Informatieblad voor gemeenten
Vuurwerkregelgeving & contactgegevens medewerkers Toezicht en
Handhaving binnen de FUMO
Dit informatieblad is opgesteld naar aanleiding van vragen die bij de FUMO binnenkomen op
het gebied van vuurwerkregelgeving. In dit document wordt verwezen naar het
Vuurwerkbesluit 2016 en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
2018. Beide worden in de tekst afgekort tot Besluit en Regeling.

Wanneer en hoeveel vuurwerk mag een particulier bezitten?
Een particulier mag maximaal 25 kilo vuurwerk in uw bezit hebben.
Dit geldt zowel voor de dagen waarop het vuurwerk wettelijk verkocht mag worden en buiten
de verkoopdagen om. Buiten de verkoopdagen om mag een particulier dus ook maximaal 25
kilo vuurwerk in bezit hebben, maar dan op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke
plaats.
Wanneer en hoeveel vuurwerk mag
een particulier afsteken?
Van 31 december 18.00 uur tot 1
januari 02.00 uur mag een particulier
vuurwerk afsteken. Valt een van de
verkoopdagen (29, 30 en 31 december)
op een zondag? Dan mag er op die dag
geen vuurwerk worden verkocht. Het is
dan wel toegestaan vuurwerk te
verkopen op 28 december. Een
particulier mag geen vuurwerk op de
openbare weg bij u hebben vóór en ná
de verkoopdagen.
Geen melding, melding of ontbrandingstoestemming (particulier, consumenten- en
professioneel vuurwerk)
Geen melding (particulier gebruik)
Een particulier mag maximaal 25 kilo vuurwerk in bezit hebben.
Een particulier mag niet meer dan 25 kilo afsteken (dus ook niet op Oudjaarsdag!) want dan
is er sprake van een evenement en hiervoor gelden speciale regels: een evenement moet
onder meer worden gemeld (artikel 2.3 Regeling) en de afsteker moet over bepaalde
documentatie beschikken zoals een certificaat van bekwaamheid (art. 2.2 van de Regeling).
Het is verboden vuurwerk, anders dan bedrijfsmatig, tot ontbranding te brengen op een
ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop
volgende jaar (art. 2.3.6. Vuurwerkbesluit).

Melding (een melding is vereist voor een evenement <200 kilo )
Een evenement moet worden gemeld bij het bevoegd gezag (art. 1.6 van de regeling).
Een evenement volstaat wanneer er niet meer dan 200 kilo vuurwerk wordt afgestoken (art.
2.4 van de regeling). Hiervoor geldt geen ondergrens. Een melding moet worden ingediend
bij het bevoegd gezag (art. 1.3.2 Vuurwerkbesluit). Voor theatervuurwerk geldt een
bovengrens van 20 kilo. Ook hiervoor geldt geen ondergrens.

Ontbrandingstoestemming (een vergunning is vereist voor een evenement >200 kilo)
Vanaf 200 kilo moet een vergunning worden aangevraagd (art. 3B.4 lid 1 sub b
Vuurwerkbesluit).
Bevoegd gezag voor vuurwerkevenementen:
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag voor de opslag- en verkoop van vuurwerk aan particulieren:
Gemeente danwel Provincie indien er meer dan 150 ton wordt opgeslagen (=BRZO).
Algemene Plaatselijke Verordening (APV):
In de APV kunnen regels zijn opgenomen ten aanzien van de verkoop van vuurwerk en het
afsteken van vuurwerk. In de APV zijn géén regels opgenomen ten aanzien van de opslag
van vuurwerk en het afsteken van carbid (carbid valt niet onder vuurwerkregelgeving).
Welke regels in de APV zijn opgenomen verschilt per gemeente.
- Vuurwerkverkoop: sommige gemeenten hebben in de APV voorgeschreven dat er een
verkoopvergunning aangevraagd moet worden.
- Afsteken van vuurwerk: een gemeente kan een zone aanwijzen waar het afsteken van
vuurwerk verboden is.
-Vuurwerkopslag: over de vuurwerkopslag heeft de gemeente geen zeggenschap.
-Carbid: bij sommige gemeenten geldt een verbod op schieten met carbid met een
vergunning systeem, andere gemeenten wijzen locaties aan.
*Gemeentelijke bevoegdheden, zie artikel 160 van de Gemeentewet

Wie controleert waar/ wanneer
 Evenementen- en theatervuurwerk: FUMO
 Vuurwerkverkoop- en opslag: FUMO
 Transport en opslag: politie (RMT), douane, ILT, FUMO
 Afsteken van vuurwerk (29- 31 december): politie (Strafrecht)
 Online: Politie Vuurwerk Internetteam
Uiteraard hebben genoemde diensten een oor- en oogfunctie; zij lichten elkaar in bij
verdachte omstandigheden die buiten hun vakgebied liggen en stellen elkaar indien nodig op
de hoogte bij calamiteiten.
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Wetgeving en overige informatie:
Vuurwerkbesluit 2016 tot heden:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013360/2016-10-17#
Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk 2018 tot heden:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031686/2018-01-01

Definities afkomstig uit vuurwerkregelgeving:
Afsteker:
Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als
bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit die onder
verantwoordelijkheid van de toepasser werkt
Toepasser:
houder van de toepassingsvergunning;
Melding:
Melding van het tot ontbranding brengen als bedoeld in artikel 3B.4, eerste lid, van het
Vuurwerkbesluit
Vuurwerkevenement:
Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot het voltooien
van de eindcontrole na afloop van het ontbranden van het vuurwerk, alsmede de hieraan
gerelateerde activiteiten;
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Contactgegevens medewerkers Toezicht en Handhaving FUMO
Functie
Naam
Contactgegevens
Provinciale vuurwerkcoördinator
Mw. Sylvie Westerhof
E. s.westerhof@fumo.nl
T. 06 29 055 147
Vergunningverlener
Dhr. Jan- Dirk van der
E.j.vandermeulen@fumo.nl
vuurwerkevenementen en
Meulen
T.0566 150 376
vuurwerkopslag- en verkoop
Toezichthouder
Dhr. Imco van der Wal
E. i.vanderwal@fumo.nl
vuurwerkevenementen en
T. 0566 750 348
vuurwerkopslag- en verkoop
Toezichthouder
Dhr. Diederik Terlaak Poot E. d.terlaakpoot@fumo.nl
vuurwerkevenementen en
T. 0566 750 344
vuurwerkopslag- en verkoop
Toezichthouder vuurwerkopslagDhr. Aize Terpstra
E. a.terpstra@fumo.nl
en verkoop
T. 0566 750 345
Toezichthouder vuurwerkopslagDhr. Remko Koers
E. r.koers@fumo.nl
en verkoop
T. 0566 750 327
Toezichthouder vuurwerkopslagDhr. Bart van Zeilen
E. b.vanzeilen@fumo.nl
en verkoop
T. 06 2705 1097
Toezichthouder vuurwerkopslagDhr. Yde Ypma
E. y.ypma@fumo.nl
en verkoop
T. 0566 750 353
Toezichthouder vuurwerkopslagDhr. Durk Torensma
E. d.torensma@fumo.nl
en verkoop
T. 0566 750 425
Buitengewoon
Dhr. Jan Kloosterman
E. j.kloosterman@fumo.nl
opsporingsambtenaar
T. 0566 750 326
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