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Gezegd kan iets worden over Duitsland, Veresugd Konirzlcrijk, Erartlz~ijk, Canada. en Vercnigdt 5tatca (deze 
landen zijn bekeken door ~T10l1?Md. en een rapport hiervan liga eT. 13aarnaast is er infomtiatie van ïti'oonvegen cn 
Zweden ett Chirta. 

,•dlgQraeese. 
Speelfake wetgeving cxp]osieven. 
Veel landen hebben een. regelgeving die gebaseerd is op een speciale explosieven wexgevirtg . 
Rege1irtgen zijn op basis daarvan en niet op+ basis van transportreglemca4ering. iet gaat dan om het :iele scala 
aan explosieve stafren, waarvan wunverk slechts een onderdeel is. 
Canada, Duitsland (gek genoeg niet van toepassing op groot ;vurverk}, Verenigd Koninkrijk , Z;veden en 
Noorh~egen kennen dergelijke wetgeving. In beginsel. is op basis van dergelijke wetten regels gesteld t.a.v. 
trarupart, import, opslag etc. 
In de Verenigde Staten moet vuurwerk voldoen aan ren norm. 

A~atarisati~ 
Voel landen kennen het systeem v'an autorisatie. Alle klasse 1 stoffen, waaronder vuurwerk, moeten goedgekeurd 
worden , inclusïef de classificatie. t-Iet betreft hïcr Canada, Verenigd Koninkrijk, Z' weden, Noonvegcn , 
Duitsland (gek genoeg niet van toepassing op groot vuurwerk}. Frartactíjk kent dït niet. I~Iíer vindt een 
herclassiiycatie plaats op basis van opslag r?gelgcvíng. Degene die opslaat is verant<woordelijkvpor de juiste 
classificatie. In Duitsland bestaat ook iets dergelijks voor groot vuurwerk {vaar het overige autorisatie vereist}, 
De Verenïgdc Staten kent geen autorisatie systeem, de aFzender moei verklaren, dat het vuurwerk aan dc 
Amerikaanse norm voldoet. 

ClassiJicalie. 
[n het algemeen kan gesteld worden, dat de c[assíí-tcatie inde onderzochte landen niet gebaseerd is op de 
voorgeschrevcts serie 5 proeven ui[ de VN Aanbevelingen. Veetal bleek er maar heel weïnig ervarutg met testco 
te zijn. Wel voor testen, die betrekking hebben op het gebntik (consumenten wetgevïng), maar niet die voor het 
transport. Niettemin hee,`[ men wel denkbeelden over de classificatie, veelat op basis van expert judgement. [n 
het Verenigd Koninkrijk werkt men met een zogenaamde default lijst. Een classificatie wordt vastgeste?d voor 
een bepaald type vuurwerk ea indien gein nadere gegevens bekend zijn wordt deze classificatie aangehouden. 
Oak in andere landen gelden richtlijnen voor de tiassificatie. Canada gaat zover, dat elk vuurwerk artikel 
ingedeeld wordt. Opva1!end is, dat in zijn algemeenheid de indeling heel oordia in de buurt komt van de proeven 
die TNO~PML recent na de ramp in Enschede gedaan heen. Zo voorden salutes (slagbommen, bevattende 
kaliumciilaraat en een menglei van aluminiumen maónesïum} overal als 1. [G beschouwd ! 
Groot vuurwerk is in dat 'oeeld tenrrtinste l .3. 

Opslag en vervoer. 
tn vaat landen heeft men twijfel of de regels voor transport wel een op een over te nemen zijn voor opslag. Met 
name het aspect van opsluiting en ook de gemengde ladingen (1.1 bij l.3 bijv.} wordt als probleem gezien. 
Frankrijk heeft (recent ?) een specifieke 6c) test om aan te tonen, dat bij opslag !.3 niet icon r?ageren als 1. i. 
Hei Verenigd Koninkrijk kent ook een afwijkende regelgeving voor opslag t.o.v.7ansport 

Nar:dlraving. 
Veel landen hebben inspectiediensten, die speciaal gericht zijnop handhaving van de explosieven wetgeving. 
Mct name de landen met een autorïsatiesysteem beschikken over een dergelijke inspectïe. 

Ca~eclusie. 
Op basis van de onderzochte landen leen gesteld. worden dat die het aanzienlijk strenger geregeld hebben den 
Nederland. Heel opmerkelijk is, dat dit in dc intematioaalc vergaderingeu nooit als zodanig aart de orde is 
gesteld. De moeste (onderzocht} tanden hebben hun eigen regels als het gaat ov:r explosieven. 



den andere conclusie is, dat het hele systeem gebaseerd is op alle explosieve stoffen err niet alteen op vuurwerk. 
13 ij diverse griegenheden werd ons wel duidelijk dat erbij explosieve stollen" w•el mem-gekke diagen zitten. 
i3ijsoorbeeld dc indeling van noodsignalen, die in de VS doodleuk als 4.1 {brandbare vaste stof !) wordt 
ingedeeld, maar elders als 1.1G !! 
EEet is van belang op te merken, dat Nederland geen specí~eke diensi heeft, di;. dergelijke zaken beoordeelt. (3ok 
de cotnnussie Oosting komt overigens niet met deze aanbeveling. 

C~aur~, sa~s~awerdcir~g i~aspee9~~iesast~ar. 
De inspectiedienst van China {CIQ) is verantwoordelijk voor de import en export van goederen naar of uit 
China. Zij witten samenwerken met de RVf. Deer waar problemen zijn kan RVI dil melden aan CIQ, die dan rn 
China de zaak zaf onden..oeken. Ind+en een bedrijf zich niet aan de voorscl3riften hordt kan dit zover gaan, dat de 
exportvergunning wordt ingetrokken !CIQ zal de RV[ inlichten over hun onderzoek. 




