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Consumentenvuurwerk

• Wetgeving

• Toelichting vuurwerkbesluit

• Aandachtpunten controle

• Onverwachte situaties



Vuurwerkbesluit
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• Bevat regels voor consumenten- en 

professioneel vuurwerk

• Rechtstreeks werkend  



Begripsomschrijving

Consumentenvuurwerk 
• Vuurwerk categorie F1, F2 of F3 en 
• volgens vuurwerkbesluit is aangewezen om ter 

beschikking te worden gesteld voor particulier 
gebruik 

Professioneel vuurwerk
• Vuurwerk categorie F4
• Vuurwerk categorie F2 of F3 niet volgens 

vuurwerkbesluit aangewezen om ter beschikking 
te worden gesteld voor particulier gebruik



Vervolg

Fop- en schertsvuurwerk

• Consumentenvuurwerk categorie F1 en ander bij 

regeling aangewezen consumentenvuurwerk

Theatervuurwerk

• Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik 

(categorie T1 en T2)



Hoofstuk 2 Consumentenvuurwerk

§1 Eisen aan consumentenvuurwerk

• Regeling aanwijzing consumenten- en 

theatervuurwerk: vuurwerk aangewezen ter 

beschikking voor particulier gebruik

• Bij opslaan en voorhanden hebben verpakt dat 

het valt onder ADR klasse 1.4G of 1.4S.



Vervolg§1 

Consumentenvuurwerk moet zijn voorzien van:

• aanduiding: Geschikt voor particulier gebruik

• de naam, de geregistreerde handelsnaam of de 

geregistreerde merknaam van de fabrikant of 

importeur



Vervolg§1 

• Naam en type van het artikel

• Minimumleeftijd voor verkopen

• Categorie indeling (F1, F2 of F3)

• Gebruiksaanwijzing in de Nederlandse taal

• Netto explosieve masse (NEM)



§2 Opslaan en bewerken

• Degene die een inrichting drijft, waar 

consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, 

herverpakt of bewerkt, voldoet aan voorschriften 

bijlage 1, onder A, B en C en 

veiligheidsafstanden bijlage 3

• ≤10.000kg (bruto) opslaan schriftelijk melden bij 

bevoegd gezag

• >10.000kg (bruto) vergunningplichtig



§3 Verkoop en ontbranding 

• Alleen beschikbaar stellen aan particulieren op 

29, 30 en 31 december 

• Verbod voor beschikbaar stellen op zondag

• Als dit van toepassing is ook verkoop op 28 

december 





Vervolg §3

• Verboden per levering meer dan 25 kilogram 

consumentenvuurwerk aan een particulier ter 

beschikking te stellen





Vervolg §3

Verboden consumentenvuurwerk te verkopen of 

anderszins ter beschikking te stellen aan 

particulieren jonger dan:

• 12 jaar (categorie F1)

• 16 jaar (categorie F2)

• 18 jaar (categorie F3)

Vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 

18.00 uur en 1 januari 02.00 uur



Categorie F1



Categorie F2



Categorie F3



Categorie F4

Voor professioneel gebruik!!



Vervolg §3

Voor fop- en schertsvuurwerk gelden:

• Alleen verkoop op 29, 30 en 31 december

• Maximale hoeveelheid van 25 kg 

• Afsteken tussen 31 december 18.00 en 1 

januari 02.00 

Niet!



Hoofdstuk 3 en 3a

• Gaan over professioneel vuurwerk en 

pyrotechnische artikelen voor 

theatergebruik

• Niet in deze presentatie



Hoofdstuk 4

Veiligheidsafstanden

• Staan in bijlage 3

• Controleren bij: afhandeling melding, 

vergunningaanvraag en bestemmingsplan.



Bijlagen

• Bijlage 1: Voorschriften voor het opslaan, 

herverpakken en bewerken van 

consumentenvuurwerk

• Bijlage 2: Voorschriften voor professioneel 

vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor 

theatergebruik

• Bijlage 3: Veiligheidsafstanden



Controleaspecten

• Controleaspecten zijn te herleiden uit:

• Vuurwerkbesluit

• Bijlagen vuurwerkbesluit

• Memorandum 60 (sprinklerinstallatie)

• Uitgangspuntendocument (UPD)

• (Digitale) Checklist



Aandachtspunten

• Afstand vuurwerk t.o.v licht of zeer licht 

ontvlambare stoffen >5m

• In de ruimte waar het afleveren plaatsvindt, 

mogen geen licht of zeer licht ontvlambare 

stoffen en drukhouders, met uitzondering 

van brandblusmiddelen, aanwezig zijn



Aandachtspunten



Aandachtspunten

• (buffer)bewaarplaats ingericht

• Zodat visuele inspectie mogelijk is

• In- en uitnemen vuurwerk niet wordt belemmerd

• Gangpad minimaal 75cm breed



Bufferbewaarplaats
75 cm looppad?                                            Uitnemen niet belemmerd?     



Aandachtspunten

• Brandbeveiligingsinstallatie

• Niet belemmerde opslag door:

- Min 20 mm tussen opslag en muur

- Min 50 cm tussen sprinklerkop en bovenzijde 

vuurwerkopslag

- Stapelhoogte conform UPD

- Geen ramen/openingen

- Deur zelfsluitend uitgevoerd

- Geen gas- of brandstofleidingen

- In bewaarplaats alleen gesloten dozen, in de buffer 

is ompakken toegestaan!



Opslag bewaarplaats

• Afstand tussen de 

muur en opslag in 

orde?



Zoek de verschillen

Overzicht, dozen in de verdrukking



Afstand sprinkler

• Stapelhoogte in orde 

met afstand tot 

sprinkler?



Aandachtspunten

• (buffer)Bewaarplaatsen:

• Naast elkaar gelegen, oversteek van 300mm ter 

voorkoming van brandoverslag.

• Maximaal 2 bewaarplaatsen(*)

• Maximaal 2 bufferbewaarplaatsen

• Afstand tussen toegangsdeur bewaarplaats en 

toegangsdeur verkoopruimte min 8 meter, indien 

deze visueel zichtbaar zijn(*)

• (*) inrichting niet meer dan 10.000 kg



Naast elkaar gelegen



Aandachtspunten

• Administratie

• Goedgekeurd UPD aanwezig ( na 5 jaar opnieuw 

beoordelen)

• Wordt brandbeveiligingsinstallatie iedere 12 

maanden onderhouden (inspectierapport)

• Wordt brandbeveiligingsinstallatie iedere 12 

maanden geïnspecteerd door erkende instelling? 

(inspectierapport)

• Komt opgeslagen hoeveelheid vuurwerk overeen 

met het UPD?



Aandachtspunten

• Is toegangsdeur van iedere deur met 

vuurwerkopslag voorzien van het juiste 

veiligheidspictogram?



Aandachtspunten

• Zijn vluchtwegen vrij van blokkades?

• Zijn er (voldoende) brandblusmiddelen 

geïnstalleerd zodat elke locatie waar 

vuurwerk aanwezig mag zijn bereikbaar is 

voor de slanglengte plus 5 meter?



Aandachtspunten

• Is de brandslanghaspel voor direct gebruik 

gereed en kan deze onbelemmerd bereikt 

worden?

• Worden de brandslanghaspels jaarlijks 

door een deskundige gecontroleerd?

• Wordt bevriezing van de 

brandslanghaspel(s) voorkomen?



Onverwachte situaties

Hoe hier mee 

om te gaan?



Onverwachte situaties

Alleen voor vuurwerkopslag en geen andere goederen!



Tot slot


