
 

 

 

Veranderende rol handhavende instantie 

In het licht van het huidige regeringsbeleid en anticiperend op de komende Omgevingswet 

(januari 2022) doet de overheid geleidelijk een stap terug. De verantwoording wordt meer 

en meer teruggelegd bij de ondernemer. Bedrijven die in het verleden hebben aangetoond 

dat de naleving van de geldende regelgeving blijvend is geborgd, dienen minder tijd kwijt te 

zijn aan toezicht en handhaving. Bij bedrijven, waar wij herhaald moeten waarschuwen 

zullen wij eerder en strenger optreden in geval van overtredingen. 

 

Procedure bij overtredingen 

Wanneer wij een overtreding constateren, waarvan u had kunnen weten dat dit niet volgens 

de geldende regels is, zullen wij streng optreden. Dit gebeurt op via bestuursdwang of een 

strafrechtelijk proces-verbaal, maar ook via de Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBM). 

Dit “lik op stuk” instrument kunnen wij inzetten bij de strafrechtelijke handhaving van 

milieudelicten. Hiermee kan een (strafrechtelijke) boete worden opgelegd voor bepaalde 

aangewezen overtredingen. Het werken met deze strafbeschikking gebeurt binnen de 

richtlijnen van het Openbaar Ministerie. 

 

De inspecteur die uw bedrijf bezoekt is verplicht de betreffende constateringen te melden bij 

een buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa). Deze zal na de verkoopperiode een proces-

verbaal opmaken of een BSBM uitschrijven. Voor overtredingen van het Vuurwerkbesluit 

moet u rekening houden met bedragen tussen de 750 en 8.000 euro. Bent u het als 

bestrafte niet eens met de strafbeschikking dan kan u verzet instellen bij de officier van 

justitie. Tijdens het opleggen van de BSBM informeert de Boa u over de procedure. 

  

Voorkom overtredingen bij vuurwerkverkoop 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034494/


 

 

 
 

Regels en richtlijnen opslag en verkoop vuurwerk 

 

Bergingsverpakking 

Beschadigd consumentenvuurwerk moet worden bewaard in een verpakking (zak) die 

antistatisch is en zo stevig en sterk is dat de verpakking afdoende tegen elke normale 

behandeling bestand is. Dit overeenkomstig voorschrift 1.5 van bijlage 1, onderdeel B van het 

Vuurwerkbesluit. De verpakking moet zijn voorzien van het opschrift «BERGING». Een 

dergelijke verpakking wordt doorgaans geleverd door de vuurwerkleverancier onder 

certificaat. Als er gevallen of beschadigd vuurwerk in de zak zit moet deze in een stevig doos 

worden bewaard met het opschrift “BERGING”. 

(Zeer) Licht ontvlambare stoffen en drukhouders  

Overeenkomstig voorschrift 1.9 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit moet de 

afstand van ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn (vuurwerkbewaarplaats 

en –bufferbewaarplaats en verkoopruimte) tot licht of zeer licht ontvlambare stoffen en 

drukhouders (bv. spuitbussen) (uitgezonderd brandblussers), ten minste 5 m bedragen. De 

verkoopruimte (hoe groot ook) dient geheel vrij te zijn van deze stoffen. Indien u twijfelt of 

een stof (zeer)licht ontvlambaar is kunt u dit nalezen op het veiligheidsblad van de 

betreffende stof. 

Andere materialen in (buffer)bewaarplaats 

Zodra er consumentenvuurwerk wordt opgeslagen mogen er geen andere stoffen of 

materialen in de (buffer)bewaarplaats(en) aanwezig zijn. Dit is een verplichting op grond van 

voorschrift 3.1 bijlage 1, onderdeel B Vuurwerkbesluit. U dient alle materialen die niets met 

het verkopen van vuurwerk te maken hebben uit de (buffer)bewaarplaats(en) te verwijderen.  

Zelfsluitende deuren 

Overeenkomstig voorschrift 2.4 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit moet de 

toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats zelfsluitend zijn. Op grond van voorschrift 2.6 van 

bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit dient de deur naar de verkoopruimte zelfsluitend te zijn. 

