
Vuurwerk en veiligheid



Na de vuurwerkramp in Enschede heeft de regering besloten nieuwe regels op te stellen

voor het gebruik en het opslaan van vuurwerk. Deze regels zijn opgenomen in het

Vuurwerkbesluit van 1 maart 2002. Als gevolg van het Vuurwerkbesluit 2002 hebben de

provincies nieuwe taken en bevoegdheden gekregen. Op 1 maart 2004 is het

Vuurwerkbesluit gewijzigd. Deze brochure geeft in het kort de nieuwe regels weer die

gelden voor het opslaan, verhandelen, kopen of afsteken van vuurwerk. Tot slot wordt de

rol van de Provincie op het gebied van vuurwerk kort toegelicht.
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Het opslaan van vuurwerkartikelen 

Het Vuurwerkbesluit maakt onderscheid tussen consumentenvuurwerk en professioneel

vuurwerk.

Consumentenvuurwerk is vuurwerk bedoeld voor particulier gebruik (tijdens de jaarwis-

seling). Professioneel vuurwerk is al het andere vuurwerk.

Voor de opslag van kleine hoeveelheden consumentenvuurwerk (van 10 tot 1.000 kg) is

geen milieuvergunning nodig maar kan worden volstaan met een melding bij de

gemeente. Voor de opslag van 1.000 tot 10.000 kg moet een milieuvergunning worden

aangevraagd bij de gemeente. Als een bedrijf meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk

wil opslaan moet het een milieuvergunning aanvragen bij de Provincie. Bedrijven moeten

zich houden aan de eisen van de milieuvergunning en de voorschriften van het

Vuurwerkbesluit. Voor de opslag van professioneel vuurwerk moet altijd een vergunning

worden aangevraagd bij de Provincie.

Veiligheidsafstanden en opslag

Het Vuurwerkbesluit 2002 kent strenge regels voor wat betreft veiligheidsafstanden tussen

het bedrijf dat vuurwerk opslaat en de omgeving. Een bedrijf dat meer dan 10.000 kg

consumentenvuurwerk opslaat in een bewaarplaats, moet bijvoorbeeld minimaal 20 meter

afstand in acht nemen ten opzichte van bijvoorbeeld omliggende woningen. Het gewij-

zigde Vuurwerkbesluit 2004 staat een kortere afstand toe. Dit kan alleen als er goede

brandwerende voorzieningen tussen bedrijf en woningen zijn aangebracht. Hierbij kan

bijvoorbeeld gedacht worden aan een brandwerende muur van voldoende hoogte en

breedte. De nieuwe regels zijn dus minder strikt, maar het gewenste veiligheidsniveau blijft

hetzelfde. Tevens zijn de nieuwe regels en eisen zodanig gewijzigd dat de handhaaf-

baarheid en uitvoerbaarheid daarvan eenvoudiger en praktischer is.

Voor de opslag van professioneel vuurwerk gelden strenge veiligheidsafstanden van 400

of 800 meter tot de omgeving. De afstand is afhankelijk van de opgeslagen hoeveelheid

vuurwerk.

Gemeentelijke bedrijven die al voor 1 maart 2002 bestonden, hadden tot 1 maart 2004 de

tijd om aan alle nieuwe regels te voldoen. Provinciale bedrijven hebben tot 1 maart 2005

de tijd om aan alle eisen te voldoen, mits hiertoe tijdig een verzoek is ingediend bij de

Provincie. Nieuwe vuurwerkbedrijven moeten direct voldoen aan alle regels en eisen uit

het Vuurwerkbesluit.



Toepassingsvergunning

Degene die professioneel vuurwerk toepast  – een gespe-

cialiseerd bedrijf, ook wel “beziger” genoemd – moet een

zogenaamde toepassingsvergunning hebben. Deze

vergunning staat het afsteken van professioneel vuurwerk

toe. De provincie waarin de beziger is gevestigd, is

bevoegd om deze vergunning te verlenen. Als een beziger

in het buitenland is gevestigd, is het Ministerie van VROM

het bevoegde gezag voor het verlenen van de toepass-

ingsvergunning.

