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xxx 
 

Onderwerp Datum 

Waarschuwing bestuurlijke boete en sluiting 

Woningwet 

xxx 

Ons kenmerk Uw kenmerk 

xxx  

Afdeling Doorkiesnummer 

Veiligheid & Wijken, Toezicht en Handhaving xxx 

E-mail Algemeennummer 

handhaving@tilburg.nl 14 - 013 

Postadres Bezoekadres 
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5000 LH  Tilburg Spoorlaan 181 

 
Geachte xxx, 
 
U/Uw woningcorporatie bent/was eigenaar/bewoner van de woning aan de adres in Tilburg. Hierin is 
illegaal en zwaar vuurwerk aangetroffen. Dit vinden wij vanwege veiligheids- en leefbaarheidsaspecten 
onacceptabel. Daarom laten wij u weten dat wij u bij een volgende constatering een forse bestuurlijke 
boete of een sluiting kunnen opleggen. 
 
Deze brief is als volgt opgebouwd: 
1. Constateringen 
2. Overwegingen en wettelijke regels 
3. Waarschuwing bestuurlijke boete en sluiting 
 

1. Constateringen 
Op datum is in uw/de destijds door u gehuurde/bewoonde woning aan de adres in Tilburg illegaal of een 
illegale hoeveelheid vuurwerk aangetroffen. De politie en de gemeentelijke toezichthouder 
hebben/heeft geconstateerd dat er sprake was van een gevaarlijke situatie en daarmee van overtreding 
van voorschriften van de Woningwet en het Bouwbesluit.  
 

• Er is (hoeveelheid; het moet gaan om meer dan 25 kg) consumentenvuurwerk aangetroffen (lijst I)  

• Er is gewogen hoeveelheid lichter professioneel vuurwerk en niet-gedefinieerd vuurwerk 
aangetroffen (Lijst II) 

• Er is stuks en gewogen hoeveelheid specifieke soorten professioneel vuurwerk en niet-gedefinieerd 
vuurwerk (lijst III)  

• Er is stuks en gewogen hoeveelheid van Big Five: lawinepijlen, bangers (flash bangers), shells 
(mortierbommen), batterijen (flowerbed, cake), Romeinse kaarsen aangetroffen.  

• Er is stuks en gewogen hoeveelheid van geïmproviseerd vuurwerk (zelfgemaakt vuurwerk of 
vuurwerk waaraan geknutseld is) aangetroffen (Lijst IV) 

 
Dit heeft geleid tot brandgevaar, explosiegevaar en gevaar voor persoonlijk letsel 
Hierdoor hebt u de artikelen7.10 en 7.22 van het Bouwbesluit overtreden. 
 

2. Overwegingen en wettelijke regels 
Op grond van artikel 92a van de Woningwet zijn wij bij herhaalde overtredingen van artikel 1b van de 
Woningwet bevoegd tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Dit artikel verbiedt om een bestaand 
gebouw of ander bouwwerk in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan 
de voorschriften uit het Bouwbesluit.  
 
 
 



 

 
 
U hebt de hierboven genoemde voorschriften van het Bouwbesluit overtreden.  
Als u binnen 2 jaar voor een tweede keer het Bouwbesluit overtreedt in hetzelfde of een ander pand, en 
iedere keer daarna, kunnen wij besluiten om u deze bestuurlijke boete op te leggen. Deze boete kan 
maximaal € 20.750,00 betreffen (boete Vierde categorie). 
 
Op grond van artikel 17 van de Woningwet kunnen wij in sommige gevallen ook tot een tijdelijke sluiting 
van een pand besluiten. Als u voor de tweede keer een voorschrift van het Bouwbesluit overtreedt in 
hetzelfde gebouw of op hetzelfde terrein en deze herhaaldelijke overtreding gaat gepaard met een 
bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid, kunnen wij besluiten 
om uw gebouw, open erf of terrein tijdelijk te sluiten.  
 

3. Waarschuwing bestuurlijke boete en sluiting 
Een illegale vuurwerkvondst in een woning of ander pand is in strijd met het Bouwbesluit en daarmee 
met de Woningwet. Daarnaast is dit vaak ook een bedreiging of gevaar voor de leefbaarheid of 
veiligheid. Dit betekent voor u het volgende. 

• U riskeert een bestuurlijke boete wanneer binnen 2 jaar opnieuw een overtreding van het 
Bouwbesluit (en daarmee van de Woningwet) wordt geconstateerd die is gerelateerd aan u, of aan 
een pand dat van u is. Deze boete kan dus ook worden opgelegd voor overtredingen in eventuele 
andere panden waarvan u eigenaar of gebruiker bent; 

• U riskeert daarnaast een sluiting van het pand of perceel wanneer er sprake is van een 
herhaaldelijke overtreding van het Bouwbesluit (en daarmee van de Woningwet) in hetzelfde 
gebouw, open erf of terrein;  

• Deze waarschuwingsbrief geldt niet alleen voor de opslag van vuurwerk, maar heeft ook betrekking 
op eventuele andere (toekomstige) overtredingen van het Bouwbesluit die binnen 2 jaar na de 
eerste overtreding plaatsvinden.  

 
Het is dus belangrijk dat u er voor zorgt dat het geconstateerde feit, of een andere overtreding 
waarvoor de hiervoor beschreven boete of sluiting kan worden opgelegd, niet meer plaatsvindt. 
 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid & Wijken, team 
Toezicht en Handhaving, via telefoonnummer xxx. 
 
Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat uw pand in de toekomst opnieuw zal worden gecontroleerd. 
 
Wij sturen u deze brief zowel aangetekend als per gewone post. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Peter Straub 
teammanager Toezicht en Handhaving 


