
 

Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk 
Geldend van 16-11-2018 t/m heden 

Bijlage I. Consumentenvuurwerk, met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk (artikel 2) 

Nederlandse 
naam  

Engelse naam  effect  Cat.  maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische 
stoffen of preparaten  

Knalvuurwerk  bangers  knal  F2  2,5 gram zwart buskruit  

Knalstrengen banger 
batteries 

repeterende knal F2 100 gram zwart buskruit in totaal; per compartiment 
maximaal 0,5 gram zwart buskruit 

   F3 1000 gram zwart buskruit in totaal; per compartiment 
maximaal 0,5 gram zwart buskruit 

Batterij 
enkelschots-
buizen  

shot tube 
batteries  

effecten als van 
enkelschotsbuizen 

F2 500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; 
per compartiment maximaal 15 gram pyrotechnische 
stoffen of preparaten; per compartiment als burstlading of 
maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram 
nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; 
knallading is niet toegestaan 

Batterij fonteinen 
of mijnen of 
Romeinse kaarsen 

batteries  effecten van 
meerdere 
fonteinen of mijnen 
of Romeinse 
kaarsen 

F2 200 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen 
batterijen toegestaan van fonteinen of mijnen of Romeinse 
kaarsen, waarbij fonteinen en mijnen afzonderlijk 
functioneren en voldoen aan de individuele eisen die in 
deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld en 
waarbij Romeinse kaarsen aan de volgende individuele 
eisen voldoen: 
a. effect: achtereenvolgende uitstoot van pyrotechnische 
units, waardoor een serie licht- of geluidseffecten in de 
lucht ontstaan; 
b. categorie: F2; en 
c. maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen 
of preparaten: twee of meer pyrotechnische units tot een 
gezamenlijk gewicht aan pyrotechnische stoffen of 
preparaten van ten hoogste 50 gram waarbij het gewicht 
aan pyrotechnische stoffen of preparaten per 
pyrotechnische unit niet meer bedraagt dan 10 gram; niet 
meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading, ieder met 
of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram 
nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; 
knallading is niet toegestaan. 

Combinaties van 
fonteinen, mijnen, 
Romeinse kaarsen 
en enkelschots-
buizen  

Combina-tions  Gecombineerde 
effecten van 
fonteinen, mijnen, 
Romeinse kaarsen 
en 
enkelschotsbuizen.  

F2  500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen 
combinaties toegestaan van fonteinen, mijnen, Romeinse 
kaarsen en enkelschotsbuizen, waarbij fonteinen, mijnen en 
enkelschotsbuizen afzonderlijk functioneren en voldoen aan 
de individuele eisen die in deze tabel aan de genoemde 
onderdelen zijn gesteld en waarbij Romeinse kaarsen aan 
de volgende individuele eisen voldoen: 
a. effect: achtereenvolgende uitstoot van pyrotechnische 
units, waardoor een serie licht- of geluidseffecten in de 
lucht ontstaan; 
b. categorie: F2; en 
c. maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen 
of preparaten: twee of meer pyrotechnische units tot een 
gezamenlijk gewicht aan pyrotechnische stoffen of 
preparaten van ten hoogste 50 gram waarbij het gewicht 
aan pyrotechnische stoffen of preparaten per 
pyrotechnische unit niet meer bedraagt dan 10 gram; niet 
meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading, ieder met 
of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram 
nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; 
knallading is niet toegestaan.  



Nederlandse 
naam  

Engelse naam  effect  Cat.  maximaal toegestane gewicht aan 
pyrotechnische stoffen of preparaten  

Samengesteld 
vuurwerk met 
twee lonten  

compound 
fireworks  

gecombineerde effecten 
van individuele artikelen  

F2  2000 gram pyrotechnische stoffen of preparaten 
in totaal; voor de gebruikte artikelen geldt het 
maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische 
stoffen en preparaten die in deze tabel aan de 
genoemde onderdelen zijn gesteld alsmede de 
individuele eisen.  

