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Voorwoord 

 

Dit onderzoek is een actualisatie en update van het eerder in 2010 verschenen rapport: Veilig 

omgaan met carbid. Met dit rapport wordt het rapport van “Veilig omgaan met carbid” uit 

2010 vervangen. 

 

Het hier voorliggende rapport heeft ook een update gehad en een uitbreiding op onderdelen. 

U zal hierin een aantal aspecten teruglezen welke ongewijzigd zijn gebleven maar ook om 

handhavend te kunnen gaan optreden. Dit rapport is algemener en breder bruikbaar omdat het 

niet specifiek meer is geschreven ten behoeven van de gemeente Raalte maar voor alle 

gemeenten toepasbaar kan zijn. 
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Samenvatting  

 
In de periode rond december nemen de vragen over carbid en vuurwerk toe. Omdat het 

vraagstuk over carbid vanuit verschillende invalshoeken kan worden bekeken is het vaak niet 

duidelijk wat er allemaal bij carbid komt kijken. Carbid is geen vuurwerk en daarom ligt de 

omgang van deze stof iets complexer. De stof en moet beschouwd worden als gevaarlijke stof 

en alles wat daar mee samenhangt. 

 

Aanleiding 

Steeds vaker zijn er misstanden en excessen met betrekking tot het gebruik van carbid of het 

gebruik van alternatieve gevaarlijke stoffen voor carbid. Mede daardoor zijn er zowel vanuit 

de overheid, politie als detailhandel veel vragen over de eisen, de opslag en het gebruik van 

carbid. 

Het gebruik van Carbid wordt steeds populairder aangezien de regels omtrent vuurwerk steeds 

strenger en duurder wordt. Carbid is een relatief goedkoop product en geeft veel hardere 

klappen dan legaal vuurwerk. Omdat de gemeente als toezichthouder van de Wet 

milieubeheer en opsteller van de Algemene plaatselijke verordeningen worden de vragen 

daarom ook aan het College van burgemeester en wethouders gesteld.  

 

Onderzochte onderdelen 

Dit onderzoek  omvat een ruim aantal aspecten die te maken hebben vervoer, opslag, verkoop, 

gebruik, regelgeving en handhaving. 

De knelpunten en oplosmogelijkheden die op het gebied van carbid bestaan zijn inzichtelijk 

gemaakt. Ook resultaten afkomstig van een ander project BOCK is geïntegreerd in de 

advisering. 

 

Advies 

Er wordt uiteindelijk geadviseerd om de Algemene plaatselijke verordening aan te passen. 

Ook moet er met behulp van actieve communicatie aandacht worden gevestigd op de gevaren 

en het goede gebruik van carbid. Tevens moet er op regionaal niveau afstemming worden 

gezocht met omliggende gemeenten. Op die manier wordt er op een eenduidige manier 

omgegaan met dit probleem.
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1. Inleiding 

1.1 Situatieschets 

In het noorden en oosten van Nederland is het naast het traditionele vuurwerk op 31 december 

ook een traditie om   met carbid te schieten. Carbid is een gebruiksnaam maar de stof heet 

voluit “Calciumcarbide” en is een vaste stof. De meeste mensen scharen de stof carbid onder 

de noemer vuurwerk, dit omdat carbid veel wordt gebruikt in de periode van 26 december tot 

31 december. Ondanks dat er op dezelfde dag geschoten wordt met vuurwerk is carbid geen 

vuurwerk maar een gevaarlijke stof. 

Omdat door sommige mensen vuurwerk en het knallen daarvan als overlast word ervaren zijn 

de voorschriften omtrent het gebruik van vuurwerk meer en meer aan banden gelegd. 

De ondervonden overlast word daarbij voornamelijk ervaren door zwaar illegaal vuurwerk en 

niet door het reguliere vuurwerk. Door deze strengere regels en beperkingen in afsteektijden 

is al sinds 2009 een trend zichtbaar dat jongeren de overstap maken van gecontroleerd 

vuurwerk naar het carbidschieten. Dit is vele malen goedkoper en geeft een veel hardere knal 

dan vuurwerk. 

 

Na aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede zijn de regels voor vuurwerk wel 

uitmuntend geregeld. Dit geld niet voor carbid. Het traditioneel schieten met carbid (zie 

afbeelding 1)  is niets anders dan het ontwikkelde acetyleen gas te laten ontbranden / 

exploderen. Bij het wegvliegen van het projectiel uit het zwakste punt ontstaat dan een harde 

knal. Acetyleen is het gas dat vrij komt bij het in contact brengen van carbid met water (H2O). 

Bij dit proces ontstaat acetyleengas wat wordt opgevangen in een afgesloten melkbus (20, 30 

of 40 liter, meest voorkomende is 40 liter (de gewone melkbus)) of andere conservenblik. 

Door een ontsteking, vaak een vlam of bougie, bij het gas te houden zal al het gas 

onmiddellijk verbranden waardoor een overdruk ontstaat en de deksel wordt weggeschoten. 

Dit principe is vergelijkbaar met een traditioneel buskruitkanon. 

 

 
Afbeelding 1 

 

Omdat er steeds vaker, steeds meer en steeds extremer geschoten wordt met carbid en andere 

expanderende gevaarlijke stoffen, gassen en vloeistoffen wordt de vraag om regels en 

duidelijkheid steeds groter. Voornamelijk bij gemeenten, politie, omgevingsdiensten en 

ondernemers die het carbid verkopen. De extremiteit bestaat uit het groter maken van 

carbidkanonnen en experimenteren met het schieten met carbid (zie afbeelding 2 t/m 7). Ook 

vindt als uitvlucht voor regels steeds vaker het experimenteren met andere gevaarlijke stoffen 

dan carbid plaats. 

Omdat extremiteiten als niet normaal worden beschouwd wordt dit aangemerkt als exces. 
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Afbeelding 2     Afbeelding 3 

 

  
Afbeelding 4     Afbeelding 5 

 

   
Afbeelding 6      Afbeelding 7 
 
De gemeenten maken het lokale beleid over activiteiten en waarborgt   de veiligheid met 

behulp van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  

 

De politie is het handhavende orgaan dat op basis van de APV  strafrechtelijk optreed. De 

Omgevingsdiensten en Regionale uitvoeringsdiensten in Nederland zijn een vraagbaak voor 

de overheidsorganen op het gebied van handhavingsinformatie. De ondernemer is de persoon 

die het carbid verkoopt. De ondernemer is een belangrijke schakel bij het bereiken van 

veiligheid omdat hij een gevaarlijke stof (carbid) verstrekt en mogelijk ook aan jeugd. Omdat 

er veel onduidelijk is en er ieder jaar ongelukken met grote gevolgen gebeuren als gevolg van 

carbid schieten, vragen de verschillende instanties en groepen om duidelijkheid. 

  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.club-bb-fleringen.nl/CTF/Carbidschieten043.jpg&imgrefurl=http://www.club-bb-fleringen.nl/CTF/home.htm&usg=__HzfaHCZVr943sPf3oPyGzm4gcd8=&h=336&w=448&sz=47&hl=nl&start=8&tbnid=tl4YF4OLLBYA1M:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dcarbid%2Bkanon%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.club-bb-fleringen.nl/CTF/Carbidschieten043.jpg&imgrefurl=http://www.club-bb-fleringen.nl/CTF/home.htm&usg=__HzfaHCZVr943sPf3oPyGzm4gcd8=&h=336&w=448&sz=47&hl=nl&start=8&tbnid=tl4YF4OLLBYA1M:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dcarbid%2Bkanon%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.5587197.1451581888!image/image-5587197.jpg&imgrefurl=http://www.destentor.nl/regio/steenwijkerland/carbidtank-zuidveen-doet-de-ramen-trillen-1.5587171&docid=Y621LfJq76nKQM&tbnid=mVW8cvqBRdabcM:&w=2560&h=1707&hl=nl&bih=1182&biw=2021&ved=0ahUKEwiboLPko4zQAhVB2RoKHYX2APE4ZBAzCDQoMjAy&iact=mrc&uact=8
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1.2 Doelstelling 

Hoe wordt voor een ieder persoon die met carbid of alternatieve gevaarlijke stoffen, , in 

aanraking komt (privé of beroepsmatig) de situatie het meest veilig en hoe is dit geborgd 

zodat excessen kunnen worden aangepakt en gewonden worden voorkomen. 

1.3 Probleemstelling 

Welke maatregelen moet een gemeente nemen om excessen en grote problemen met carbid te 

kunnen voorkomen. 

 

1.4 Definitielijst 

Carbidschieten: Met behulp van een gevaarlijke stof (vaak carbid) of gas een projectiel 

afvuren of met het doel een harde knal ten gehore te brengen als gevolg 

van het ontbranden van een gas in een object. 

 

Excessen: Alle handelingen die worden verricht ten behoeve van het schieten van 

carbid, niet zijnde met een melkbus of klein blik van gelijke grote als 

een melkbus en die als onverantwoord kunnen worden beschouwd.  

 

Gebruik:  Het geen waarvoor en hoe carbid wordt toegepast;  

 

Handhaaft: De persoon die op basis van zijn gemeentelijke of politie ambt optreedt 

tegen overtredingen van regelgeving en bepalingen van opslag, 

verstrekking en gebruik van carbid; 

 

Ieder persoon: Een mens ongeacht leeftijd die in contact komt met carbid of op basis 

van zijn ambt toeziet op de naleving van de regelgeving over carbid; 

 

Ondernemers: De eigenaar van een winkel of inrichting die carbid opgeslagen heeft of 

ter verkoop aanbied; 

 

Regels: Wettelijke bepalingen en richtlijnen die aan carbid of handelingen 

hiermee verbonden zijn; 

 

Risico’s: Zijn de gevaren in de vorm van gezondheid, welzijn (ledematen) of 

voor de omgeving die samenhangen met carbid schieten; 

 

Schieten met carbid: Het wegschieten van een bal of deksel uit een bus als gevolg van het 

ontbranden van het ontwikkelde gas van het in contact brengen van 

water en calciumcarbid, hieronder wordt ook verstaan alle vormen die 

vergelijkbaar van aard en doel zijn; 

 

Veiligheid: Wat er moet worden ondernomen om negatieve gevolgen voor 

gezondheid en/of welzijn te garanderen; 

 

Verstrekking:  Het verkopen, overdragen of geven van Carbid aan een ander; 

 

 



 

 

 

Rapport veilig omgaan met carbid      Pagina 6 van de 46 

1.5 Onderzoeksmodel 

1.5.1 Onderzoeksfiguur 

In dit onderzoeksmodel is aangegeven wat en waarom iets in dit rapport is onderzocht. De onderliggende vragen zijn te vinden in bijlage 1. 

