
Vuurwerk dat naar Nederland wordt geëxporteerd moet in het land van herkomst zijn  
geclassificeerd conform de richtlijnen met betrekking tot het transport van gevaarlijke  
stoffen die door de Verenigde Naties tot stand zijn gebracht (hierna: de VN-
richtlijnen). De VN-richtlijnen zijn neergelegd in de zogeheten Recommandations on  
the transport of dangerous goods, met bijlagen, te weten de Model Regulations en  
het Manual of Tests and Criteria.

Op grond van deze VN-richtlijnen wordt vuurwerk voorafgaand aan het transport  
geclassificeerd door een daartoe in het land van herkomst bevoegde autoriteit of  
afzender conform de in het Manual of Tests and Criteria beschreven  
beproevingsmethoden.

Classificatie vindt plaats op grond van de tijdens de beproevingsmethoden  
geconstateerde explosie-effecten. Vuurwerk valt volgens de Recommendations in de  
transportgevarenklasse 1 van de gevaarlijke stoffen. Gevarenklasse 1 is weer  
onderverdeeld in een zestal subklassen (1.1 tot en met 1.6) die representatief zijn  
voor een bepaald explosie-effect van genoemde stoffen. Daarnaast wordt met letters  
achter de subklassen de comptabiliteitsgroep van een stof of voorwerp gegeven (“S  
of “G). De comptabiliteitsgroep zegt bijvoorbeeld iets over de mate van gevoeligheid  
of over de aard van de stof. De uiteindelijke verdeling in een gevarensubklasse is  
mede afhankelijk van de toegepaste transportverpakking. Verandering in het type of  
de aard van de verpakking kan leiden tot een andere classificatie.

Voor de classificatie van vuurwerk is het onderscheid tussen consumentenvuurwerk  
en professioneel vuurwerk niet van belang. De classificatie van vuurwerk blijkt uit  
het label dat conform de VN-richtlijnen in het land van herkomst wordt  
aangebracht op de transportverpakking van het vuurwerk (de dozen waarin het  
vuurwerk zich bevindt).Uit dit label blijkt niet of sprake is van  
consumentenvuurwerk of professioneel vuurwerk.

De voorschriften betreffende de classificatie van gevaarlijke stoffen (waaronder  
vuurwerk) die in de VN-richtlijnen zijn vervat, liggen ten grondslag aan andere in VN-
verband tot standgebrachte richtlijnen, aan internationale verdragen en aan de  
nationale regelgeving betreffende het vervoer en opslag van vuurwerk. De VN-
richtlijnen liggen ook ten grondslag aan de zogenaamde NATO-richtlijnen met  
betrekking tot de classificatie en opslag van explosieven en munitie voor militaire  
doeleinden.

Daarnaast liggen de VN-richtlijnen ten grondslag aan de International Maritime  
Dangerous Goods-Code (de IMDG-Code), die eveneens in VN-verband is  
vastgesteld. Deze code behelst regels voor het vervoer van verpakte gevaarlijke  
stoffen aan boord van zeeschepen. Op grond van deze code dient vuurwerk  
voorafgaand aan transport aan boord van een zeeschip te zijn geclassificeerd  
conform de VN-richtlijnen.

Een van de internationale verdragen waaraan de VN-richtlijnen ten grondslag liggen  
is de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke  
goederen langs de weg (ADR). Op grond van dit verdrag mag vuurwerk slechts  
worden toegelaten tot vervoer over de weg indien het is geclassificeerd conform de  
testprocedures die zijn beschreven in de VN-richtlijnen.


