
Meldingsformulier Vuurwerkbesluit 

 

Algemeen 

Het Vuurwerkbesluit is van toepassing naast de regels van het Activiteitenbesluit of een 
omgevingsvergunning. Dit meldingsformulier is bedoeld voor bedrijven met een opslag van 
maximaal 10.000 kg consumentenvuurwerk. Voor type B en C bedrijven moet ook een 
melding Activiteitenbesluit ingevuld worden via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). 
Via deze Activiteitenbesluit Internet Module komen alle vragen aan bod om te bepalen of er 
sprake is van een vergunningplichtige inrichting. Deze vragen komen daarom niet meer terug 
in dit meldingsformulier. 

De melding gebeurt ten minste vier weken voor oprichting aan het bevoegd gezag.  

Het bevoegd gezag zendt een afschrift van deze melding aan de Minister van Infrastructuur 
en Milieu (via de Inspectie Leefomgeving en Transport) en aan het bestuur van de regionale 
brandweer. 

 

Gegevens van de drijver van het bedrijf 

Naam:      

Adres:        

Postcode en woonplaats:       

Telefoonnummer:           Faxnummer:       

e-mail adres:       

 

Maakt melding van:  

 Oprichting van een inrichting 

 Veranderen van een inrichting 

 Het van toepassing worden van het Vuurwerkbesluit op een al aanwezige inrichting  

 

 

 

 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/melding-aim/wanneer-melden/
https://www.aimonline.nl/
https://www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/producten/vuurwerk/meldingen_en_formulieren/


Gegevens van het bedrijf 

Naam:       

Postcode en woonplaats:       

Telefoonnummer:           Faxnummer:       

Website:       

e-mail adres:       

Kamer van Koophandel nummer:       

Tijdstip waarop de inrichting of de verandering in werking is/ wordt gebracht:       

Omschrijving van de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten: 

      
      
      
      

Wat is de hoeveelheid opgeslagen consumentenvuurwerk per (buffer)bewaarplaats in kg 
verpakt vuurwerk? 
(Maximaal 2 bewaarplaatsen)  

Bewaarplaatsen 1 en 2 
     kg bewaarplaats 1 
     kg bewaarplaats 2 
(Maximaal 2 bufferbewaarplaatsen met elk ten hoogste 2.000 kg) 

Bufferbewaarplaatsen 1 en 2 
     kg bufferbewaarplaats 1 
     kg bufferbewaarplaats 2 

 

Bij de melding wordt een situatieschets gevoegd met: 

 een schaal van ten minste 1:10.000 

 de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving en 

 een noordpijl 

Bij de melding wordt een plattegrondtekening gevoegd met: 

 de indeling van de inrichting 

 de grenzen van het terrein van de inrichting 

 de ligging en indeling van gebouwen en 

 de functie van de te onderscheiden ruimten 

Naam:    Handtekening:   Datum ondertekening: 

                         