 
  

BRONNEN:  BENODIGDE KENNIS: 

   

Dossierstudie, wet en 

regelgeving en Bureaustudie 

andere projecten 

 

Door wie mag en wordt carbid gebruikt 

Bureaustudie en evaluaties Hoe en wie kan er handhaven 

 

 

 

 

Dossierstudie, internet 

 

Hoe en waarvoor wordt carbid gebruikt 

  

Dossierstudie, internet  Wat zijn de tradities met carbid 

   

 Peiling experts / specialisten 
 

Is er draagvlak voor handhaving van 

carbid 

   

Product 

veiligheidsinformatiebladen  

Wat is de chemische samenstelling 

      

Activiteitenbesluit en andere 

relevante wet en regelgeving 

 

 

Brandweer  Hoe vind de opslag plaats 

   

 Winkeliers / ondernemers  Hoe vind transport plaats 

 

Afbeelding 4  onderzoeksmodel

OPTIEK: 

 

Regels, normen, gebruiken, 

veiligheid, risico’s en 

toepassing van carbid. 

 

OBJECT: 

 

De stof carbid, transport, 

opslag en gebruik. 

 

Knelpunten 

 

Wat zijn de 

tegenstrijdigheden, 

gebreken, ontbrekende 

maatregelen en hoe 

moeten deze opgelost 

worden. 

 

DOELSTELLING: 

 

Hoe wordt voor een ieder 

persoon die met carbid of 

alternatieve gevaarlijke 

stoffen, in aanraking komt 

(privé of beroepsmatig) de 

situatie het meest veilig en 

hoe is dit geborgd, zodat 

excessen kunnen worden 

aangepakt en gewonden 

worden voorkomen. 

 



 

 

 

Rapport veilig omgaan met carbid  Pagina 7 van de 46 

1.5.2  Verwoording onderzoeksmodel 

Bronnen:  uit de bronnen kan worden opgemaakt dat het hier voornamelijk een bureaustudie 

betreft.  

 

Kennis:  waarbij de kennis zich richt op de stofeigenschappen, gevolgen, regelgeving en het 

gebruik van carbid. 

 

Optiek:  het toetsingskader wordt gevormd door een zestal peilers. Dit zij Regels, normen, 

gebruiken, veiligheid, risico’s en toepassing van carbid. Dit is gedaan omdat zo 

alle onderdelen die te maken hebben met carbid worden belicht en dit allemaal met 

elkaar verweven is. 

 

Object:  hierbij gaat het om vorm van de stof carbid, het transport, de opslagwijze en het 

gebruik in het veld (de toepassingswijze). 

 

Knelpunten:  dit zijn tegenstrijdigheden of afwijkingen in het gewenste beeld en de 

werkelijke situatie. 

    

Doelstelling:  de doelstelling kan alleen worden bereikt door de voorgaande onderdelen te 

onderzoeken en zorgvuldig uiteen te zetten wat leid tot een advies.  

 

1.6 Leeswijzer 

In dit rapport wordt in opvolgende hoofdstukken thematisch ingegaan op de onderdelen die 

samenhangen mat carbid en het gebruik. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de 

noodzaak voor dit rapport en waar de aanleiding vandaan komt. 

In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan om de chemische samenstelling, werking en gebruik van 

carbid. In hoofdstuk 3 word inzicht verschaft in de gevaren die gemoeid kunnen gaan met het 

gebruik van carbid. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op wet en regelgeving van carbid. 

Na de wet en regelgeving moet er ook in de praktijk invulling worden gegeven aan 

handhaving. Alles wat daar mee gemoeid is wordt behandeld in hoofdstuk 5. 

Communicatie is belangrijk in verband met draagvlak en bekendheid met de risico’s. Daarom 

is er in hoofdstuk 6 aandacht besteed aan communicatie en benadering. 

Omdat er ook andere projecten in Nederland zijn op het gebied van Carbid is hier aandacht 

aan besteed in hoofdstuk 7. Op basis van de voorgaande hoofdstukken worden de knelpunten 

inzichtelijk gemaakt in hoofdstuk 8 om met oplossingen hiervoor te komen in hoofdstuk 9. 

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 10, gaat in op de conclusies en aanbevelingen op basis van 

dit rapport. 
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2. Stofeigenschappen en gebruik 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt in § 2.2 de chemische opbouw en reactie van carbid weergegeven. 

Aansluitend wordt in § 2.3 ingegaan op het gebruik van carbid in het verleden. 

2.2 Chemische samenstelling 

Calciumcarbide (Carbid, karbiet of carbuur), CaC2 is een vaste stof die wordt gemaakt door 

calciumoxide (ongebluste kalk) met koolstof (kool, cokes) te verhitten. 

2 CaO(s) + 5 C(s) → 2 CaC2(s) + CO2  

 

Het carbid ontleedt met water wat leidt tot de vorming van acetyleen (lasgas): 

CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2  

 

Bij het carbid schieten ontstaat er koolstofdioxide en waterdamp. 

2 C2H2 + 4 O2 -(ontsteking)→ 4 CO2 + 2 H2  

     2 H2 + O2 -(ontsteking)→ 2 H2O 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.1 Calciumcarbide 
 

De volgende gegevens typeren Carbid. 

 

Algemeen 

Molecuulformule CaC2 

Molmassa  64,1 g/mol 

Cas-nummer  75-20-7 

EG-nummer  200-848-3 

 

Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen 
R-zinnen  R15 vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water (acetyleen) 

S-zinnen  S2 buiten bereik van kinderen houden 

S8  verpakking droog houden 

S43  in geval van brand ..... gebruiken (in te vullen door leverancier). 

Nooit water gebruiken 

Omgang  Niet inademen 

Opslag  Stevig gesloten houden en onder stikstofatmosfeer hanteren en bewaren. 

Calciumcarbide absoluut niet in contact met water laten komen. 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Calciumoxide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Calcium
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Fysische eigenschappen 
Fase toestand  Vast bij kamertemperatuur 

Kleur   Blauw 

Dichtheid  2,22 g/cm³ 

 

Deze paragraaf is gebaseerd op het Chemiekaartenboek (SDU, 2009).  

 

2.3 Historie & gebruik 

Calciumcarbid wordt gebruikt om ruwijzer te ontzwavelen (S + CaC2 → CaS + 

2C) Vroeger werd carbid veel gebruikt in de carbidlamp, o.a. om voertuigen 

(zoals auto of fiets) te voorzien van verlichting (ongeveer tussen 1900 en 1945). 

In een carbidlamp zit een waterreservoir waaruit, na een nauwkeurige en lastige 

afstelling, water op het carbid druppelt waardoor acetyleen ontstaat 

(Carbidbus.nl, 2001-2008). Het acetyleengas kan vervolgens gebruikt worden 

als brandstof voor de verlichting doordat het gas slechts langs de brander de 

lamp kan verlaten. Na 1945 is de carbidlamp vrijwel geheel verdrongen door 

elektrische verlichting. Voor de komst van acetyleen in flessen werd carbid 

door smeden gebruikt als brandstof voor gasbranders.  

 

Carbid wordt verder nog gebruikt bij de vervaardiging van staal in de hoogovens. Het carbid 

maakt het staal zuiverder en ontdoet het van verontreinigingen. Het carbid is ook  een 

belangrijke grondstof voor een aantal industriële  chemicaliën, waaronder vinylchloride, 

neopreen, en acrylonitril. Deze producten  worden gebruikt bij de vervaardiging van diverse 

kunststoffen. (Carbidbus.nl, 2001-2016) 

  

 Het calciumcarbid vindt zijn toepassing verder bij het laten rijpen van vruchten als appels en 

bananen. (Carbidbus.nl, 2001-2016) 

  

Tot slot is het nog een oud beproefd middel om mollen uit uw tuin te verjagen. Plaats een brok 

carbid in een mollengang en u schijnt geen last meer te hebben van deze gravers. 

(Carbidbus.nl, 2001-2016) 

2.4 Vraag & aanbod 

Op dit moment is er een toenemende vraag onder jongeren naar carbid. Ook ontstaan er grotere 

en extremere schietinstallaties. Het spelen met gevaarlijk stoffen en de harde klappen spreekt 

jongeren aan. Omdat hierdoor de vraag rond oudejaarsdag naar carbid toeneemt spelen 

meerdere ondernemers in op deze ontwikkeling. De ondernemers die ook vuurwerk verkopen 

zien deze winstgevende activiteit dan ook als een gemakkelijke inkomstenbron maar hebben 

wel vragen. Deze vragen richten zich op “waaraan moet mijn opslag voldoen en mag ik carbid 

zo verkopen of moet de milieuvergunning worden aangepast”. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwijzer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Auto
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fiets
http://nl.wikipedia.org/wiki/1900
http://nl.wikipedia.org/wiki/1945
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gasfles
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lassen
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3. Risico’s 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt in beeld gebracht waar de gevaren ontstaan en wat de gevolgen daarvan 

zijn. In § 3.2 wordt een overzicht gegeven van mogelijke gevolgen. § 3.3 gaat in op het belang 

van kundigheid van gevaarlijke stoffen. In § 3.4 zijn reeds algemeen bekende ongevallen 

beschreven. 

3.2 Letsels 

Het is belangrijk om te weten wat de gevolgen voor het lichaam kunnen zijn als gevolg van 

ongelukken met carbidschieten. Op basis van die gevolgen kan gezocht worden naar adequate 

oplossingen om het risico op die gevolgen te verkleinen. Daarom is een onderstaand overzicht 

gemaakt. 