Afsteken van vuurwerk 

Consumentenvuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december 10.00 uur en

1 januari 02.00 uur. Buiten deze periode mogen particulieren geen vuurwerk afsteken.

Consumentenvuurwerk mag alleen verkocht worden aan personen ouder dan zestien jaar.

Consumentenvuurwerk dat voldoet aan alle wettelijke eisen moet voorzien zijn van het

opschrift “geschikt voor particulier gebruik”.

Het Vuurwerkbesluit stelt strenge eisen aan het afsteken van professioneel vuurwerk.

Onder “afsteken” wordt begrepen: de opbouw en het installeren van vuurwerk, het be-

werken ervan, het tot ontbranding brengen en het na het evenement het verwijderen van

vuurwerk(resten). Professioneel vuurwerk moet altijd zijn voorzien van de aanduiding ”niet

geschikt voor particulier gebruik”.

Ontbrandingstoestemming 

Voorafgaand aan ieder groot vuurwerkevenement moet

een beziger alsnog een ontbrandingstoestemming aanvra-

gen bij de provincie waarin het vuurwerk zal worden

afgestoken. Bij de aanvraag moet onder andere een werk-

plan worden gevoegd, dat de aard van de werkzaamheden

en de toe te passen vuurwerkartikelen beschrijft. De

aanvraag moet minimaal 14 weken voorafgaand aan het

evenement zijn ingediend. Deze termijn heeft te maken

met de verplichte wettelijke procedure die de Provincie

moet volgen.

De ontbrandingstoestemming kan pas worden verleend

nadat de burgemeester van de gemeente waar het vuur-

werkevenement plaatsvindt, hiervoor een verklaring van

geen bezwaar heeft afgegeven aan de Provincie. Als de

burgemeester, die verantwoordelijk is voor de openbare

orde en veiligheid van de gemeente, deze verklaring niet

verleent, kan het evenement niet doorgaan.

Een ontbrandingstoestemming is niet alleen nodig voor het

in de buitenlucht afsteken van professioneel vuurwerk

(bijvoorbeeld tijdens Koninginnedag), maar ook voor het 



afsteken van vuurwerk binnen. Binnenvuurwerk wordt

bijvoorbeeld gebruikt tijdens theater- of filmvoorstellingen,

een optreden in een discotheek, een opening van een

gebouw of tijdens een feest.

Melding

Omdat voor de kleinere vuurwerkevenementen de proce-

duretijd erg lang was (14 weken), heeft men een nieuwe

regeling gemaakt, de zogenaamde meldingsregeling. Als

tijdens een binnenevenement niet meer dan 10 kg

theatervuurwerk en bij een buitenevenement niet meer

dan 100 kg consumentenvuurwerk wordt gebruikt, kan

een beziger deze evenementen 14 dagen van te voren

melden bij de Provincie.

Toezicht en handhaving

De gemeentelijke en de provinciale vuurwerkbedrijven en

winkels, worden op basis van het provinciaal hand-

havingsuitvoeringsprogramma regelmatig bezocht en

gecontroleerd. De controles hebben betrekking op de

noodzakelijke technische voorzieningen, de opslag-

hoeveelheden en de opslagwijze, en de verkoop van con-

sumentenvuurwerk in december. In het voorjaar vindt een

controle plaats op de restanten van vuurwerk in de

bewaarplaatsen. Het handhavingsuitvoeringsprogramma

geeft tevens aan welke externe handhavingspartners

deelnemen aan een controle en op welke wijze de hand-

having plaatsvindt.

Vuurwerkevenementen die in onze provincie plaatsvinden

worden in principe allemaal gecontroleerd. De controles

kunnen al dan niet in samenwerking met andere hand-

havingspartners plaatsvinden. De coördinatie van het

toezicht op de uitvoering van vuurwerktaken is in handen

van de provinciale vuurwerkcoördinator.

Handhavingsmiddelen

Er kunnen verschillende middelen worden ingezet als blijkt dat de regels van opslag óf

afsteken van vuurwerk niet worden nageleefd. Denk hierbij aan het in beslag nemen van

vuurwerk, het voorschrijven van aanvullende maatregelen die het bedrijf moet nemen, het

opmaken van een proces verbaal, het eisen van aanvullende maatregelen tijdens het

opstellen van vuurwerk bij een evenement of zelfs, als het publiek in gevaar komt of kan

komen, het acuut stilleggen van een vuurwerkevenement.