Flitstabletten  flash pellets  meervoudige lichtflitsen  F2  30 gram pyrotechnische stoffen of preparaten  

Fonteinen  fountains  uitstoot van vonken of 
vlammen met 
geluidseffect anders dan 
een knal of zonder 
geluidseffect  

F2  100 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; 
knallading is niet toegestaan  

Grondmobielen  ground movers  beweging over de grond 
met uitstoot van vonken 
of vlammen met 
geluidseffect anders dan 
een knal of zonder 
geluidseffect  

F2  25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; 
iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 3 
gram pyrotechnische stoffen of preparaten; 
knallading is niet toegestaan  

Grondtollen  ground 
spinners  

draaiende beweging over 
de grond met uitstoot van 
vonken of vlammen met 
geluidseffect anders dan 
een knal of zonder 
geluidseffect  

F2  15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; 
iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 8 
gram pyrotechnische stoffen of preparaten; 
knallading is niet toegestaan  

Springtollen  jumping 
groundspinners  

draaiende beweging over 
de grond, veelvuldig 
onderbroken door een 
opspringende beweging, 
met uitstoot van vonken 
of vlammen met 
geluidseffect anders dan 
een knal of zonder 
geluidseffect  

F2  5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; 
knallading is niet toegestaan  

Mijnen  mines  eenmalige uitstoot van de 
gehele inhoud  

F2  50 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; 
niet meer dan 5 pyrotechnische units met 
burstlading met ieder of maximaal 5 gram zwart 
buskruit, of maximaal 2 gram nitraat/metaal of 
maximaal 1 gram perchloraat/metaal; knallading is 
niet toegestaan; 
indien ook niet-pyrotechnische voorwerpen 
aanwezig zijn, bedraagt het maximaal toegestane 
gewicht van de voortdrijvende lading 8 gram 
nitrocellulose met een massafractie nitraat van 
maximaal 12,6%  

Vuurpijlen  rockets  opstijgen met of zonder 
licht- of geluidseffect, al 
dan niet gevolgd door 
licht- of geluidseffect in 
de lucht  

F2  1,5 tot 40 gram pyrotechnische stoffen of 
preparaten in totaal; de burstlading bevat of 
maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4,0 
gram nitraat/metaal of maximaal 2,0 gram 
perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan  

 

 

 

    



Nederlandse 
naam  

Engelse naam  effect  Cat.  maximaal toegestane gewicht aan 
pyrotechnische stoffen of preparaten  

Enkelschotsbuizen  shot tubes  uitstoot van de 
pyrotechnische unit, 
waardoor een licht- of 
geluidseffect in de lucht 
ontstaat  

F2  25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in 
totaal; de burstlading van de pyrotechnische unit 
bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of 
maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 
gram perchloraat/metaal; knallading is niet 
toegestaan  

F3  40 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in 
totaal; de burstlading van de pyrotechnische unit 
bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of 
maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 
gram perchloraat/metaal; knallading is niet 
toegestaan  

Stijgtollen  spinners  gecombineerde 
draaiende en stijgende 
beweging, met uitstoot 
van vonken of vlammen 
met geluidseffect anders 
dan een knal of zonder 
geluidseffect  

F2  5 gram zwart buskruit; knallading is niet 
toegestaan  

Draaizonnen  wheels  draaiende beweging rond 
een vast punt, met 
uitstoot van vonken of 
vlammen met 
geluidseffect anders dan 
een knal of zonder 
geluidseffect  

F2  40 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; het 
gewicht aan pyrotechnische stoffen van een 
eventuele effectlading met fluiteffect per 
compartiment niet meer dan 5 gram; knallading is 
niet toegestaan  

 

 
 1 pakket van verschillende soorten consumentenvuurwerk dat als zodanig in de transportverpakking wordt aangeleverd in de 
bufferbewaarplaats. 