Overeenkomstig voorschrift 3.4 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit moet de 

deur van de (buffer)bewaarplaats gesloten worden gehouden, met uitzondering van de tijd 

die nodig is voor het inbrengen of uitnemen van consumentenvuurwerk. Kleefmagneten zijn 

verboden, tenzij er onder voorwaarden uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door het 

bevoegd gezag, overeenkomstig voorschrift 3.4a van bijlage 1, onderdeel B van het 

Vuurwerkbesluit. 

Inrichting (buffer)bewaarplaats  

De inrichting van de (buffer)bewaarplaats dient zodanig plaats te vinden dat:  

 visuele inspectie van al het aanwezige vuurwerk mogelijk is  

 inbrengen en uitnemen van consumentenvuurwerk niet wordt belemmerd  

 er ten minste één gangpad met een breedte van ten minste 75 cm aanwezig is  

 verpakkingen niet vervormen of anderszins beschadigd raken door het stapelen van de 

verpakkingen.  

Deze verplichtingen gelden op grond van de voorschriften 3.6 en 3.7 van bijlage 1, 

onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. 



 

 

 
 

Beschikbaarheid brandblusslanghaspel  

Een brandslanghaspel is steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar en kan onbelemmerd 

worden bereikt. Een brandslanghaspel wordt jaarlijks door een deskundige gecontroleerd op 

zijn deugdelijkheid. Dit is een verplichting op grond van voorschrift 1.12 bijlage 1, 

onderdeel B van het Vuurwerkbesluit.  

Veilig stellen werking sprinkler 

De goede werking van de automatische sprinklerinstallatie mag niet worden belemmerd 

door de wijze van opslag van consumentenvuurwerk. De volgende afstanden dienen in acht 

te worden genomen:  

1. Ten minste 2 cm ruimte tussen stellingen / consumentenvuurwerk en de muur  

2. Ten minste 50 cm tussen de bovenste verpakkingen en de sprinklerkoppen  

3. Ten minste 60 cm tussen de bovenste verpakkingen en het plafond  

4. Stapelhoogte maximaal zoals aangegeven in uw uitgangspuntendocument (UPD).  

Ook de verkoopruimte heeft een maximale stapelhoogte. Deze bedraagt bij de meeste 

bedrijven maximaal 1.60 meter. Raadplaag hiervoor het UPD. Deze verplichtingen gelden 

op grond van voorschrift 5.6 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit in 

samenhang met de uitgangspunten die ten aanzien daarvan ten grondslag hebben gelegen 

aan het ontwerp van de automatische sprinklerinstallatie, zoals deze zijn neergelegd in het 

UPD.  

Deur (buffer)bewaarplaats 

De toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats dient zodanig geconstrueerd te zijn dat een 

doelmatige drukontlasting niet wordt belemmerd overeenkomstig voorschrift 2.4 van bijlage 

1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. De drukontlasting via de deur heeft als doel om de 

drukopbouw, die ontstaat door brand in de (buffer)bewaarplaats, te ontlasten. De deur 

moet openen bij een druk die ruimschoots lager is dan de bezwijkdruk van de gezamenlijke 

constructie van de wanden en het plafond van de (buffer)bewaarplaats. In de praktijk is 

gebleken dat houten deuren, zonder dievenklauwen, met een eenvoudig, enkelvoudig slot 

en een schieter een voldoende lage openingsdruk hebben. 

Registratie bij de deur 

Bij de toegang van de inrichting moet, zodra er vuurwerk aanwezig is, een goede registratie 

aanwezig zijn van:  

• De classificatie van het consumentenvuurwerk en de opgeslagen hoeveelheid verpakt 

en onverpakt consumentenvuurwerk  

• Informatie over de mate van gevoeligheid voor blusmiddelen en  

• De plaats waar de artikelen zijn opgeslagen.  

