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VOORWOORD 
 

Dit wijzigingsblad hoort bij het CCV-inspectieschema UPD Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk, 

versie 1.0, ingangsdatum 1 april 2019. In het wijzigingsblad zijn de correcties uit correctieblad 

C1:2019 verwerkt. De correcties uit C1 zijn aangegeven met C1 in de kantlijn. 

 

Dit wijzigingsblad kent geen overgangstermijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tekst van het wijzigingsblad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht. 

 
© 2020. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën 
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 
20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de 
daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882,1180 AW Amstelveen). Voor het 
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) 
dient men zich tot de uitgever te wenden. 
 
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in 
any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the 
publisher. 
 
Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen. 
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WIJZIGINGEN 
 

Voor het CCV-inspectieschema UPD Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk (UPD-CV) versie 1.0 

gelden de volgende wijzigingen: 

 Blz 1, titel:  

Vervang “Consumentenvuurwerk (UPD-CV)” door “Vuurwerk (UPD-VW)”. 

 Blz 2, Voorwoord, titel: 

Vervang “Consumentenvuurwerk” door “Vuurwerk”. 

 Blz 2, Voorwoord, eerste alinea twee maal: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimten” door: “bewaarplaatsen, 

bufferbewaarplaatsen en ruimten voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 2, Voorwoord, eerste alinea: 

Vervang “Vuurwerkbesluit” door: “Besluit activiteiten leefomgeving”.  

 Blz 2, Voorwoord, tweede alinea: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaats en verkoopruimte” door: “bewaarplaats, 

bufferbewaarplaats en ruimte voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 2, Voorwoord, derde alinea, tweede en vijfde aandachtspuntje: 

Vervang twee maal “vuurwerk(buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimten” door: 

“bewaarplaatsen, bufferbewaarplaatsen en ruimten voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 2, Voorwoord, laatste alinea: 

Vervang “heeft de instemming” door: “is door het CCV vastgesteld na positief advies”.  

 Blz 5, hoofdstuk 1, eerste alinea: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaatsen, en verkoopruimte” door: “bewaarplaatsen, 

bufferbewaarplaatsen, en ruimte voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 5, hoofdstuk 1, eerste alinea: 

Vervang “Vuurwerkbesluit” door: “Besluit activiteiten leefomgeving”.  

 Blz 5, hoofdstuk 1, tweede alinea: 

Verwijder “voor een specifieke inrichting”.  

 Blz 5, hoofdstuk 1, tweede alinea, twee maal: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaatsen, en de eventuele een verkoopruimte” door: 

“bewaarplaatsen, bufferbewaarplaatsen, en de eventuele een ruimte voor verkoop aan 

particulieren”.  

 Blz 6, 2.2: 

Vervang “Besluit (…) (Vuurwerkbesluit)” door: “Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over 

activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving)”. 

 Blz 6, 2.3, vierde rij in de tabel, eerste kolom: 

Vervang “CCV-Richtlijn Brandbeveiliging voor opslag en verkoop van Consumentenvuurwerk” 

door: “Memorandum 60:2020 – Brandbeveiliging voor opslag en verkoop van vuurwerk”. 



 

UPD-VW 1.0:2019/A1:2020 

Pagina 4/6 

 Blz 6, 2.4, derde rij in de tabel: 

Vervang “Inspectie Vuurwerkbewaarplaatsen (…) eind 2016” door: “Brandbeveiliging 

Consumentenvuurwerk” in de eerste kolom. 

Vervang “p.m.” door “Rijksoverheid” in de tweede kolom. 

 Blz 7, 3.1, voor de eerste rij in de tabel: 

Voeg toe: 

ADR Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer 
van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord Européen 
relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route”. 

 

 Blz 7, 3.1, na BAG-registratie: 

Voeg toe: 

Bewaarplaats  Besloten ruimte waarin vuurwerk of pyrotechnische 
artikelen voor theatergebruik in een transportverpakking 
als bedoeld in de ADR worden bewaard (definitie volgens 
Besluit activiteiten leefomgeving). 

 

 Blz 7, 3.1, na de zesde rij (Brandmeldinstallatie) in de tabel: 

Voeg toe: 

Bufferbewaarplaats  Besloten ruimte waarin vuurwerk of pyrotechnische 
artikelen voor theatergebruik uit de transportverpakkingen 
worden genomen voor het samenstellen van pakketten of 
bestellingen van klanten en het aansluitend bewaren van 
onverpakt vuur of onverpakte pyrotechnische artikelen voor 
theatergebruik (definitie volgens Besluit activiteiten 
leefomgeving).  

