van die acht vuurwerkartikelen volgende
maatregelen opgelegd:
• de verkoop van het product onmiddellijk staken;
• het product uit de handel (laten) nemen;
• het product onverwijld terugroepen en de consumenten en/of gebruikers op een aangepaste
en doeltreffende wijze waarschuwen.
Voor de acht artikelen heeft de FOD Economie notificaties ingevoerd in het Europese Safety Gate,
voorheen gekend als Rapex-systeem 1.
Daarnaast heeft de FOD Economie door formele niet-conformiteiten aan de importeurs van twee
batterijen van enkelschotsbuizen de stopzetting van de verkoop gevraagd.
Voor louter formele niet-conformiteiten bij zes artikelen heeft de FOD Economie een
waarschuwing gestuurd aan de betrokken importeurs met de vraag om de artikelen voortaan in

1 Via Safety Gate kunnen de nationale instanties voor productveiligheid in de landen van de eengemaakte
Europese markt snel informatie uitwisselen over gevaarlijke non-foodproducten (voorheen RAPEX genoemd)

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home
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overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving. Het gaat om twee vuurpijlen, twee
batterijen van enkelshotbuizen, een knaller en een stijgtol.

Tabel 1. Artikelen die een ernstig risico vormen
Referentie

Foto

Beijing Celebration Crackers
Safety Gate notificatie A12/00175/22
Merk: Salon Roger Fireworks
Categorie: F2
Type: vuurwerkbatterij van knallers
CE-registratienummer: 1170-F2-03813
Referentie: T803B
Lotnummer: 2019/1/2
Bron: FOD Economie.

DumBum
Safety Gate notificatie A12/00032/22
Merk: Klasek Pyrotechnics
Categorie: F2
Type: batterij van enkelshotsbuizen
CE-registratienummer: 1395-F2-0124/2016
Referentie: C1620DUI14(1)
Lotnummer: 1903
Bron: FOD Economie.

16SH-Fireball
Safety Gate notificatie A12/00439/22
Merk: Piromax
Categorie: F2
Type: batterij van enkelshotsbuizen
CE-registratienummer: 1395-F2-0013/2011
Referentie: PXB2203 (SFC1640)
Lotnummer: 2020-1
Bron: FOD Economie.
Turbo 8SH Roman Candle
Safety Gate notificatie A12/00254/22
Merk: Tristar SD
Categorie: F2
Type: Romeinse kaars
CE-registratienummer: 1008-F2-69244836
Referentie: 2553, YT-2536
Lotnummer: TR20-25368
30 Balls Roman Candle
Safety Gate notificatie A12/00191/22
Merk: Faram
Categorie: F2
Type: Romeinse kaars
CE-registratienummer: 1170-F2-02329
Referentie: 52110, U5010
Lotnummer: 9101-52110

Bron: FOD Economie.

Bron: FOD Economie.
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Referentie
X-Treme Rocket
Safety Gate notificatie A12/00232/22
Merk: Bonbridge
Categorie: F2
Type: vuurpijl
CE-registratienummer: 1395-F2-0247/2020
Referentie: 3401
Lotnummer: 3401-2020-1

Foto

Bron: FOD Economie.

Silver Whistle
Safety Gate notificatie A12/00216/22
Merk: Pirotecnia El Gato SL
Categorie: F2
Type: fontein
CE-registratienummer: 0163-F2-4736
Referentie: 1600226
Lotnummer: 1309
Bron: FOD Economie.
Event Signal-v5
Safety Gate notificatie A12/00592/22
Merk: Rubro Fireworks
Categorie: F2
Type: vuurpijl
CE-registratienummer: 1008-F2-69246718
Referentie: 921 (ARRS-SHELL-2"A)
Lotnummer: niet vermeld

Bron: FOD Economie.

Grafiek 5. De gevraagde maatregelen volgend op de funtionele en formele nietconformiteiten
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Bron: FOD Economie.

4. Besluit
70 % of 14 van de 20 gecontroleerde vuurwerkartikelen werkten zoals voorgeschreven.
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De 6 niet-conforme artikelen vertoonden een ernstig risico tijdens de werking (30 %).
16 van de 20 artikelen (80%) vertoonden ook administratieve tekortkomingen. Er zijn vooral
tekortkomingen bij de EU-conformiteitsverklaring.
Opvallend is dat de economische operatoren voor 5 van de 20 (25 %) bemonsterde artikelen geen
certificaat konden afleveren dat de conformiteit van het bemonsterde artikel met het type
aantoont.
Voor de niet-conforme producten met een ernstig risico namen de betrokken marktdeelnemers
de nodige corrigerende maatregelen. Ze zetten terugroepacties op, zetten de verkoop van de
artikelen stop en namen artikelen uit de handel.
De FOD Economie volgt alle corrigerende maatregelen verder op en controleert ze.

Tips voor het veilige gebruik van vuurwerk
• koop enkel vuurwerk met CE-markering en respecteer de leeftijdsgrens
• lees zeer aandachtig de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies
• kies een geschikte afsteekplaats: een open en droge plek zonder wind
• breng dieren vooraf naar een veilige plaats
• houd water en een brandblusapparaat binnen handbereik
• let op met ontvlambare kledij
• draag een veiligheidsbril
• hou toeschouwers op een veilige afstand
• gebruik een ontstekingslont, geen lucifers of aanstekers
• verlaat na het ontsteken zo snel mogelijk de plaats van afschieten en wacht minstens een half
uur voordat u terugkeert, ook al is het vuurwerk niet afgegaan
• hang niet met uw lichaam boven de lanceerbuis (batterij, fontein, vuurwerkkaars, …)
• richt nooit een aangestoken vuurwerkartikel naar een persoon of dier
• steek nooit opnieuw de lont aan van een vuurwerkartikel dat niet is afgegaan
• doof gloeiende restjes op de grond op het einde van het schietwerk
• ruim de afsteekplaats op
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