3.2.1 Mogelijkheden van letsel 

                            Gevolgen 

 

 

Lichaamsonderdelen 

Brand 

wonden 

Doofheid Blindheid 

 

Beperking 

gebruik 

Amputatie 

ledemaat 

Dodelijk 

gevolg 

 

Hoofd X X X X (X) X 

Armen X - - X X - 

Vingers en handen X X - X X - 

Benen X X - X X - 

Romp X - - X - X 

Tabel 1 Letselindeling 

 

Verwoording tabel 

Brandwonden: verbranding van de huid in de 1,2 of 3 graat. 

Doofheid: het verdwijnen van gevoel of gehoor. 

Blindheid: het vermogen van zicht. 

Beperkt gebruik: beschadiging zodat normaal gebruik wordt verminderd. 

Amputatie ledematen: het verlies van het ledemaat door afrukking of medisch ingrijpen. 

Dodelijk gevolg: Overlijden als gevolg van directe of indirecte impact op het lichaam. 

 3.2.2 Maatschappelijke gevolgen van letsel 

Uit het overzicht is op te maken dat als er iets mis gaat de gevolgen voor het slachtoffer enorm 

zijn en de rest van zijn leven zullen beïnvloeden of veelvuldig ziekenhuisbezoek tot gevolg zal 

hebben. Uit het overzicht is duidelijk dat de kans op een verwonding groot is als er ook maar 

iets mis gaat.  
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3.3 Kunde en vaardigheden 

Omdat er met een gevaarlijke stof wordt omgegaan is er ook sprake van kundig omgaan met 

stoffen. Een stof heeft een vastgestelde eigenschap zoals ook beschreven is in hoofdstuk 2. 

Echter is dit geen wet van persen en meten. De samenstelling en verhouding van de gebruikte 

stof maken het moeilijk om een juiste inschatting te maken van de gevolgen en effecten. 

Omdat de samenstelling niet gelijk is moet de persoon die met de stof werkt goed beseffen wat 

hij doet. Het experimenteren met hoeveelheden en inhoudsmaten is gezien de gevolgen uit den 

boze. Ook wordt in plaats van carbid het gas acetyleen van laskarren gebruikt omdat dit  

hetzelfde gas is wat ontwikkeld wordt bij carbid met water. In die gevallen is er een bijkomend 

gevaar van de opslag van de gasfles en zuurstoffles. Normaal gesproken  mag er vanuit worden 

gegaan dat een volwassen persoon van ouder dan 18 weet waar hij/zij mee bezig is. Echter 

blijkt dat de meeste mensen die schieten met carbid alleen het proces van carbid met water en 

de ontwikkeling van het brandbare gas acetyleen kennen. Verhoudingen zijn onbekend.  

3.4 Voorgekomen ongevallen 

De ongelukken die met carbid gebeuren worden veroorzaakt door  wegschietende projectielen 

of het uit elkaar klappen van een  bus of vat. Er zijn geen statistieken bekend van ongelukken 

veroorzaakt door het gebruik van Carbid (CBS, 2009). De bekende letsels zijn veroorzaakt 

door onkunde, leeftijd (gevaarinzicht) maar ook door overmatig drank gebruik.  

 

Door het experimenteren met grotere carbidkanonnen en andere apparaten is het moeilijk om in 

te schatten hoelang er gewacht moet worden tot de juiste verhouding aan gas in de kanonnen is 

ontwikkeld. Het gevolg is dat er geen geduld is om op het chemische proces te wachten en 

wordt er te veel carbid in de bus/ton aangebracht zodat het proces sneller gaat en daardoor 

oncontroleerbaarder is. De gevolgen als er iets mis gaat worden veel groter naar mate de carbid 

kanonnen groter worden. 

 

De bekendste gevolgen van ongelukken als gevolg van carbid schieten of ongevallen die  

hiermee samenhangen zijn: 

3.4.1 Hoofd en hersenletsel 

Een jongen van 9 jaar uit kampen die in 2007 een melkbusdeksel tegen het hoofd heeft 

gekregen (bijlage 4). Hij heeft nu voor de rest van zijn leven een hersenletsel en mogelijk 

cosmetische gezichtsschade. Oorzaak: onvoldoende risicobesef door de jonge leeftijd.  

3.4.2 Dodelijk gevolg 

Een man van 54 uit Deventer heeft in 2009, door onkunde over stofeigenschappen, een fatale 

handeling uitgevoerd met zuurstof (vloeibare) dat voorhanden was op het carbidschietterrein. 

Het zuurstof expandeerde als gevolg van de vlammen van de vuurkorf waar hij dit bij hield. 

Zijn been werd door de explosie geamputeerd en hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn 

verwonding (bijlage 5). 

3.4.3 Gefilmde missers  

van filmpjes(titel en bijbehorende link) die door de makers zijn gepubliceerd.  

 “Carbid schieten Heino 2013/2014 Giertank ontploft!”  https://youtu.be/jXrp3VU9blA    

 “Tank explodeert compleet”    

  http://www.dumpert.nl/mediabase/6632741/80807032/kaboooom_.html    

 “Jacob jan is doof nu.. Carbid in een 6000 liter vat gaat bijna mis in Vries”  

  https://youtu.be/IEnNv1RyYf8    

 “Carbid schieten Workum gaat niet als gepland” https://youtu.be/KSm0Mu30BJA 

https://youtu.be/jXrp3VU9blA
http://www.dumpert.nl/mediabase/6632741/80807032/kaboooom_.html
https://youtu.be/IEnNv1RyYf8
https://youtu.be/KSm0Mu30BJA
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4. Wet en regelgeving 

4.1 Inleiding 

In § 4.2 wordt het gebruik van carbid weergegeven. In § 4.3 wordt ingegaan op het transport  

van carbid en gevaarlijke stoffen  Opslag van carbid wordt belicht in § 4.4. Aansluitend aan de 

opslag wordt in § 4.5 de verkoopopslag belicht. 

4.2 Gebruik 

Het carbid wordt tegenwoordig gebruikt voor uiteenlopende zaken. Particulier wordt dit 

hoofdzakelijk nog gebruikt voor mollenbestrijding. Dit wordt gedaan door de carbid in de 

molgang te plaatsen. De mol wordt dan verdreven door de geur.  

4.3 Transport 

Carbid is een stof die voor vervoer is aangemerkt in de “Accord européen relatif au transport 

international de marchandises Dangereuses par Route” afgekort tot ADR. De ADR kent 3 

variaties aan indeling. Een stof wordt ingedeeld voor de volgende routes: over het water, per 

spoor, door de lucht en over de weg. Het transport over de weg is van belang voor indeling van 

gevarenklasse voor opslag. Daarnaast mag er met gevaarlijke stoffen alleen gereden worden 

over wegen die zijn aangewezen als gevaarlijke stoffen route.  

Calciumcarbide met verpakkingsgroep 1 heeft geen vrijstelling (UN-nr:1402). Calciumcarbide 

met verpakkingsgroep 2 heeft een vrijstelling tot 500 gram (UN-nr:1402) daar boven ook niet 

meer.  (Min ILenT, 2015). 

Als er afgeweken wil worden van de aangewezen routes gevaarlijke stoffen moet bij het 

bevoegd gezag van die wegen een ontheffing worden aangevraagd. In deze aanvraag moet dan 

worden aangegeven van welke route gebruik gemaakt wil worden. Als er een ontheffing is 

afgegeven mag er niet van die route worden afgeweken. Bij het bepalen van de route moet ook 

zoveel mogelijk de woonkernen worden gemeden tenzij dit niet anders kan. Voor deze stof 

geldt dat er een ontheffing moet worden aangevraagd bij vervoer boven de vrijstellingsdrempel 

om dit te mogen transporteren  
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4.4 Opslag 

4.4.1 Milieu 

Voor de opslag van carbid zijn in Nederland de Wet milieubeheer (hoofdstuk 9), 

Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer van 

toepassing. Hierin wordt de opslagwijze van een gevaarlijke stof bepaald aan de indeling van 

de ADR klasse. In het Activiteitenbesluit is in artikel 4.1, lid 1 gesteld dat een gevaarlijke 

stoffenopslag moet voldoen aan de regels die zijn gesteld in de ministeriële regeling. In de 

Activiteitenregeling milieubeheer is in artikel 4.3, lid 2 sub A aangegeven dat klasse 4 ADR 

stoffen niet worden opgeslagen overeenkomstig de PGS 15 eisen van Paragraaf 3.1, 3.4, 3.8  

t/m 3.20  en 3.23.  

Overeenkomstig artikel 4.4b moet carbid worden opgeslagen in een voorziening die voldoet 

aan: 

 

Artikel 4.4b 

1.  Gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR worden opgeslagen in een 

opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende 

onderdelen van PGS 15: 

 a.  paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2, paragraaf 3.2, met uitzondering 

van voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4; 

 b.  de paragrafen 3.8 tot en met 3.20, met uitzondering van de voorschriften 3.10.4 en 

3.10.5; 

 c.  voorschrift 3.21.1, eerste alinea, en 

 d.  paragraaf 3.23. 

2  Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR anders dan 

in een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan voorschrift 8.5.1 van PGS 15. 

3  Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4.1 van het ADR anders 

dan in een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan voorschrift 8.5.2 van PGS 15. 

 

Omdat er geen ondergrens is gesteld aan de hoeveelheid kilogrammen in de 

Activiteitenregeling milieubeheer moeten alle aanwezige stoffen in de inrichting in een 

opslagvoorziening die voldoet aan dit voorschrift.  

De PGS 15 hanteert echter in hoofdstuk 2 wel een ondergrens van 50 kg. Maar omdat 

rechtstreeks naar voorschriften en paragrafen wordt verwezen waar deze ondergrens niet op 

van toepassing is mag hier niet aan getoetst worden.  

