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Doel

• Inzicht in de categorieën en typen consumentenvuurwerk


• Specifieke aandachtspunten


• Werk en visie van de BPN



Categorieën
• F1


• 12 jaar en ouder


• Veiligheidsafstand 0 of 1m


• F2


• 16 jaar en ouder


• Veiligheidsafstand 8 m


• F3


• 18 jaar en ouder


• Veiligheidsafstand 15 m / 25 m


• F4



Wet- en regelgeving

• NEN normen EN 15947:2015 (Europees)


• Regeling Aanwijzing Consumenten- en Theatervuurwerk (NL aanvulling op 
de normen)


• Vuurwerkbesluit



F1 vuurwerk

• Vrije opslag tot 200 kg bruto gewicht met meldplicht


• Verkoop en gebruik gedurende gehele jaar


• Geen verplichting veiligheidsbril


• Zowel bij vakhandel als groot retail



F2 vuurwerk

• Vergunning nodig voor opslag (en voor verkoop)


• Veruit grootste categorie consumentenvuurwerk


• Verkoop alleen laatste 3 dagen van het jaar


• Bij elke bestelling een gratis veiligheidsbril en gratis aansteeklont


• Verplichting tot voorlichting veilig gebruik



F3 vuurwerk

• Ratelbanden boven 100 gram


• Single shots boven 30mm


• Klein aandeel in volume


• Vanaf jaarwisseling 2020 wellicht verboden



F4 vuurwerk

• "Alles" wat niet in F1, F2 of F3 valt


• Geen consumentenvuurwerk, niet geschikt voor particulier gebruik


• Alleen te gebruiken door opgeleide personen


• Shells, grote flowerbeds, cobra’s, vlinders, nitraten, …



Specifieke aandachtspunten
• Knal versus burst


• Zwart buskruit versus flitskruit (flash)


• Geen vrijwingsontsteker


• Romeinse kaarsen verboden


• Traceerbaarheid / batchnummer


• Afkeur van een bepaalde batch betekent niet per definitie 
afkeur van het artikel op zich



Knalvuurwerk en knalstrengen

• Maximaal 2,5 gram zwart buskruit per unit, bij losse knallers


• Ratelbanden ook alleen zwart buskruit, 0,5 per unit


• Doffe knal


• F2 en F3 (ratelbanden)


• Fel knallende Chinese ratelbanden (bij de Chinees) geen 
consumentenvuurwerk





Batterĳen van enkelschotsbuizen

• Maximaal 500 gram


• Bombetten die omhoog schieten


• Met of zonder burst


• Maximaal 2 gram flitskruit per buisje


• Alleen F2





Samengesteld vuurwerk (compound)

• Maximaal 2.000 gram


• Bombetten die omhoog schieten


• Met of zonder burst


• Maximaal 2 gram flitskruit per buisje


• Alleen F2


• Soms dubbele of 3-dubbele compound



(Batterĳen van) fonteinen

• Geen bombetten die weg schieten


• Geen knal


• Eventueel wel knetter


• F1 en F2





Vuurpĳlen

• Tot maximaal 40 gram (in diverse andere landen tot 75 gram)


• Alleen F2


• Verplichting tot gebruik van stabiele lanceerbasis


• Verplichting tot bijverkoop tenzij al in het bezit


• Babypijlen verboden





Enkelschots buizen (single shots)
• Met opstijgende bombet


• Met of zonder burst


• Maximaal 2 gram flitskruit


• Wordt verward met knalvuurwerk of vuurpijl


• Meer dan 10 miljoen stuks (!)


• F2 en F3





Fop- en schertsvuurwerk

• B.v. sterretjes, knalerwten, trektouwtjes, party poppers en ijsfonteinen


• Maar ook, grondtollen, knetterballen, knetterlinten en fonteinen


• Fop- en schertsvuurwerk is F1 vuurwerk, m.u.v.


• Bengaalse fakkels kan ook F2 zijn


• Sterretjes kan ook F2 zijn



BPN
• Ontstaan en marktaandeel


• Doelstellingen:


• Behartigen belangen


• Gesprekspartner overheid


• Bevorderen veiligheid


• Behoud traditie



BPN

• VuurwerkCheck


• “Dochter" van de BPN


• Creatieve input


• Voorlichting naar consument



Commissie kwaliteit & veiligheid

• Terugdringen afkeurpercentage door intensief onderzoek


• Statement kleine single shots


• Hoogte- breedteverhouding batterijen



Visie
• Behoud van de traditie door:


• Samenhangende en meerjarige benadering


• Transitie in typen vuurwerk


• Kwaliteitsverbetering


• Proactieve houding t.a.v. producten


• Samen met de overheid