Provinciaal Handhavingsteam Vuurwerk (PHV)

Het Vuurwerkbesluit 2002 geeft Provincies een coördinerende taak bij de uitvoering van het

besluit. Daarnaast dient iedere Provincie een handhavingsteam samen te stellen. In de

Provincie Limburg bestaat dit team uit verschillende externe handhavingspartners die

betrokken kunnen zijn bij de handhaving van de vuurwerktaken. De provinciale vuurwerk-

coördinator is de voorzitter van dit team en het aanspreekpunt voor alle vuurwerkaangele-

genheden. Deelnemende partners aan dit handhavingsteam zijn vertegenwoordigers van

gemeenten, brandweer, regionale brandweer, politie en Arbeidsinspectie.



Andere handhavingspartners

Er zijn uiteraard nog andere instanties die vuurwerkhandhavingstaken uitvoeren. Denk hier-

bij aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de douane of het Ministerie van VROM. Deze

instanties kunnen door de Provincie Limburg bij bepaalde vuurwerktaken worden betrokken

op momenten dat bijzondere expertise is gewenst. De samenstelling van de uitvoeringsor-

ganisatie kan per Provincie verschillen en zal afgestemd zijn op de reeds bestaande samen-

werkingsstructuren.

Partners met een wettelijke adviesfunctie

De regionale brandweer adviseert de Provincie over een vergunningaanvraag voor de

opslag van vuurwerk en het verlenen van een ontbrandingstoestemming. Deze advisering

beperkt zich tot de brandveiligheid en de algemene veiligheidsvoorschriften die door de

Provincie worden opgenomen in de ontbrandingstoestemming.

De politie adviseert bij het verlenen van een toepassingsvergunning. Daarnaast betrekt de

burgemeester de politie in veel gevallen bij het verlenen van de verklaring van geen

bezwaar. Tijdens een buitenevenement zal de politie vaak betrokken worden bij het afzetten

van de wegen die in de gevarenzone liggen. De strafrechtelijke opsporing van illegaal vuur-

werk is een zelfstandige taak die de politie het hele jaar door uitvoert.

Vindt het afsteken van het vuurwerk plaats vanaf een ponton of een schip dan wordt de

instantie die het water beheert - in de meeste gevallen de Rijkswaterstaat - ook betrokken

bij de procedure voor een ontbrandingstoestemming. Met de Rijkswaterstaat worden

afspraken gemaakt over het al dan niet stremmen van het scheepvaartverkeer.

Andere wettelijke adviseurs kunnen zijn, een andere Provincie en/of het Ministerie van

VROM die de toepassingvergunning heeft verleend, of de regionale Luchtvaartdiensten.

Informatie en adressen

Provincie Limburg

Met algemene vragen over de provinciale vuurwerktaken of

vragen over toezicht en handhaving van het

Vuurwerkbesluit kunt u contact opnemen met de

Coördinator Vuurwerkbesluit van de Provincie Limburg,

Bert Vola, telefoon (043) 389 7717,

e-mail: hjg.vola@prvlimburg.nl

Wilt u een vuurwerkevenement organiseren neem dan tijdig

contact op met de afdeling Vergunningen van de Provincie

Limburg, (043) 389 8817. Stuur een aanvraag of een mel-

ding voor een evenement naar Provincie Limburg, Afdeling

Vergunningen, Postbus 5700, 6202 MA  Maastricht.

Landelijk Meld- en Informatiepunt (LMIP)

Het Ministerie van VROM heeft een Landelijk meld- en

informatiepunt voor vuurwerk. Dit digitale meldpunt verza-

melt alle landelijke gegevens over vuurwerkopslagbe-

drijven, de verleende vergunningen, de in- en uitvoer van

vuurwerk enz. LMIP, Antwoordnummer 10697, IPC 535,

2501 WB  Den Haag, telefoonnummer (070) 339 22 22.

Enkele interessante links op internet

www.limburg.nl

www.overheid.nl

www.infomil.nl

www.minvrom.nl 