4.4.2 Brandweer 

Met de invoering van het Gebruiksbesluit (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 26-7-2008 

tot 1-4-2012) is de norm van de verplichting om een vergunning aan te vragen in verband met 

gevaarlijke stoffen komen te vervallen. Op 1-4-2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking 

getreden. Dit betekent dat de brandweer niet langer beschikt over de gegevens  van gevaarlijke 

stoffen, stoffenopslagen en hoeveelheden die aanwezig zijn binnen een inrichting. De 

verantwoordelijkheid daarvoor is volledig komen te liggen bij de milieuhandhaving van de 

gemeenten. Het gevolg hiervan is dat de brandweer bij een uitruk in veel gevallen niet weet 

wat hen mogelijk te wachten staat. Dit betekend dat bij bluswerkzaamheden het carbid nat kan 

worden met alle gevolgen (explosiemogelijkheid) van dien. Het is dus van belang dat 

informatie over deze opslagen worden gedeeld onder diensten onderling. 
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4.5 Verkoopopslag 

In een verkoopruimte is het van belang of er sprake is van een werkvoorraad of verkapte 

opslag. In artikel 3.1.3 van de PGS 15 word duidelijk gesteld wanneer er sprake is van een 

werkvoorraad. Een werkvoorraad heeft te maken met verbruik “De grootte ervan moet in 

principe zijn afgestemd op het verbruik van één dag of één batch”.  

 

 
Bron: PGS 15 

 

Omdat carbid niet verbruikt wordt in de inrichting/winkel kan er strikt genomen geen sprake 

zijn van een werkvoorraad. Hoe er met gevaarlijke stoffen omgegaan moet worden in een 

winkel wordt niet geregeld in de PGS 15 maar in het Activiteitenbesluit (Min BZK, 2016), 

blijkend uit artikel 1.7 van de PGS 15. 

De uitwerking van de winkelopslag is geregeld in artikel 4.8 Activiteitenregeling milieubeheer. 

Hierin is vermeld dat gevaarlijke stoffen in een verkoopruimte brandveilig zijn verpakt. 

Hieraan wordt ook voldaan als de stoffen zijn opgeslagen in een voorziening die voldoet aan 

hoofdstuk 3 van de PGS 15. Er gelden hiervoor dus geen ondergrenzen. Echter is er wel 

opgenomen dat er in een winkel een niet grotere hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen aanwezig 

is dat strikt noodzakelijk is. 
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4.6 Verkoop en leeftijdsgrenzen 

Omdat carbid geschaard moet worden onder gevaarlijke stoffen en niet onder vuurwerk geldt 

hiervoor niet de leeftijdgrens van 18 jaar zoals in het vuurwerkbesluit is vastgelegd. 

Het is verboden conform de Arbeidsomstandigheden om jeugdige werknemers (jongeren van 

16 of 17 jaar) zonder toezicht werkzaamheden met gevaarlijke stoffen te laten uitvoeren. Vanaf 

18 jaar en ouder wordt aangenomen dat deze mensen verstandig om kunnen gaan met deze 

stoffen en een gevaarinschatting kunnen maken.  

Hoewel dit geldt voor werknemers (verkopers) geld dit niet voor kopers. Dit betekend dat er 

een verantwoordelijkheidsbesef moet zijn bij de verkoper. Hij moet bepalen of hij de 

gevaarlijke stof wel en niet verkoopt aan een jeugdig persoon. De wetgever verlangt dus van de 

ondernemer dat hij een risico inschatting maakt voordat hij de gevaarlijke stof verstrekt aan 

een koper ongeacht de leeftijd. Deze paragraaf is gebaseerd op Min SZW 2016. 

4.7 Carbid in het veld 

Als gemeente zal de lokale APV aangepast moeten worden. 

Er zijn twee mogelijkheden omdat te doen.  

1:   In de APV zelf worden alle verplichtingen opgenomen, dit levert een extra belasting op als 

er aanpassingen moeten plaatsvinden.  

2: Met een specifieke beschrijving in een artikel van de APV over carbid kan verwezen 

worden naar nadere regels welke de eisen omtrent het carbidschieten regelt. Bijvoorbeeld: 

“Ten behoeve van het carbidschieten als bedoeld in lid 2 van dit artikel kunnen door het 

college nadere regels worden gesteld”. 

 

Bij geen vermelding in de APV is er geen mogelijkheid tot handhaving van misstanden 

aangaande carbid. 

 

Hoe invulling aan de uitvoering  van handhaving in het veld vorm gegeven kan worden is te 

lezen in hoofdstuk 5. 
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5. Handhaving & uitvoerbaarheid 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe er handhavend kan worden opgetreden. Voor het 

bestuursrechtelijk handhaven komt er meer kijken dan allen een beschikking uitschrijven. 

In de paragrafen van dit hoofdstuk wordt aan deze onderwerpen aandacht besteed. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de bekende stukken van de gemeente Raalte.  

5.2 De controle en beschikking 

5.2.1 Controles 

De controles worden uitgevoerd door een beëdigd toezichthouder van het betreffende bestuur. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een politiebeambte vanuit het strafrechter ook kan 

optreden. Om de controles ook veilig te kunnen uitvoeren door de bestuurlijk toezichthouder is 

het van belang dat deze begeleid wordt door een politiebeambte. Reden is dat het 

carbidschieten  veel vergezeld gaat van randverschijnselen als alcoholgebruik, samenscholing 

en meningsvorming door derden.  

 

5.2.2 Mandaat 

Het mandaat van de handhaver moet toereikend zijn. Daarnaast moet het bestuur achter de 

handhaver staan als hij in het veld een beslissing heeft genomen. Afhankelijk van de breedte 

van het mandaat kan de handleiding en sanctiestrategie ook breder worden ingezet zoals ook te 

lezen is in paragraaf 5.5. Als de handhaver ook het mandaat voor toepassen van bestuursdwang 

heeft, kan ook een keuze in de handhavingsstrategie het beslagleggen op een carbid installaties 

zijn. Daarbij moet dan wel rekening worden gehouden met de uitvoerbaarheid van de 

bestuursdwang. Een bijkomstigheid is opslag en retourneren van materialen en het opstellen 

van een proces verbaal van beslaglegging. 

Bij alles moet worden bepaald hoe belangrijk het is voor de keuze van de dwangsom of 

bestuursdwang. Is er gevaarzetting dan is het de keuze in inschatting van de handhaver en de 

handhavingsstrategie. 

 

Zonder mandaat kan er niets worden uitgericht en dit is vrij snel bekend via (sociale) media. 

De schuttersgroepen staan met elkaar in verbinding via de diverse sociale media. 
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5.3 Benaderingswijze Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) 

Landelijk is een uniforme benaderingswijze vastgesteld voor overtredingen en 

handhavingswijzen. In deze paragraaf is deze benaderingswijze uitgewerkt voor aspecten 

aangaande carbidschieten in het veld. 

5.3.1 Positie bepaling 
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5.3.2 Bepalende factoren en omstandigheden 

 

De volgende factoren bepalen dat een overtreding zwaarder ingeschaald moeten worden.  

Hierbij wordt dan 1 hokje verplaatst naar rechts en 1 naar boven. Hier zal niet snel sprake van 

zijn. 
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5.3.3 Strategie uitvloeiing 

Gelet op de indeling uit paragraaf 5.3 is de sanctie overeenkomstig het onderstaande overzicht. 
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5.4 Voorbeeld bestuurlijke veld beschikking 

In het veld moet een handelbaar document zijn die gemakkelijk in te vullen is. Daarbij moet 

een origineel en een archiefexemplaar ontstaan. Er moet dus met een doordruk worden 

gewerkt.  Hieronder is een afbeelding te zien van een voor en achterkant van het formulier dat 

achterblijft op locatie. Het doordrukvel, identiek maar geel, wordt mee genomen voor 

archivering. 
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5.5 Sanctie en termijn bepaling 

Om tot een uniforme wijze van toedeling van sanctiehoogte en hersteltermijn te komen is er 

een handleiding geschreven waarin op basis van de voorschriften die overtreden kunnen 

worden een indeling is gemaakt naar ernst en gevolg van de overtreding van een specifiek 

voorschrift. Omdat een mandaat leidend is voor de hoogte van toe te passen last is hier 

rekening mee gehouden in de handleidingen. Er kunnen dus meerdere overtredingen worden 

aangevinkt er wordt altijd maar één sanctie aangegeven. Bij de keuze van meerdere 

overtredingen word dan de hoogste sanctie aangegeven. 

 

Hieronder is een overzicht uit de handleiding van 2015 van de sancties en termijnen 

weergegeven, zoals de gemeente Raalte deze heeft toegepast. 
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5.6 Verbeuren van een opgelegde last in het veld 

In navolging van een opgelegde last onder dwangsom zal er ook een verbeuringsbrief moeten 

zijn om opgelegde last onder dwangsommen te kunnen verbeuren. 

 

Hieronder is een voorbeeld van een veld verbeurdverklaring weergegeven zoals de gemeente 

Raalte deze in 2015 heeft toegepast. 
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6. Project BOCK 

6.1 Inleiding 

In het noorden van het land wordt momenteel een project gedraad op het gebied van carbid. 

In dit hoofdstuk wordt de informatie aangaande dit project weergegeven. Dit project heet 

BOCK. 

6.2 Wie is BOCK 

Het aantal carbid-knallers is sinds de nieuwe vuurwerkwet explosief gestegen. Het aantal 

(ernstige) ongevallen is daardoor helaas ook toegenomen: van 8% in 2014 van alle 

brandwonden rondom de jaarwisseling  naar 72% in 2015. De oorzaak is vaak onwetendheid 

en/of het nemen van onnodige risico’s. Brandwondencentrum Groningen, Brandweer Drenthe 

en Stichting Carbidschieten Drenthe zijn daarom gezamenlijk de campagne Bewust Oplettende 

Carbid-Knaller (BOCK) gestart om met name jongeren te wijzen op het veilig gebruik van 

carbid.  

6.3 Wat is de aanleiding? 

Door de invoering van de nieuwe vuurwerkwet in 2014 mag vuurwerk alleen worden 

afgestoken op 31 december van 18.00 tot 02.00 uur. In de Noordelijke regio’s blijkt de traditie 

van het carbidschieten een goed alternatief te bieden voor de mensen die eerder willen knallen. 

Het explosief carbid valt namelijk niet onder deze wet. Hierdoor is het aantal carbidgebruikers 

bij de afgelopen jaarwisseling enorm toegenomen. Helaas daarmee ook het percentage 

slachtoffers met ernstige brandwonden met als oorzaak carbid: van 8% in 2014 van alle 

brandwonden rondom de jaarwisseling naar 72% in 2015 (zie grafiek). 