 

 Blz 7, 3.1, 13e rij (Normatieve verwijzing) in de tabel: 

Vervang de definitie door: “Document bedoeld in hoofdstuk 2 van Memorandum 60:2020.”. 

 Blz 7, 3.1, 15e rij (Opdrachtgever) in de tabel: 

Vervang “drijver van de inrichting” door: “eigenaar of gebruiker”. 

 Blz 7, 3.1, na de 15e rij (Opdrachtgever ) in de tabel: 

Voeg toe: 

Ruimte voor verkoop aan 
particulieren 

Besloten ruimte of deel van een besloten ruimte waar 
aflevering van vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 aan 
particulieren plaatsvindt (definitie volgens Besluit 
activiteiten leefomgeving).  

 Blz 7, 3.1, 18e rij (Sprinklerinstallatie) in de tabel: 

Verwijder “in een inrichting”. 

 Blz 7, 3.1, 19e rij (Uitgangspuntendocument) in de tabel: 

Vervang “consumentenvuurwerk” door: “vuurwerk van categorie F1, F2 of F3”. 

Vervang “[Vuurwerkbesluit]” door “(definitie volgens Besluit activiteiten leefomgeving)”.  

 Blz 7, 3.1, laatste twee rijen (Verkoopruimte en Vuurwerk(buffer)bewaarplaats) in de tabel: 

Verwijder de rijen.  
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 Blz 9, 4.1: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaats en verkoopruimte” door: “bewaarplaats, 

bufferbewaarplaats en ruimte(n) voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 9, 4.1: 

Vervang “de CCV-richtlijn Brandbeveiliging opslag en verkoop Consumentenvuurwerk” door: 

“Memorandum 60”.  

 Blz 9, 4.1: 

Vervang “Vuurwerkbesluit” door: “Besluit activiteiten leefomgeving”.  

 Blz 9, 4.1.1, Eerste alinea: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaats en verkoopruimte” door: “bewaarplaats, 

bufferbewaarplaats en ruimte(n) voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 9, 4.1.1, tweede rij in de tabel (Volledigheid gegevens): 

Vervang “Vuurwerkbesluit” door: “Besluit activiteiten leefomgeving”.  

 Blz 9, 4.1.1, vijfde rij in de tabel (Doel, (…) installaties): 

Vervang “Vuurwerkbesluit” door: “Besluit activiteiten leefomgeving”.  

[C1] Blz 10, 4.2: 

Vervang de tabel door: 

(A) administratief  Beoordeling van administratieve bescheiden zoals certificaten, 

rapporten, uitgangspuntendocument e.d. 

• A1: op aanwezigheid;  

• A2: op volledigheid;  

• A3: op juistheid en (of) conformiteit met de normatieve 

verwijzingen.  

 Blz 11, 4.3: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaats en verkoopruimte” door: “bewaarplaats, 

bufferbewaarplaats en ruimte(n) voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 12, 5.1: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaats en verkoopruimte” door: “bewaarplaats, 

bufferbewaarplaats en ruimte(n) voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 12, 5.1: 

Vervang “drijver van de inrichting” door: “gebruiker”.  

 Blz 12, 5.3, tweede aandachtspunt: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaats en verkoopruimte” door: “bewaarplaats, 

bufferbewaarplaats en ruimte voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 12, 5.3, eerste aandachtstreepje: 

Verwijder “van de inrichting”.  

 Blz 12, 5.3, derde aandachtspunt: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaats en verkoopruimte” door: “bewaarplaats, 

bufferbewaarplaats en ruimte voor verkoop aan particulieren”.  
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 Blz 12, 5.3, alinea na de aandachtspunten: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaats en verkoopruimte” door: “bewaarplaats, 

bufferbewaarplaats en ruimte voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 13, 6.1: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimten” door: “bewaarplaatsen, 

bufferbewaarplaatsen en ruimte(n) voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 14, 6.4.1: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimten” door: “bewaarplaatsen, 

bufferbewaarplaatsen en ruimte(n) voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 15, 6.4.3: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimten” door: “bewaarplaatsen, 

bufferbewaarplaatsen en ruimte(n) voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 17, 7.1, titel figuur: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimten” door: “bewaarplaatsen, 

bufferbewaarplaatsen en ruimte(n) voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 18, 7.3, aandachtspunt bij negende aandachtstreepje: 

Vervang “vuurwerk(buffer)bewaarplaats en verkoopruimte” door: “bewaarplaats, 

bufferbewaarplaats en ruimte voor verkoop aan particulieren”.  

 Blz 21: 

Verwijder “Het CCV is een door de Raad van Accreditatie geaccepteerde schemabeheerder.”. 

 


