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Het pyrotechnische artikel
1. Wat is een pyrotechnisch artikel?
Onder pyrotechnische artikelen wordt verstaan: artikelen die explosieve stoffen bevatten
die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke
verschijnselen te produceren.
In de praktijk gaat het om:
 feestvuurwerk:
» vuurwerk van categorie 1 of F1, van categorie 2 of F2;
» en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de
volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en nietelektrisch aangestoken rookgeneratoren;
 spektakelvuurwerk:
» vuurwerk van categorie 3 of F3, van categorie 4 of F4;
» pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2 alsook de
pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 die niet als
feestvuurwerk worden opgenomen;
 vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk:
» andere pyrotechnische artikelen (met uitzondering van feestvuurwerk en
spektakelvuurwerk) van categorieën P1 en P2 (bv.: pyrotechnische artikelen voor
voertuigen, zoals gasontwikkelaars gebruikt in airbags of in gordelspanners.)

2. Welke pyrotechnische artikelen vallen niet onder het koninklijk besluit
van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van
pyrotechnische artikelen ?
 pyrotechnische artikelen bestemd voor niet-commercieel gebruik, door strijdkrachten,
politie of brandweer, conform de nationale wetgeving;
 uitrusting die valt onder het toepassingsgebied van Richtlijn 96/98/EG inzake
uitrusting van zeeschepen;
 pyrotechnische artikelen bestemd voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie;
 klappertjes die speciaal zijn ontworpen voor speelgoed en andere artikelen die onder
het toepassingsgebied van Richtlijn 2009/48/EG vallen;
 explosieven die vallen onder het toepassingsgebied van Richtlijn 93/15/EEG
betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van
en de controle op explosieven voor civiel gebruik;
 munitie;
 vuurwerk dat door een fabrikant voor eigen gebruik is vervaardigd en dat door de
lidstaat waarin de fabrikant is gevestigd, uitsluitend voor gebruik op zijn grondgebied
is goedgekeurd.

De handelaar
3. Welke pyrotechnische artikelen mag ik aan consumenten verkopen?
Volgens het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 mag u aan een consument alleen het
volgende feestvuurwerk en vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk verkopen:
 feestvuurwerk
» vuurwerk van categorie 1 of F1 (uitsluitend bestemd voor consumenten vanaf 12
jaar)
» vuurwerk van categorie 2 of F2 (uitsluitend bestemd voor consumenten vanaf 16
jaar)
» pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende
generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-elektrisch
aangestoken rookgeneratoren (uitsluitend bestemd voor consumenten vanaf 18 jaar)
 Vuurwerk van categorie P1 met uitzondering van dat voor voertuigen (uitsluitend
bestemd voor consumenten vanaf 18 jaar).
Wanneer een leeftijdsgrens is voorzien, moet u de leeftijd van de koper controleren (art. 13
van het KB).

4. Mag ik vuurwerk van categorie F3 verkopen aan consumenten?
Nee, u mag geen pyrotechnische artikelen van categorieën F3, F4, T2 en P2 aan
consumenten verkopen, maar wel aan personen met een bijzondere kennis, zoals bepaald in
artikel 13 § 2 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015.

5. Mag ik vuurwerk verkopen aan consumenten via het internet?
De verkoop van vuurwerk aan consumenten via het internet mag voor zover u de leeftijd
van de koper kunt controleren op het moment dat de koper de artikelen in bezit neemt.

6. Moet ik de leeftijd van een consument controleren alvorens hem het
vuurwerk te overhandigen?
Ja, u moet de leeftijd van de consument te controleren.
Als de consument weigert zijn identiteitskaart voor te leggen, mag de verkoper het
vuurwerk niet afstaan. Voor meer informatie over de verkoop op afstand: zie vraag 7.

7. Mag ik het op afstand verkochte vuurwerk (via internet, op catalogus,
enz.) per post of per pakketdienst leveren?
Neen, de levering van vuurwerk per post of een andere pakketleveringsdienst is verboden.
Een handige oplossing is dat de consument het vuurwerk dat hij via het internet, op
catalogus, enz. bestelde, afhaalt in een erkende winkel voor de verkoop van vuurwerk.
De levering aan de consument is alleen mogelijk mits

» naleving van de internationale ADR-regelgeving (internationale regels voor
wegvervoer van gevaarlijke stoffen) en
» controle van de leeftijd van de koper zoals bij de verkoop in de winkel (op vertoon van
de identiteitskaart alvorens u het vuurwerk overhandigt).

8. Ik wens pyrotechnische artikelen op te slaan en/of te verkopen, moet ik
een vergunningsaanvraag indienen?
De opslag en de verkoop van pyrotechnische artikelen worden aan een administratieve
vergunning onderworpen.
Stuur uw vergunningsaanvraag naar de gemeente of de provincie waar de opslagplaats van
de pyrotechnische artikelen zich bevindt.
Tijdens de aanvraagprocedure vraagt de bevoegde gemeentelijke of provinciale overheid
het advies van de Dienst Springstoffen.
De vergunning heeft een beperkte geldigheidsduur. Een nieuwe vergunning moet u tijdig
aanvragen. Een vergunningsaanvraag specifieert de nettohoeveelheid opgeslagen
pyrotechnische artikelen, de categorieën op te slane pyrotechnische artikelen, de
opslagomstandigheden, enz.

9. Welke strafrechtelijke sancties zijn voorzien bij niet naleving van het
koninklijk besluit van 20 oktober 2015?
De inbreuken worden bestraft met een strafrechtelijke boete van 26 tot 25.000 euro, met
uitzondering van inbreuken op de taalverplichtingen met betrekking tot de verplichte
vermelding van informatie en documenten. Deze laatste worden bestraft met een boete van
26 tot 10.000 euro.
Deze sancties staan niet expliciet vermeld in het koninklijk besluit, maar zijn voorzien in
artikelen XV.70 en XV.102 van het Wetboek van economisch recht (dat de wettelijke basis
vormt van het koninklijk besluit).

De consument
10. Welke nettohoeveelheid vuurwerk mag ik, zonder vergunning, bezitten?
Een consument mag, zonder vergunning, vuurwerk en/of seinvuurwerk bezitten ten belope
van 1 kg erin vervatte pyrotechnisch sas.

11. Waar mag ik vuurwerk kopen?
Een consument mag vuurwerk alleen in erkende en gespecialiseerde winkels kopen die een
federale vergunning bezitten. Die vergunning wordt uitgereikt door het gemeentelijke of
provinciale college.
De verkoop van vuurwerk door marktkramers op kermissen en markten is verboden.

12. Mag ik afval van het afgevuurde vuurwerk in een huishoudelijke
vuilnisbak stoppen?
Het afval van het afgevuurde vuurwerk dat volledig zijn functie vervult heeft, mag u met het
huishoudelijke restafval meegeven. Maar in het restafval mag zich absoluut geen vuurwerk
bevinden dat niet werd afgevuurd of dat slechts gedeeltelijk heeft gefunctioneerd.
Niet of slechts gedeeltelijk afgevuurd vuurwerk moet u terugbrengen bij de kleinhandelaars
die het u verkochten.