  

 
Percentages behandelde brandwonden in Brandwondencentrum Groningen rond Oud & Nieuw 
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6.4 Uitkomsten en opgestelde richtlijnen 

De BOCK is de persoon die op de hoogte is van de vijf tips over veilig carbidschieten en ziet er 

op toe dat deze worden nageleefd. Teamleider risicobeheersing Gerrit Jan Ruesink van 

Brandweer Drenthe: ‘Als het goed is heeft iedereen die carbid gaat afschieten bij zijn of haar 

gemeente een ontheffing aangevraagd. In de ontheffing wordt al een aantal eisen aan het 

schieten gesteld. In samenwerking met de Drentse gemeentes vragen we nu extra aandacht 

voor de veiligheid. De aanvrager van de ontheffing krijgt daarvoor praktische informatie en 

een cap waarmee hij zich zichtbaar kan maken op de locatie. We hopen dat de campagne effect 

heeft en dat andere gemeentes en veiligheidsregio’s zich zullen aansluiten bij ons initiatief.’ 

De BOCK is op de hoogte van de volgende vijf tips : 

 Goede voorbereiding:  Informeer tijdig bij je gemeente naar de voorwaarden en  

  vergunningen. 

 Bescherm jezelf:   Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om  

  jezelf te beschermen. 

 Goed materiaal:   Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een  

  stevige bodem, schiet met een plastic bal in plaats  

  van een melkbusdeksel en zorg dat de bus niet  

  achteruit kan schieten na het ontsteken. 

 Veilig aansteken:   Ontsteek de bus met een fakkel op een stok  

  terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga er nooit  

  op zitten. Zorg dat publiek op veilige afstand is. 

 EHBO:   Zorg dat er voldoende blusmiddelen (water om te koelen,  

  blusdeken) aanwezig zijn, zodat je goed kunt handelen  

  mocht er toch iets verkeerd gaan. 
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7. Communicatie  
 

Communicatie en informatie verstrekking is van belang bij handhaving en voorkomen van 

problemen. Tevens draagt dit bij aan de bekendheid van de regels en mogelijkheid tot 

handhaving.  

 

Een voorbeeld van een communicatie tekst kan de volgende zijn. 

 

Carbid schieten in Raalte en handhaving  

 

Het carbidschieten is een traditie die ook in Raalte geworteld is. Als gemeente willen wij hier 

graag in faciliteren. desondanks willen wij wel dat dit veilig en plezierig gebeurd voor 

iedereen. Helaas is het percentage slachtoffers met ernstige brandwonden met als oorzaak 

carbid in de provincies Groningen en Drente van 8% in 2014 gestegen naar 72% in 2015. 

Daarom hebben wij in Raalte regels omtrent het carbidschieten. Zolang er aan deze spelregels 

wordt gehouden is er niets aan de hand en kan je een leuk en knallend oudejaarsdag hebben. 

 

De regels zijn gesteld in het kader van jou veiligheid en die van de omgeving en het beperken 

van  overlast. Je kan deze vinden op de website van de gemeente. 

 

Als je hieraan niet houd loop je de kans dat je een van onze handhavers treft.  

Zij zullen dan een last onder dwangsom uitvaardigen aan de schutters en/of perceel eigenaar. 

Een last onder dwangsom is een soort boete, dat als je niet aan de eis voldoet deze keer op keer 

wordt geint, totdat de overtreding ongedaan is gemaakt of het vermelde maximum is bereikt. 

 

De hoogte van de dwangsom hangt af van de overtreding maar kunnen € 500,-  , € 1.000,- of  

€ 1.500,- euro zijn welke kunnen oplopen tot maximaal € 6.000,- euro. Na het opleggen van 

een last krijg je in de meeste gevallen een termijn om de overtreding op te lossen. Als je 

daaraan voldoet gebeurd er niets en hoef je uiteindelijk na de controle en vaststelling van de 

last onder dwangsom niets te betalen. 

 

Wij handhaven hierop omdat wij er voor willen zorgen dat iedereen gezond en heelhuids het 

nieuwe jaar in kan gaan. Uiteraard kan er altijd iets mis gaan als er gewerkt wordt met 

gevaarlijke stoffen. Maar door jullie te vragen je aan de gestelde regels te houden kunnen we 

met ons allen proberen om ongelukken te voorkomen 

 

Daarnaast zijn er ook nog een aantal veiligheidstips van belang. 

Bescherm jezelf:  Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om  

   jezelf te beschermen.  

Goed materiaal:  Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een  stevige bodem en  

zorg dat de bus niet achteruit kan schieten na het ontsteken. 

Veilig aansteken:  Ontsteek de bus met een fakkel op een stok  terwijl je aan de zijkant van 

de melkbus staat. Ga er nooit op zitten. Zorg dat publiek op veilige 

afstand is. 

EHBO:   Zorg dat er voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken)  

aanwezig zijn, zodat je goed kunt handelen  mocht er toch iets verkeerd  

gaan. 

 

Rest ons niets anders dan jullie een goede veilige dag te wensen als jullie gaan carbidschieten. 

 

  



 

 

 

Rapport veilig omgaan met carbid  Pagina 29 van de 46 

8.  Knelpunten 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de knelpunten in kaart gebracht en de zwaarte in belangen 

onderverdeeld. In § 8.2 wordt er een overzicht gegeven van de knelpunten die in dit rapport 

naar voren zijn gekomen. In § 8.3 is een prioritering in knelpunten aangegeven. 

8.2 Knelpunten en tegenstrijdigheden 

De knelpunten ontstaan zodra de gewenste situatie en handelingen niet overeenkomen. Hierbij 

valt te denken aan afwijkingen van juridische aard, gebruiksaard en maatschappelijke opinie.  

 

De knelpunten die uit dit rapport naar voren zijn gekomen zijn onder te verdelen in 5 punten. 

Deze knelpunten zijn: 

1. Een verkoper van gevaarlijke stoffen mag niet jonger mag zijn dan 18 jaar (of onder 

toezicht niet jonger dan 16 jaar). Dit is bepaald in wetgeving in verband met de gevaren 

van omgang met gevaarlijke stoffen. Hier staat haaks tegen over het feit dat een kopers 

niet gebonden is aan deze leeftijdsgrens omdat hiervoor geen wetten of regels zijn. Een 

jongere mag blijkbaar wel als gebruiker aan de gevaren van een stof worden 

blootgesteld 

2. Er is een tegenstelling in wet en regelgeving. Het activiteitenbesluit stelt door het 

ontbreken van een verwijzing naar een hoofdstuk 2 in de Publicatiereeks gevaarlijke 

stoffen 15 (PGS 15) dat alle klasse 4 stoffen moeten voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 

3 van de PGS. De commissie preventie rampen en schrijver van de PGS reeks geeft in 

hoofdstuk 2 aan dat er een ondergrens van 50 kg gehanteerd dient te worden omdat 

daaronder geen sprake is van een risico op een ramp of onbeheersbare situaties. 

3. Alles wat niet te maken heeft met een bedrijf en met openbare ruimte is geregeld in de 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV stelt regels ter voorkoming van 

gevaren, hinder en overlast. Hoewel verwacht mag worden dat met de opkomst van de 

populariteit van het gebruik van carbid de APV hier regels aan stelt. In veel gemeenten 

is dit niet het geval. Uit de praktijk blijkt dat er een toename is van experimenten met 

carbid en grotere vaten dan een melkbus. Dit leidt tot een toename van gevaar en 

overlast, het geen de APV juist dient te voorkomen.  

4. Uit de slachtoffers die gevallen zijn door de omgang en onzorgvuldigheid met carbid of 

andere aanwezige gevaarlijke stoffen wordt als ernstig beschouwd. Dit lijdt tot 

maatschappelijke onvrede. De meeste gewonden zijn gevallen door de ondoordachte 

handelingen. Tevens uit de reacties van carbidschutters op de berichtgevingen blijkt dat 

niet altijd duidelijk is waar men mee bezig is. Deze onkunde is een knelpunt omdat juist 

daardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.  

5. Doordat wetgeving er voor gezorgd heeft dat de brandweer geen kennis meer heeft over 

gevaarlijke stoffen en de opslag daar van kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.  

Daarin tegen weet de milieuhandhaving van een gemeente deze gegevens wel. 

Dit kan in de praktijk leiden tot ongewenste brandbestrijdingstechnieken bij een brand 

waar sprake is van carbid terwijl de aanwezige brandweer daar niet van op de hoogte is. 

   

 



 

 

 

Rapport veilig omgaan met carbid  Pagina 30 van de 46 

8.3 Prioritering knelpunten 

Om te bepalen wat de hoogste prioriteit heeft om te worden aangepast, is de onderstaande 

prioritering gemaakt. Hierbij is de maatschappelijke ontwrichting als belangrijk gewaardeerd 

omdat dit onlosmakelijk is verbonden met draagvlak voor regels. 

 

Tabel 2 wegingsfactor 

 

Werking tabel 

Op basis van een inschatting wordt de wegingsfactor toegekend naar impact op de persoon, 

omgeving of maatschappij. 

 

Het totaal met de hoogste score heeft de hoogste prioriteit om als bekeken en opgepakt  te 

worden. 

De berekening is als volgt: de wegingsfactor wordt vermenigvuldigd met de verzwaringsfactor. 

Daarna worden deze opgeteld.  

 

Lichamelijke gevolgen: Letsel impact 

Omgeving:   Gevaar voor de omgeving (kettingreactie of schade) 

Maatschappij:   Het schokkingseffect 

 

Prioriteit volgorde knelpunten 

Op basis van de tabel wegingsfactor is de knelpuntenvolgorde voor oplossing als volgt weer te 

geven. 

1. Ontbreken leeftijdsgrens voor kopers; 

2. Onderschatting van de gevolgen en de gevaren van carbid; 

3. De onvolledig en niets zeggende Algemene Plaatselijke Verordening over carbid in het 

veld.  

