
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel maandag - vrijdag:  9.00 - 12.00 uur 
03 340 00 00 maandag: 15.30 - 19.30 uur 
 woensdag: 13.00 - 15.30 uur 

Aanvraag vergunning voor het afsteken van 
feestvuurwerk met oudjaar  
Verstuur het ingevulde formulier naar veiligheid@rijkevorsel.be  

     of bezorg het aan de dienst onthaal, Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel  

 

Gegevens aanvrager 
Naam + voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres aanvrager: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer(s): …………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Locatie afsteken vuurwerk: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Voorwaarden afsteken feestvuurwerk 
 Het feestvuurwerk mag afstoken worden op 31 december tussen 23.30 uur en 00.30 uur. 

 Op het grondgebied van Rijkevorsel mag enkel met een toelating van de burgemeester 

feestvuurwerk afgestoken worden. 

 Consumenten jonger dan 16 jaar mogen geen feestvuurwerk aankopen en afsteken. 

 U mag enkel vuurwerk bestemd voor particuliergebruik aankopen en afsteken. In België draagt 

dit vuurwerk de benaming ‘feestvuurwerk’. 

 Het oplaten van met licht gas gevulde ballonnetjes of wensballonnen (Thaise lampion) is 

verboden.  

 U mag enkel feestvuurwerk kopen bij erkende en gespecialiseerde winkels met een 

verkoopvergunning afgeleverd door de lokale overheid. Verkoop van vuurwerk door 

marktkramers op beurzen, markten en rommelmarkten is verboden. Het verzenden van 

vuurwerk per post is verboden. 

 Kleinere vuurwerkartikelen waarop geen markering kan aangebracht worden omwille van de 

kleine afmetingen, moeten gekocht worden in een gemeenschappelijke verpakking 

(verkoopseenheid) die één van bovenvermelde opschriften draagt. 

 U mag geen feestvuurwerk zonder gebruiksvoorschriften aankopen en afsteken. 
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 U mag enkel wettig feestvuurwerk aankopen en afsteken waarop één van de twee volgende 

verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staat: 

1. Goedgekeurd Belgisch feestvuurwerk met de volgende markering: BE/OTU XXXX/D.  

2. Vuurwerk met CE-markering van categorieën 1 en 2, ingedeeld bij de subklasse 1.4, uitgezonderd 

vuurpijlen van categorieën 1 en 2 waarvan de netto-equivalente hoeveelheid aan actieve 

explosieve stoffen meer dan 40 gram bedraagt, met een springlading van zwart buskruit en meer 

dan 0,13 gram flitspoeder per knaleffect of meer dan 1 gram flitspoeder in totaal. Dit vuurwerk 

draagt verplicht de markering: “CE categorie 1” of “CE categorie 2”.  

Elk ander type feestvuurwerk is op de Belgische markt verboden. Het bezit en de verkoop 

ervan vormen overtredingen die zwaar beboet worden. 

 U mag enkel feestvuurwerk aankopen en afsteken waarin niet meer dan 1 kilogram 

pyrotechnische sas zit. Dit komt ongeveer overeen met 4 tot 5 kg brutogewicht vuurwerk. Er 

mogen geen grotere hoeveelheden verkocht worden. 

 Voor het stockeren, afsteken en opruimen van feestvuurwerk moet u volgende 

veiligheidsregels naleven: 

1. Bewaar het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van 

kinderen. 

2. Lees alle gebruiksaanwijzingen voor het afsteken van het vuurwerk, voldoende op voorhand. 

3. Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van 

woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte. 

4. Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op 15 meter afstand van het vuurwerk blijven en dit tot alles 

is afgevuurd. 

5. Houd uw dieren op een veilige plaats! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en 

kunnen schrikken bij de eerste knallen. Geluidsarm vuurwerk is een diervriendelijker alternatief 

waarbij je nog steeds kunt genieten van een lichtspektakel. 

6. Zorg ervoor om steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik te hebben. 

7. Blijf nuchter: geen alcohol voor en tijdens het afsteken. 

8. Bescherm uw ogen en draag eventueel een goede beschermingsbril tijdens het afsteken. Draag 

nooit kleding die gemakkelijk vuur kan vatten. 

9. Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de 

vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een 

andere pijl in dezelfde buis te plaatsen. 

10. Stabiliseer batterijen door er bijvoorbeeld zware blokken of grond rondom aan te brengen. 

11. Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont die u bij uw leverancier kan krijgen. Rookwaar 

zoals een sigaar of een sigaret kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifers of 

aanstekers, het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en u onvoldoende 

tijd heeft om uzelf in veiligheid te brengen. 
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12. Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijft op voldoende afstand zodra u de lont 

aansteekt. 

13. Richt nooit een aangestoken product naar een persoon. 

14. Hou voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte armen. 

15. Steek nooit vuurwerk af op de grond (batterijen, fonteinen, kaarsen,…) wanneer een deel van uw 

lichaam zich boven het vuurwerk bevindt. 

16. Benader nooit onmiddellijk een artikel dat u aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 

30 minuten. 

17. Steek nooit een vuurwerkartikel terug aan. 

18. Doof op de grond gevallen resten. 

19. Indien de weersinvloeden (hevige wind vanaf 4 Beaufort of 25 km/u) een zodanig risico voor de 

veiligheid van de deelnemers, bezoekers en de omgeving vormen mag er geen feestvuurwerk 

worden afgestoken. De afgelasting kan zowel voorafgaand als tijdens het afsteken plaatsvinden. 

20. Na afloop moet u de vuurwerkresten opruimen. Vuurwerk dat is afgegaan mag bij het restafval. 

Vuurwerk dat niet is afgegaan, laat je de ganse nacht rusten. U giet enkele emmers water uit over 

deze weigeraars. Vuurwerk dat niet is afgegaan , hoort niet bij het restafval maar bij KGA (klein 

gevaarlijk afval). 

 De aanvrager staat in voor het ordelijk en veilig verloop van bovengenoemd occasioneel 

evenement. 

 De aanvrager is verplicht alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften 

te nemen om letsels aan personen en schade aan goederen te voorkomen en wangedrag van 

de aanwezigen te vermijden. 

o Alle schade aan het openbaar domein/weg rechtstreeks of onrechtstreeks 

voorkomend van het evenement moet vergoed of hersteld worden tot volledige 

voldoening van het lokaal bestuur. 

 Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de vergunning ingetrokken worden. De 

aanvrager zal hierover ingelicht worden. 

 Ondanks het preventieve advies kan het lokaal bestuur, noch de brandweer of zijn 

verantwoordelijken aansprakelijk gesteld worden bij mogelijk onheil. 

 

 

De Burgemeester, 

 

Cuylaerts D.

 