De informatie hoeft niet vanaf buiten leesbaar te zijn, maar wel moet voor de hulpdiensten 

direct duidelijk te zijn waar deze informatie te vinden is. Dit is een verplichting op grond 

van artikel 1.4.3 van het Vuurwerkbesluit. Indien u nog geen registratie heeft of als u 

twijfelt of de wijze waarop u de registratie aanwezig hebt voldoet, kunt u contact opnemen 

via de e-mail met mevrouw Sonja Hoogkamer (ODIJmond). 

Vuurwerk onder bereik publiek 

Het in een verkoopruimte aanwezige consumentenvuurwerk wordt zodanig opgeslagen dat 

het zich niet onder handbereik van het publiek bevindt terwijl het wel bereikbaar is voor het 

water van de automatische sprinklerinstallatie. Hiertoe dienen legborden, kasten of tafels 

niet dieper te zijn dan één meter. Dit is een verplichting op grond van voorschrift 4.2 bijlage 

1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. Het vuurwerk mag niet hoger worden gestapeld 

dan de hoogte die is aangegeven in het UPD. 

mailto:s.hoogkamer@odijmond.nl?subject=Vuurwerk%20factsheet


 

 

 
 

Maximale hoeveelheid vuurwerk 

In de inrichting mag op geen enkel moment meer vuurwerk aanwezig zijn dan de 

hoeveelheden die genoemd worden in het UPD. Het vuurwerk mag alleen aanwezig zijn op 

de in het UPD aangegeven plaatsen. De hoeveelheid vuurwerk die in de verkoopruimte 

aanwezig is (maximaal 250 of 500 kilogram afhankelijk van het UPD) moet van de 

maximale hoeveelheid vuurwerk worden afgehaald die in de bufferbewaarplaats aanwezig 

mag zijn. Dit vuurwerk moet namelijk bij een calamiteit direct terug kunnen in de 

bufferbewaarplaats.  

Uitpakken transportverpakkingen vuurwerk 

Het uitpakken van de omverpakkingen of transportverpakkingen van het vuurwerk mag 

alleen plaatsvinden in de bufferbewaarplaats. Om deze reden is er bij de berekening van de 

maximale hoeveelheid vuurwerk in deze ruimte rekening gehouden met 4 m2 vrije ruimte. 

Om uitpakken mogelijk te maken moet deze ruimte dan ook vrij zijn voor deze 

werkzaamheden. Deze verplichting geldt op grond van voorschrift 1.3 in combinatie met 

voorschrift 3.2 bijlage 1, Onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. 

Schriftelijke instructie personeel 

Er moet een schriftelijke instructie inzake gevaarsaspecten en brandbestrijding verstrekt 

worden aan al het personeel dat werkzaamheden aan consumentenvuurwerk verricht. U dient 

dit aan te tonen op verzoek van de toezichthouder. Wij adviseren u om elk personeelslid te 

laten tekenen voor ontvangst van de instructie. Deze verplichting geldt op grond van 

voorschrift 1.4 bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. Indien gewenst kunt u een 

voorbeeld via de mail opvragen bij mevrouw Sonja Hoogkamer (ODIJmond). 

Veiligheidsaanduidingen 

Op de toegangsdeur van alle ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig is, wordt een 

veiligheidssymbool aangebracht, waarmee het ontploffingsgevaar wordt aangeduid, 

overeenkomstig voorschrift 1.6 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. 

Rook en vuurverbod 

Binnen de inrichting mag niet worden gerookt en mag geen vuur of open vlam aanwezig zijn. 

Bij iedere ingang van de inrichting is een verbodsbord waaruit blijkt dat vuur, open vlam en 

roken verboden zijn. Dit is een verplichting op grond van voorschrift 1.7 bijlage 1, onderdeel 

B van het Vuurwerkbesluit. 

Ononderbroken laden en lossen vuurwerk 

Consumentenvuurwerk wordt onmiddellijk na levering in de (buffer)bewaarplaats 

opgeborgen, waarbij het vervoermiddel waarmee het consumentenvuurwerk wordt 

aangeleverd niet onbewaakt blijft staan, tenzij het vervoermiddel zich bevindt op een voor 

onbevoegden afgesloten terrein. Dit is een verplichting op grond van voorschrift 1.3 bijlage 1, 

onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. 
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