4. Coördinatie tussen milieuafdelingen en brandweer; 

5. Eisen van een opslagvoorziening afhankelijk van de hoeveelheid. 

 

 

                   Wegingsfactor  Verzwaring factor  

       Prioriteit  

 

 

Knelpunt 

Lichamelijke 

gevolgen (L) 

 

(1-3) 

Omgeving 

(O)  

 

(1-3) 

Maatschappij 

(M)  

 

(1-3) 

 
L 

 

(1-10) 

O 

 

(1-5) 

M 

 

(10-30) 
Totaal 

P
ri

o
ri

te
it

 

1 3 1 3 
 

10 1 30 
(30+1+90) 

121 
1 

2 1 3 1 
 

1 5 5 
(1+15+5) 

21 
5 

3 3 2 3 
 

7 3 20 
(21+6+60) 

87 
3 

4 3 1 3 
 

10 1 25 
(30+1+75) 

106 
2 

5 2 3 2 
 

5 5 5 
(10+15+10) 

35 
4 
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9. Oplossingen 

9.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft in §10.2 de oplossing voor de knelpunten. In §10.3 wordt een aanbeveling 

gedaan om een breder en uniformer draagvlak te krijgen. Het §10.4 geeft de conclusies weer op 

basis van dit rapport. 

9.2 Oplossingsmogelijkheden  

Voor de 5 knelpunten wordt in een overzicht een oplossing weergegeven  

 

                     Knelpunten 

 

 

Oplossingsmogenlijkheid 

1 2 3 4 5 

Niets doen Probleem zal 

toenemen 

 

Probleem 

verandert niet 

 

Probleem 

zal 

toenemen 

 

Brandweer 

blijft 

gevaarlopen 

De vragen 

blijven 

Regels herzien Verkleind de 

kans op 

ongevallen 

 

-- 

 

Verkleind 

de kans op 

ongevallen 
-- 

 

Praktisch 

uitvoerbaar 

en kan 

rekenen op 

acceptatie 

Praktische benadering  Controleren 

tijdens 

vuurwerkverko

op op 

verstrekking 

aan jongeren 

Communicatie 

op 

gemeentepagina 

en in de krant. 

Aanpassen 

van de 

APV 

Samenwerki

ng 

in de vorm 

van 

informatie 

verstrekking 

De norm 

uit de PGS 

15 van 50 

kg 

hanteren. 

 

Gevaarbenadering Er zullen meer 

letselgevallen 

bij kinderen 

volgen 

Gevaar op letsels 

door onkundig 

gebruik en 

onderkenning 

Kans op 

letsels 

doordat 

handhaving 

niet 

mogelijk is 

toename van 

gevaar en 

onbeheersba

arheid bij 

brand in een 

bedrijf  

Het gevaar 

wordt niet 

noemensw

aardig 

verhoogd 

Communicatie Ouders 

behoeden 

jeugd mogelijk 

voor gevolgen 

Kan de inzichten 

op gevaren in 

omgang met 

carbid vergroten 

(bewustwording) 

Veranderd 

niets aan 

het 

probleem 

Intern 

vergroot dit 

inzicht en 

verkleind de 

kans op 

escalatie bij 

brand 

Verschaft 

eenduidigh

eid. Echter 

in de vorm 

van een 

brief aan 

het bedrijf. 

Tabel 3. Afweging oplossingen 

  



 

 

 

Rapport veilig omgaan met carbid  Pagina 32 van de 46 

9.3 gekozen oplossingsvariant en afweging in keuze van oplossing 

1. Variant:  Om in de APV van de gemeenten op te nemen dat het verboden is dat  

jongeren onder de leeftijd van 18 in het bezit zijn van carbid. Tevens moet de 

verkoop aan jongeren onder de 18 ook worden verboden zodat de regelgeving 

harmoniseert; 

Afweging: het beperken van gevaar op letsel in verband met de beperkte gevaarsinzichten. 

 

2. Variant: Door middel van een actieve vorm van communicatie moet er duidelijkheid  

worden gegeven over de mogelijke gevolgen van experimenteren met carbid en 

welke letsels het schieten met carbid met zich mee kan brengen bij onveilig 

gebruik; 

Afweging: in de vorm van een krantenbericht en gebruik van de gemeentepagina mensen 

voorlichten over de gevaren, zodat er bewuster wordt omgegaan met carbid. 

 

3. Variant: De APV moet worden aangepast zodat deze handhaafbaar is door een maat voor 

carbidbussen en randverschijnselen op te nemen. Hierbij wordt geadviseerd om 

de maximum maat van 50 liter te hanteren. Deze inhoudsmaat staat gelijk aan 

een traditionele melkbus. 

Afweging: zonder aanpassing is het juridisch niet mogelijk om op te treden tegen 

gevaarlijke situaties en het behoeden van jeugdige personen voor lichamelijk 

letsel.  

 

4. Variant: Interne communicatie tussen afdeling milieu en de brandweer over opslag, 

hoeveelheden en locaties. 

 Afweging: Hoewel er geen juridische verplichting meer is om de brandweer te voorzien van 

de informatie over gevaarlijke stoffen moet deze wel worden verstrekt in 

verband met het in gevaar brengen van de omgeving of de brandweermensen 

zelf. Hierbij mag ook een initiatief uit gaan vanuit de brandweer om deze 

informatie te verkrijgen aangezien zij hierbij een belang hebben. 

 

5. Variant: Aangezien de regelgeving over de opslag en voorraad van carbid in een  

inrichting niet eenduidig is moet de ondergrens van 50 kg worden gehanteerd. 

Om onduidelijkheid te voorkomen wordt daar aan toegevoegd dat het moet gaan 

om 1 opslaglocatie binnen de inrichting van maximaal 50 kg. 

Afweging: Door de experts van de PGS 15 is bepaald in hoofdstuk 2 dat een opslag tot 50 

kg er geen noemenswaardig gevaar met zich mee brengt. Deze lijn doorzetten 

geeft uniformering en is goed verdedigbaar. 
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10. Conclusies en aanbevelingen 
 

10.1  Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de probleemstelling: “Welke maatregelen moet 

een gemeente nemen om excessen en grote problemen met carbid te kunnen voorkomen”. 

 

10.2 Conclusies 

Er kan de conclusie worden getrokken dat er geen grenzen zijn gesteld om de gevaren te 

kunnen voorkomen. Dit speelt voornamelijk bij het gebruik van carbid in het veld. 

Ook is duidelijk dat de personen die met carbid omgaan een basiskennis nodig hebben over 

eigenschappen van de stof. De gevaren nemen toe bij experimenten met carbid en het gebruik 

van alcohol. Het carbid schieten kan veilig gebeuren door volwassen personen met een 

melkbus of gelijkwaardige bus, waarbij het schietterrein vrij wordt gehouden van andere 

gevaarlijke stoffen en er geschoten wordt met een bal in plaats van een melkdeksel of ander 

vast object. 

 

 Carbid is een stof die van oudsher voor verschillende doelen in dagelijks gebruik werd 

gebruikt. Met de opkomst van het gebruik van fossiele brandstoffen is het gebruik van 

carbid niet meer praktisch bruikbaar. Er is dus weinig nuttig dagelijks gebruik voor carbid. 

De stof wordt in het bedrijfsleven gebruikt voor de ontwikkeling van acetyleengas voor het 

vullen van gasflessen. 

  

 Het letsels dat als gevolg van ongelukken met carbidgebruik ontstaan zijn groot. In de 

meeste gevallen zal het de rest van het leven van een persoon beïnvloeden. Een belangrijk 

aspect van de oorzaak van ongevallen is de kennis over gevaarlijke stoffen en hoe daar mee 

omgegaan wordt. Ook ontstaan veel ongelukken bij jeugdige personen onder de 18 jaar.  

 

 Op het gebied van wet en regelgeving is er nog een inhaalslag te maken met name gericht 

op het gebruik van carbid in de APV’s van gemeenten. Ook is duidelijk dat de brandweer 

onvoldoende informatie krijgt over de opslag van deze stof ter bescherming van de eigen 

mensen en de omgeving bij een brand. 

 

 De ondernemer is gebaat bij duidelijkheid in wet en regelgeving. Op dit moment wordt er 

van de ondernemer een inschatting van mogelijke gevaren verlangd of er carbid wel of niet 

wordt verkocht aan jeugdige personen. Daarbij is er voor hem geen juridische belemmering 

om jongeren onder de 18  carbid te verkopen, terwijl zijn medewerkers niet onder de 18 jaar 

(onder toezicht van een ouder persoon, onder de 16) gevaarlijke stoffen mag verkopen of 

handelingen daar mee mag verrichten. 

 

 De knelpunten die er op het gebied van carbid zijn, zijn te reduceren tot 5 punten. Deze 

hebben betrekking op:  

1.  leeftijdsverkoopgrens; 

2.  tegenstrijdigheden in wetgeving; 

3. onvolledigheid van de APV; 

4. onderschatting van gevaren; 

5. ontbreken van coördinatie bij brandweer en milieu. 

 



 

 

 

Rapport veilig omgaan met carbid  Pagina 34 van de 46 

 De oplossingen die zijn gekozen zijn voornamelijk terug te voeren op 3 belangrijke 

wegingsfactoren die ook als basis van afwegingen hebben gediend. Deze 3 wegingsfactoren 

zijn letsel, omgeving (gebied) & maatschappelijke impact. De invloed van deze 

wegingscriteria heeft geleid tot deze rangorde.  

 

 Gelet op het project BOCK in relatie tot deregulering moet de gemeente zelf bepalen met 

het opstellen van de voorwaarden van de APV / nadere regels of zij allemaal meldingen 

willen ontvangen of dat zij de verantwoordelijkheid bij de personen zelf willen laten liggen.  

Voordeel van melden is dat er 1 persoon is die verantwoordelijk gehouden kan worden. 

Nadeel is dat dit veel tijd kost i.v.m. beoordeling van de meldingen die je hiervoor opstelt. 

Aangewezen gebieden of zones hebben als voordeel dat je geen administratieve last 

verhoogd. Daarnaast blijft de mogelijkheid om de grondeigenaar aansprakelijk te stellen bij 

misstanden op grond van het bestemmingsplan. Het is dus afhankelijk van de lokale of 

regionale keuze voor uitwerking. 

10.3 Aanbeveling 

Om geen verschil in hantering van regels en risico’s te krijgen bij verschillende gemeenten en 

provincies wordt geadviseerd om regionaal afstemming te zoeken via 

samenwerkingsverbanden en harmonisatie trajecten. Dit advies kan daarbij dienen als basis 

voor de APV’s in de regio en het maken van keuzes.  

