
Als dit jouw hand was, 
is vuurwerk afsteken 
dan nog een feest?!

Vennestraat 91 – 3600 Genk
Tel.: 089 65 32 00 – Fax: 089 65 34 94
veiligheidshuis@genk.be – www.veiligheidshuisgenk.be

Openingsuren
maandag: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18u30
dinsdag tot en met vrijdag: van 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Zomeruurregeling (half juli tot half augustus)
maandag: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
dinsdag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 12u30.
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ONGEVALLEN  
MET VUURWERK

OORZAKEN
 • onverstandig gebruik
 • gebruik van vuurwerk van slechte kwaliteit
 • onwetendheid

SCHADE
 Materieel
 • brand of schade door afgevuurd projectiel

 Fysisch
 • brandwonden tot de derde graad
 • zwaar gekwetste lichaamsdelen, soms zelfs amputatie
 • oogletsels: van irritaties tot verlies gezichtsvermogen
 • gehoorschade

Het is bij wet verboden om als -16 jarige vuurwerk te kopen!

TIPS

• Gebruik steeds vuurwerk van goede kwaliteit 
en koop bij een handelaar met vergunning!

• Vuur alleen siervuurwerk af, knalvuurwerk blijft 
gevaarlijk

• Lees voor het afsteken van vuurwerk aandach-
tig de gebruiksaanwijzing

• Wees nuchter tijdens het afsteken van vuur-
werk (geen alcohol)

• Draag kleding van katoen of wol, in geen geval 
synthetisch

• Steek vuurwerk af op een open en veilige 
plaats: uit de buurt van mensen, huizen, ge-
parkeerde auto’s, weelderige plantengroei of 
droog hout

• Steek vuurwerk nooit in je hand aan!
• Gebruik nooit een open vlam (lucifer of aanste-

ker)
• Ontsteek vuurwerk met een aansteeklont
• Houd je arm gestrekt en buig je lichaam niet 

over het vuurwerk!
• Neem minstens 6 meter afstand nadat je het 

vuurwerk hebt aangestoken en houd het ‘pu-
bliek’ op een veilige afstand (30 à 40 meter)

• Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk! Zorg 
voor een vaste ondergrond, geen sneeuw of 
ijs en een veilige constructie voor het afvuren 
van de pijlen (verticaal afsteken)

• Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit op-
nieuw aan!

• Denk ook aan je huisdieren, houd ze binnen of 
ergens op een veilige plaats

• Ruim na het afsteken alle rommel op! Vuur-
werkresten zijn levensgevaarlijk voor spelende 
kinderen. Maak vuurwerk dat niet afging onscha-
delijk door het in water onder te dompelen.

• Gaat er toch iets fout: eerst water, de rest komt 
later!

WETgEvINg

De stad Genk raadt vuurwerkspektakels af! 
Gezien het gevaar en de overlast mogen 
burgers enkel bij oud op nieuw zelf nog 
vuurwerk afsteken. De rest van het jaar 
dient dit te gebeuren door professionelen 
en moet de organisator in kwestie dit min-
stens één maand op voorhand melden in 
het Veiligheidshuis. 
De burgemeester beslist uiteindelijk of het 
vuurwerk mag plaatsvinden. Er wordt bij 
de toestemming steeds een einduur aan-
gegeven en dit kan nooit later zijn dan  
23 uur. 

Zowel bij oud op nieuw als doorheen het 
jaar mag een burger nooit meer dan 1 kg 
pyrotechnisch sas (ook wel zwart kruit ge-
noemd) in zijn bezit houden. De hoeveel-
heid daarvan staat steeds vermeld op de 
verpakking van vuurwerk. Als laatste is 
het ook belangrijk te weten dat het bij wet 
verboden is om aan -16 jarige vuurwerk te 
verkopen of zelfs maar af te geven. 

- vuurwerk afsteken betekent omgeving verschieten, zowel voor dieren als mensen
- Het afsteken van ‘bommetjes’ is bij wet verboden. Bij meldingen en vaststellingen van over-

last door (knal)vuurwerk zal er een gemeentelijke Administratieve Sanctie worden opgelegd en  
zullen de bommetjes worden afgenomen.

OvERLAST


