
 

 

Vuurwerk, consumenten vuurwerk, illegaal vuurwerk, wat is het 
nu eigenlijk allemaal? 
 
Vuurwerk 
Om landelijk gebruikte kreten te begrijpen, is het belangrijk om te weten wat we in Europa 
aanmerken als vuurwerk. Vuurwerk is een pyrotechnische artikelen ter vermaak. 
 
„pyrotechnisch artikel”:  elk artikel dat explosieve stoffen of een explosief mengsel van 

stoffen bevat die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of 
rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te 
produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme 
chemische reacties;  

 „vuurwerk”:  pyrotechnische artikelen ter vermaak; 
„munitie”:  projectielen en drijfladingen, alsmede losse flodders die worden 

gebruikt in draagbare vuurwapens, artillerie en andere 
vuurwapens; 
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Consumenten vuurwerk (legaal vuurwerk) 
Veel artikelen dragen dus de naam vuurwerk. Echter is daarmee nog niet duidelijk wat een 
burger / consument mag hebben en wat niet.  Hoe herken ik of dit vuurwerk illegaal is? Op 
de verpakking staat een aanduiding met F1 of F2. Dit is vuurwerk geschikt voor 
consumenten. Koopt u uw vuurwerk bij een verkooppunt in Nederland, dan mag je er van uit 
gaan dat dit allemaal consumentenvuurwerk betreft. Op de verpakking staat ook de 
leeftijdsgrens van de koper. 
Ter verduidelijking: 
F1 betreft “Fop en schetsvuurwerk” van de trektouwtjes, sterretjes tot wondertolletjes.  
F2 zijn de bekende vuurwerkpotten.  
Het afsteken van consumentenvuurwerk buiten de afsteektijden van oudejaarsavond draagt 
op dat moment de status “Professioneel vuurwerk”. Daarom spreekt men op dat moment 
over illegaal vuurwerk. 
 
Professioneel vuurwerk (illegaal vuurwerk) 
Europees is bepaald dat er typen vuurwerk zijn waarvoor je een opleiding en vergunning 
moet hebben om hier mee te mogen werken en op te slaan. 
Dit vuurwerk in handen van een burger / particulier is daarmee “illegaal vuurwerk”. 
Europees zijn de categorie F4 pyrotechnische artikelen aangewezen als Professioneel 
vuurwerk. 
Ook het gebruik van F4 voor theatershowgebruik van categorie T2 en/of andere 
pyrotechnische artikelen van categorie P2 zijn aangemerkt als Professioneel vuurwerk; 
Denk aan Cobra’s, lawine pijlen, “mijnen” (vuurwerkkogels die luchtbloemen maken),  enz. 
 
Munitie (illegaal vuurwerk) 
Er is ook vuurwerk dat als munitie aangemerkt moet worden omdat het niet onder één van 
de classificaties valt. Denk aan eigen samengesteld en geknutseld vuurwerk. We spreken 
dan ook niet meer over vuurwerk. 
Projectielen en drijfladingen, alsmede losse flodders die worden gebruikt in draagbare 
vuurwapens, artillerie en andere vuurwapens; 
Denk aan de Cobra’s die door een aantal defensies in Europa als oefenmateriaal gebruikt 
kan worden. Of ander zwaar vuurwerk dat door professionals gebruikt kan en zal worden in 
shows. 
 
Illegaal vuurwerk 
Nu helder is wat onder de definitie van “illegaal vuurwerk” wordt geschaard, kan met een 
helderder beeld worden gesproken over overlast door illegaal vuurwerk in handen van een 
particulier en overlast door consumenten vuurwerk (legaal vuurwerk). 


