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•Wie ben ik
•Consultatie concept wijziging vuurwerkbesluit
•De werkgroep
•Belangrijkste wijziging in het vuurwerkbesluit
•Reden en inhoud/gevolgen van de wijziging
•Overgang
•Jaarlijkse inspectie
•Wat zit er nog meer in de handreiking

•Vragen

Waar gaan we het over hebben
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Jan Lammers
• Vergunningverlener Bouw / Casemanager Wabo

• Inspecteur milieu

• Inspecteur integraal

Wie ben ik
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Op 10 november 2016 zijn de concept wijzigingen van het vuurwerkbesluit gepubliceerd voor
consultatie. Het einde van de consultatie was op 6 januari 2017.

Wie was hiervan op de hoogte?
Wie heeft het concept van de wijziging van het Vuurwerkbesluit bekeken?
Wie heeft gezien dat het memorandum 60 wordt vervangen door de CCV richtlijn

‘Brandbeveiliging voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk’?
Wie heeft de CCV richtlijn bekeken?
Wie heeft bij inhoudelijke vragen/opmerkingen op het concept of de richtlijn de moeite
genomen te reageren?

Consultatie concept wijzigingen
Vuurwerkbesluit
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Werkteam Informatievoorzienig Invoering Vuurwerkbesluit

• Fred Mudde, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
• Mandy Taal, Rijkswaterstaat / Infomil
• Wim Makaske, Rijkswaterstaat / Infomil
• Willem van Oppen, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)
• Anton van Ballegooijen, Vereniging van Inspectie-Instellingen voor Veiligheid en

Brandveiligheid  (VIVB)
• Jos van de Ven, Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN)
• Jan Lammers, Landelijk Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren (LWVC)

De werkgroep
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Aanwijzing CCV-richtlijn als basis voor het opstellen van een UPD.

Belangrijkste wijziging

Vwb nu

Vuurwerkbesluit

Memorandum 60

VAS
(Voorschriften voor Automatische

Sprinklerinstallaties)

Vwb per 1 juli 2019

Vuurwerkbesluit

CCV-richtlijn

NEN-EN 12845
(Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en

onderhoud)
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Huidig Vuurwerkbesluit zorgt voor “oude” normen.

Memorandum 60 wordt rechtstreeks vanuit Vuurwerkbesluit aangewezen.
• Memorandum 60 stuurt volgende voorschriften aan:

• VAS: 1996
• NEN 2535: 1996
• NEN 2575: 2000

In basis prima normen maar zeker voor nieuwe installaties niet wenselijk.

Vanuit CCV richtlijn verwijzing naar actuele normen.

Reden wijziging
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•Per 1 juli 2019 komt voorschrift 5.2 van bijlage 1 bij het Vwb te luiden:

De brandbeveiligingsinstallatie is ontworpen, aangelegd, opgeleverd en onderhouden overeenkomstig een
uitgangspuntendocument, opgesteld overeenkomstig de Richtlijn brandbeveiliging voor opslag en
verkoop consumentenvuurwerk. Het uitgangspuntendocument is beoordeeld door een door de Stichting
Raad voor Accreditatie geaccrediteerde NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling wat betreft het
uitvoeren van beoordelingen en inspecties ten aanzien van brandbeveiligingsinstallaties op basis van de
Richtlijn brandbeveiliging voor opslag en verkoop consumentenvuurwerk. Met toepassing van artikel
28, eerste lid, laatste zinsnede van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet
bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de tweede volzin. Het
uitgangspuntendocument en de beoordeling door de inspectie-instelling zijn goedgekeurd door het bevoegd
gezag, voordat met de aanleg van de brandbeveiligingsinstallatie wordt begonnen. Het
uitgangspuntendocument en de beoordeling door de inspectie-instelling zijn binnen de inrichting aanwezig.

•Zijn alle bestaande UPD’s op basis van het Memorandum 60 hiermee ongeldig?

Nee, er is een overgangsregeling.

Overgang
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•Van Memorandum 60 naar CCV-richtlijn geen aanpassing van het veiligheidsniveau.

•Aanpassing UPD’s op een natuurlijk moment:
het moment van de 5 jaarlijkse beoordeling.

•Niet de bedoeling dit moment aan te grijpen om een aangepaste installatie te eisen naar de
actuele stand der techniek.

•Wanneer men UPD eerder wil aanpassen vanwege gewenste wijziging/uitbreiding moet deze
worden opgesteld op basis van de nieuwe CCV-richtlijn.

Overgang
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Er zijn 2 opties

• Optie 1:
Uitvoeren van een 5 jaarlijkse beoordeling, op de ‘normale’ wijze. Vanuit beoordeling van
5 jaarlijkse beoordeling vraagt bevoegd gezag om aanpassing van het UPD, eventuele andere
relevante afwijkingen kunnen dan direct meegenomen worden.

• Optie 2:
Direct met een aangepast UPD komen. Een nieuw UPD moet voldoen aan huidige wet- en
regelgeving. Indien hiervan wordt afgeweken moet dit onderbouwd worden. Het bevoegd
gezag beoordeelt vervolgens of met de afwijking kan wel/niet kan worden ingestemd.

Overgang
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•Zolang het UPD op basis van Memorandum nog van toepassing is voor een inrichting, zal de
jaarlijkse inspectie plaatsvinden volgens inspectieschema’s Memorandum 60/VAS.

•Zodra het UPD is aangepast naar de CCV-richtlijn zal de jaarlijkse inspectie plaatsvinden volgens
de inspectieschema’s CCV-richtlijn/NEN-EN 12845.

•Nieuwe inspectieschema’s zijn al beschikbaar, maar worden gepubliceerd zodra het
Vuurwerkbesluit gepubliceerd wordt.

•Gedurende een periode van maximaal 5 jaar te maken met twee verschillende regimes.

Jaarlijkse inspectie
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•Wanneer/hoe vaak mag er een nota van aanvulling op een UPD worden geschreven.

•Samenloop met andere brandbeveiligingsinstallaties.

•Regelkringen voor opstellen, beoordelen, aanleggen, onderhouden en inspecteren van de
brandbeveiligingsinstallatie.

•Transponeringstabel Memorandum 60 naar CCV-richtlijn.

•Transponeringstabel VAS naar NEN-EN 12845.

•Update van de FAQ zoals nu te vinden infomil.

Handreiking zal als ‘webpagina’ te raadplegen zijn op de website van infomil en zal live gaan op
moment van publiceren van het Vuurwerkbesluit.

Wat zit nog meer in de handreiking
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