 

Er wordt geadviseerd op de uitkomsten uit dit rapport om de volgende aspecten te organiseren 

en regelen. 

 De algemene plaatselijke verordening moet worden aangepast om te kunnen handhaven op 

carbid aspecten. Het is aan de gemeente in kwestie hoe zij hier invulling aan willen geven. 

De nadere regels van de gemeente Raalte zoals deze te lezen is in dit rapport is daar een 

goed voorbeeld van. Bij het opstellen zou er voor gekozen moeten worden om carbid en 

andere gevaarlijks stoffen voor dit doel te vermelden. 

 

 De gemeente moet actief communiceren in de periode van december over de gevaren van 

het schieten met carbid. Daarbij moet de aandacht vooral gericht zijn op voorkomen van 

onkundige handelingen en onveilige situaties. Active communicatie is daarbij van groot 

belang. Ook in relatie tot verantwoordelijkheden van de ouders. 

 

 De afdelingen milieu en brandweer moeten hun informatie over de opslag van carbid bij 

ondernemingen delen. Hierbij dient de afdeling brandweer het initiatief te nemen daar zij 

het grootste gevaar lopen bij een brand bij een dergelijke inrichting. 

 

 Bij de handhaving van inrichtingen die carbid verkopen moet de ondergrens van 50 kg in 1 

stalen afgesloten vat binnen 1 inrichting worden gehanteerd voordat een 

opslagvoorziening conform hoofdstuk 3 van de PGS 15 wordt geëist. Dit omdat de 

commissie preventie rampen heeft bepaald dat boven de 50 kg grens pas een risico 

ontstaat. 

 

 De veiligheidsaspecten uit het project BOCK opnemen in de actieve communicatie evenals 

de slachtoffer feiten. Het is confronterend maar werkt wel voor een preventieve veiligheid. 

Ouderlijke invloed en hun bezorgdheid voor veiligheid.  

 

Na de implementatie van deze punten zal er een beheersbare en veiligere situatie ontstaan. Ook 

weten de inwoners van de gemeente en ondernemers waar ze aan toe zijn. 

Dit hangt ook samen met het daadwerkelijk optreden en communiceren daar over. 
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Defenitielijst 
 

 

Activiteitenbesluit: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. 

 

Inrichting: Vertaling vanuit de wet milieubeheer: “elke door de mens bedrijfsmatig 

of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid 

die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht”. 

 

Carbid kanon:  Het middel waarmee een projectiel wordt weggeschoten. 

 

Gebruik:  Het geen waarvoor en hoe carbid wordt toegepast;  

 

Handhaaft: De persoon die op basis van zijn gemeentelijke of politie ambt optreedt 

tegen overtredingen van regelgeving en bepalingen van opslag, 

verstrekking en gebruik van carbid; 

 

Ieder persoon: Een mens ongeacht leeftijd die in contact komt met carbid of op basis 

van zijn ambt toeziet op de naleving van de regelgeving over carbid; 

 

Ministeriële regeling: Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. 

 

Ondernemers: De eigenaar van een winkel of inrichting die carbid opgeslagen heeft of 

ter verkoop aanbied; 

 

PGS:   Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. 

 

Regels: Wettelijke bepalingen en richtlijnen die aan carbid of handelingen 

hiermee verbonden zijn; 

 

Risico’s: Zijn de gevaren in de vorm van gezondheid, welzijn (ledematen) of voor 

de omgeving die samenhangen met carbid schieten; 

 

Schiet met carbid: Het wegschieten van een bal of deksel uit een bus als gevolg van het 

ontbranden van het ontwikkelde gas van het in contact brengen van 

water en calciumcarbid, hieronder wordt ook verstaan alle vormen die 

vergelijkbaar van aard en doel zijn; 

 

Veiligheid: Wat er moet worden ondernomen om negatieve gevolgen voor 

gezondheid of welzijn te garanderen; 

 

Verstrekking:  Het verkopen, overdragen of geven van Carbid aan een ander; 
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Bijlage 1 Onderzoeksvragen 
 

De onderzoeksvragen zijn de vragen die beantwoordt worden in het adviesrapport. Deze 

vragen moeten er voor zorgen dat de doelstelling en probleemstelling worden beantwoord. 

 

Onderzoeksvraag Bron Kennis Ontsluiting van de 

bron 

1.   Hoe en waarvoor wordt 

carbid gebruikt 

Internet Noodzaak van de 

opslag van de stof 

Bureaustudie 

1.1 Wat zijn toepassingen met 

carbid? 

Internet Waarvoor het wordt 

gebruikt 

Bureaustudie 

1.2 Wat is de historie van 

carbidgebruik? 

Internet / 

literatuurstudie 

Wat zijn 

ontwikkelingen op het 

gebied van gebruik 

Bureaustudie 

1.3 Wordt carbid nog steeds 

gebruikt anders dan voor 

vermaak?  

Internet Wat zijn de 

toepassingen 

Bureaustudie 

1.4 Wat zijn de tradities met 

carbid 

Internet Hoe wordt carbid 

bewaard bij derden 

anders dan in een 

opslag 

Bureaustudie 

1.5 Wat zijn de gebruiken met 

carbid anders dan voor 

praktische toepassingen? 

Internet Hoe moet er omgegaan 

worden met de 

carbidopslag als dit 

anders wordt gebruikt 

dan als explosief  

Bureaustudie 

 

2.   Aan welke regels is het 

gebruik van carbid 

gebonden? 

Wet en regelgeving  Bureaustudie 

2. Door wie mag en wordt 

carbid gebruikt 

Wet en regelgeving Wat is de leeftijd voor 

verkoop en noodzaak 

van opleidingen 

Bureaustudie 

2.1 Zijn er beperkingen aan het 

gebruik van carbid? 

Wet en regelgeving Of er belemmeringen 

zijn voor de 

toepassingswijze 

Bureaustudie 

2.2 Aan wie mag carbid 

worden verkocht? 

Wet en regelgeving Leeftijd en diploma’s Bureaustudie 

 

3.   Wat is carbid?    

3.1  Wat is de chemische  

samenstelling?  

 

Internet Eigenschappen Bureaustudie 

3.2  Wat zijn de risico's van het 

gebruik van carbid  

Internet Gevaren Bureaustudie 
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3.3  Hoeveel ongelukken  

hebben er met carbid 

plaats gevonden en 

hoeveel slachtoffers heeft 

dit opgeleverd oid? 

Internet / CBS Slachtoffers Bureaustudie 

 

 4.    Wat zijn de slachtoffers 

als gevolg van carbid 

ongevallen? 

Internet Wat zijn de statistieken 

 

Bureaustudie 

 

 

5. Is er draagvlak voor 

handhaving van carbid 

SEPH  Wat is de kennis over 

carbid en wat is de 

inzicht over gevaren 

Interview / Maillijst 

met vragen 

5.1 Wie zijn de handhavende 

instellingen? 

Raadplegen 

handhavingspartners 

Wie controleren op 

verschillende facetten 

met carbid. 

Bureaustudie 

5.2 Wat zijn de problemen? Handhaving partners 

& SEPH 

Waar lopen partners 

tegen aan als 

onduidelijkheid over 

carbid. 

Interview / Maillijst 

met vragen 

5.3 Hoe moet er omgegaan 

worden met de omgeving? 

Politie en locale 

brandweer 

Waaraan moet een 

carbid schietveld aan 

voldoen om veiligheid 

voor de omgeving 

zeker te stellen 

Interview / Maillijst 

met vragen 

 

6. Wat is de chemische 

samenstelling 

Internet / 

bureaustudie 

chemieboek 

Waaruit carbid bestaat  Bureaustudie 

6.1 Wat is carbid? Internet / 

bureaustudie 

chemieboek 

Hoe carbid ontstaat  Bureaustudie 

6.2  Wat is de aanleiding van 

het populaire gebruik? 

Internet Waarom is de vraag 

naar carbid 

toegenomen. 

Bureaustudie 

6.3  Wat zijn de reacties? 

 

Internet / 

bureaustudie 

chemieboek 

Wat gebeurt er 

chemisch met carbid in 

verschillende 

toepassingen. 

Bureaustudie 

 

7.    Hoe vind de opslag plaats Wet en regelgeving Op welke wijze carbid 

wordt opgeslagen in 

opslag en 

verkoopruimte 

Bureaustudie 

7.1 Wat zijn opslageisen voor 

carbid? 

Wet en regelgeving Aan welke eisen moet 

een opslagruimte 

voldoen waarin carbid 

wordt opgeslagen 

Bureaustudie 

7.2 Is er een vergunning 

noodzakelijk? 

Wet en regelgeving Zorgt de opslag van 

carbid tot uitgebreide 

Bureaustudie 



 

 

 

Rapport veilig omgaan met carbid  Pagina 40 van de 46 

vergunningprocedures 

7.3 Wat zijn aandachtspunten 

bij de opslag? 

Wet en regelgeving. 

Regionale brandweer 

en SEPH 

Gelet op de stof moeten 

er dan afwijkende 

zaken aan de opslag 

voor gevaarlijke stoffen 

worden gerealiseerd. 

Bureaustudie. 

Maillijst met vragen 

 

8.    Hoe vind transport 

plaats 

Provincie Overijssel, 

Internet 

Waarlangs en op welke 

wijze wordt carbid 

vervoerd. 

Interview / maillijst 

met vragen 

8.1 Hoe wordt de carbid 

getransporteerd? 

Provincie Overijssel, 

Internet 

Moet het vervoerende 

voertuig aan bijzondere 

eisen voldoen 

Interview / maillijst 

met vragen 

8.2 Hoe is carbid verpakt? Internet Wat is de 

transportverpakking 

 

8.3 Wat zijn bijkomende eisen 

en vergunningen? 

Provincie Overijssel. 

Locale Brandweer 

Welke vergunningen 

moeten worden 

geregeld voor vervoer. 

Interview / maillijst 

met vragen 

 

9. Wat zijn de knelpunten? Analyse van de 

resultaten 

Knelpunten Bureaustudie 

 

10. Wat zijn de 

tegenstrijdigheden? 

Analyse van de 

resultaten 

Afwijkingen en 

tegenstellingen in wet 

en regelgeving 

Bureaustudie 

 

11. Wat zijn de gebreken? 

(wat ontbreekt en is niet 

geregeld) 

Analyse van de 

resultaten 

Onderdelen die niet of 

overmatig geregeld zijn 

Bureaustudie 

 

12. Wat moet er veranderd 

worden (worden 

geadviseerd)? 

Analyse van de 

resultaten 

Afgewogen en 

onderbouwd advies 

Bureaustudie 

 

 

1.1 Hoe en waarvoor wordt carbid gebruikt? 
1.1.1  Wat zijn toepassingen met carbid? 

1.1.2 Wat is de historie van carbidgebruik? 

1.1.3 Wordt carbid nog steeds gebruikt anders dan voor vermaak? 

1.1.4 Wat zijn de tradities met carbid? 

1.1.5 Wat zijn de gebruiken met carbid anders dan voor praktische toepassingen? 

1.2 Wat is de chemische samenstelling? 

1.2.1 Wat is carbid? 

1.2.2   Wat is de aanleiding van het populaire gebruik? 

1.2.3 Wat zijn de reacties? 

 

2.1    Wat zijn de risico’s bij het gebruik van carbid? 

2.1.1 Wat zijn de risico's van het gebruik van carbid 

2.1.2    Hoeveel ongelukken  hebben er met carbid plaats gevonden en hoeveel slachtoffers 

heeft dit opgeleverd oid? 



 

 

 

Rapport veilig omgaan met carbid  Pagina 41 van de 46 

2.2 Hoe vind de opslag plaats? 
2.2.1  Wat zijn opslageisen voor carbid? 

2.2.2 Is er een vergunning noodzakelijk? 

2.2.3 Wat zijn aandachtspunten bij de opslag? 

2.3    Hoe vind transport plaats? 
2.3.1  Hoe wordt de carbid getransporteerd? 

2.3.2 Hoe is carbid verpakt?  

2.3.3 Wat zijn bijkomende eisen en vergunningen? 

 

3. Aan welke regels is het transport, opslag en gebruik van carbid gebonden? 

3.1 Door wie mag en wordt carbid gebruikt? 

3.2 Zijn er beperkingen aan het gebruik van carbid? 

3.3  Aan wie mag carbid worden verkocht? 

 

4. Is er draagvlak voor handhaving van carbid? 

4.1 Wie zijn de handhavende instellingen? 

4.2 Wat zijn de problemen? 

4.3 Hoe moet er omgegaan worden met de omgeving? 

 

5. Wat zijn de knelpunten? 
5.1 Wat zijn de tegenstrijdigheden? 

 

6. Wat zijn de gebreken (wat ontbreekt en is niet geregeld)? 

7. Wat moet er veranderd worden (worden geadviseerd)? 
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Bijlage 2 Carbidschieten de Raalter APV 

Raalter APV anno 2016 

1. Carbidschieten in de openlucht is verboden. 

2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien het carbidschieten plaatsvindt 

tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur op een terrein gelegen buiten de 

bebouwde kom, niet zijnde de openbare weg. 

3. Ten behoeve van het carbidschieten als bedoeld in lid 2 van dit artikel kunnen door het 

college nadere regels worden gesteld. 

4. Het college kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast in het belang van de 

natuurbescherming plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gesteld in het tweede 

en het vierde lid niet van toepassing is. 

5. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in lid 1 gestelde verbod. 

6. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet 

milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van 

Strafrecht. 

Besluit nadere regels APV 

Besluit vast te stellen:  

Nadere regels inzake: Carbidschieten artikel 2.73a lid 3 van de APV Raalte 

 

Inhoud 

 

Algemeen 

Het carbidschieten mag alleen als:  

1. daarbij gebruik word gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;  

2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het 

carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, 

schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving; 

3. degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan 

overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten; 

4. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten 

plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt 

dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden; 

5. het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud, onder 

toezicht van ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud.   

 

Afstanden 

De plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen op een afstand van ten minste: 

1. 100 meter van woonbebouwing; 

2. 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg; 

3. 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren; 

4. 500 meter van een vogelbeschermingsgebied; 

 

Schieten 

1. Er dient te worden geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting 

waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen; 

2. Er mogen geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke projectielen worden gebruikt om 

met behulp van carbid te worden weggeschoten;  
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3. Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen van de bus waarmee geschoten 

wordt moet op een dusdanig manier geschieden dat hierdoor geen schade aan mens, 

dier of goed wordt veroorzaakt. 

 

Schootsveld  

1. Het vrijschootsveld moet ten minste 75 meter zijn en hierin mogen geen verharde 

openbare wegen of paden liggen; 

2. Binnen het vrijschootsveld van 75 meter mag geen publiek aanwezig zijn; 

 

Terrein 

Het terrein van waaraf wordt geschoten is: 

1. afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal; 

2. verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.  

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 
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Bijlage 3 Telefonisch interview Brandweer IJsselland 
 

 

 

Datum interview: 4 november 2009 en 4 november 2016 (herhaald) 

 

Wie:  Gert Ensing 

Waarvan: Brandweer IJsselland 

Waarom: kennis van gevolgen en betere stofeigenschappen kennis 

 

 

Wat is de mening van de Regionale Brandweer over het gevaar bij opslag van Carbid? 

 

Carbid is een stof die niet brand, explodeert of andere gevaarlijke eigen heeft zolang het niet in 

aanraking komt met een vloeistof. Kortom wij vinden het niet echt spannend. 

 

 

 

De regelgeving is niet eenduidig over hoe carbid moet worden opgeslagen. Hoe vinden jullie 

dat dit moet?  

 

De Publicatie reeks gevaarlijke stoffen 15 (PGS15) geeft de ondergrens van 50 kg aan als 

maximum. Ook wordt hierin aangegeven hoe stoffen moeten worden opgeslagen. Gesloten 

verpakking en droog. 

 

 

 

De PGS 15 geeft toch alleen regels voor opslag en is een richtlijn geen wet van meden en 

perzen, wat adviseert de brandweer dan als ondergrens om carbid in deze PGS 15 opslagen 

te gaan opslaan? 

 

De PGS 15 is een richtlijn waarin de gevaren zijn afgewogen en als bindende richtlijn kan 

worden beschouwd. Afwijken hiervan kan mits goed gemotiveerd. De ondergrens van 50 kg 

voor ADR klasse 4 stoffen wordt als een acceptabel risico beschouwd.  

 

 

 

De brandweer geeft eerder aan carbid niet spannend te vinden behalve als het nat wordt. 

Wat moet er dan gebeuren als er brand uit breekt de brandweer ter plaatse begint te blussen 

en het carbid daardoor dus nat wordt? 
 

Dan hebben we een probleem en het toezicht op de opslag van gevaarlijke stoffen is een taak 

van de gemeenten. Omdat de gevaarlijke stoffen verdwenen zijn uit het gebruiksbesluit is de 

nauwe samenwerking met milieuhandhaving van groot belang om te weten wat je kunt 

verwachten of voorkomen bij een brand/ramp.  
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Bijlage 4   9-jarig jongetje zwaar gewond door carbid 
 

 

 

112 Nieuws maandag 31 december 2007  

 

9-jarig jongetje zwaar gewond door carbid schieten 

In Kampen is een jongetje van 9 jaar zwaar gewond geraakt met het carbid schieten in de Geert 

van Woustraat toen hij een deksel in het gezicht kreeg. De jongen was met andere 

leeftijdsgenootjes van tussen de 9 en 11 jaar aan het carbid schieten met melkbussen toen het 

ongeluk zich voordeed. De jongen werd met een deksel vol in het gezicht geraakt en raakte 

zeer ernstig gewond. Het slachtoffer, zelf ook actief als carbidbus schutter, is zwaar gewond 

overgebracht naar het ziekenhuis. Voor het leven van het jongetje wordt gevreesd… 

 

http://www.112-nieuws.nl/00403/9jarig-jongetje-zwaar-gewond-door-carbid-schieten/  

 

 

 

 

 

3 Reacties 
 

Hans  
Jan 1, 2008 3:07  

Erg triest dat een ventje van 9 dit moet overkomen! Ben van mening dat iemand van 9 absoluut 

geen carbid moet kunnen schieten (ouders?!?) Zelf doe ik het elke oudjaarsdag, nog nooit wat 

fout gegaan. Nooit met een deksel schieten, gewoon met een voetbal. 

 

Oscar  
Nov 20, 2008 19:20  

Ik vind dat het hun eigen schuld is want je kunt best carbid gaan schieten maar het is ook een 

beetje. Dom als je er voor gaat staan die hebben blijkbaar nog nooit carbid geschoten. 

Ik doe het in 2009 al 4jaar.  

Succes allemaal met carbid schieten. 

Groetjes, Oscar, 

 

Broodje aap  
Okt 6, 2009 21:25  

Een voetbal zal iets minder hard aankomen, maar toch zou ik die ook niet in mijn gezicht 

willen hebben 
  

http://www.112-nieuws.nl/
http://www.112-nieuws.nl/00403/9jarig-jongetje-zwaar-gewond-door-carbid-schieten/
http://www.google.nl/
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Bijlage 5  Zwaargewond bij carbid schieten  
 

 

Telegraaf  do 31 dec 2009, 18:23  

 

Zwaargewond bij carbid schieten  
EEFDE -  Bij een ongeluk tijdens het carbid schieten is een 54-jarige man uit Eefde ernstig gewond geraakt. Hij is 

in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Dat meldt de politie van Noord- en Oost-Gelderland.  

 

 
 

De hulpdiensten ontvingen rond kwart voor vijf de melding over het ongeluk. De man was tijdens het carbid 

schieten bezig met het aanwakkeren van een vuurkorf en gebruikte daarbij een fles butagas gevuld met zuurstof. 

Deze fles is geëxplodeerd.  

De man raakte daarbij zo ernstig gewond, dat hij zijn onderbeen kwijtraakte. Hij is in kritieke toestand naar het 

ziekenhuis in Deventer vervoerd. Er waren meerdere omstanders bij maar behalve de man raakte verder niemand 

gewond. 

 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5690182/__Zwaargewond_bij_carbid_schieten__.html?p=31,1 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5690182/__Zwaargewond_bij_carbid_schieten__.html?p=31,1

