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Samen veilig 
het jaar uit!

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

omgevingsdiensthaaglanden.nl

Zo werkt het!
Geef ons tijdens 
de controle deze 
map. U kunt rustig 
doorwerken, terwijl 
de toezichthouder 
zo snel mogelijk de 
controle uitvoert. 
Dat werkt prettig 
voor iedereen. 
Veilig uiteinde!



Checklist veilige vuurwerkverkoop 2022

Op de verkooplocatie/verkoopruimte

In de bewaarplaatsen

1  Niet meer dan 200 kg fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) opslaan buiten de bewaarplaatsen.

2  Geen consumentenvuurwerk binnen handbereik van het publiek.

3  Het consumentenvuurwerk ligt in de verkoopruimte binnen bereik van de automatische 
 sprinklerinstallatie (voorwaarts en achterwaarts 1.5 meter en zijwaarts 1 meter).

4  Buiten de openingstijden wordt het consumenten vuurwerk (cat. F2) op-geslagen 
 in de bewaarplaats(en). 

5  Niet meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk aan een klant verkopen.

6  Er zijn geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders
 (met uitzondering van brandblusmiddelen) aanwezig.

7  Er zijn antistatische afvalzakken aanwezig.

8  Brandmeldinstallatie is in bedrijf.

9  Waterdruk is in orde voor de sprinklerinstallatie.

10  Brandslanghaspel is gekeurd en bereikbaar.

11  Stickers over verbod op roken en open vuur zijn duidelijk aanwezig.

12  Veiligheidssymbolen Ontploffingsgevaar hangen duidelijk
 op de deur(en) van de bewaarplaatsen.

1  In de bewaarplaats(en) is een gangpad van ten minste 75 cm aanwezig.

2  Het consumentenvuurwerk ligt 2 cm van de muur.

3  De bewaarplaats(en) is/zijn zodanig ingericht dat visuele inspectie mogelijk is
 en het inbrengen en uitnemen van vuurwerk niet wordt belemmerd.

4  Het consumentenvuurwerk ligt niet boven de toegestane stapelhoogte. Zie PvE of UPD

5  Er is/zijn in de bewaarplaats(en) alleen consumentenvuurwerk aanwezig.

6  Deuren zijn dicht en worden niet opgehouden, tenzij door aangevraagde
 kleefmagneten.

7  Consumentenvuurwerk wordt direct na levering opgeborgen in de bewaarplaats(en).

8  Er zijn geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders (met uitzondering
 van brandblusmiddelen) aanwezig binnen 5 meter van de bewaarplaatsen.

9  Alle medewerkers zijn op de hoogte van een werkinstructie. Deze werkinstructie
 hangt op een zichtbare plek en is duidelijk leesbaar.
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Regelgeving
Sinds december 2020 mag vuurwerk uit de categorie 
F3, knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkel-
schotsbuizen (single shots) niet meer verkocht worden. 
Dit bekent dat u deze producten niet op voorraad mag 
hebben. Het verboden vuurwerk is aangewezen in de 
Regeling Aanwijzing Consumenten en Theatervuurwerk 
(RACT). Onze toezichthouders controleren tijdens de 
inspectie of u aan de regelgeving voldoet. 

Wat u in deze map moet plaatsen:
 UPD/Programma van Eisen
 Nota van aanvullingen
 Keuringsrapport en certificaat van
 de brandbeveiligingsinstallatie
 Leveringsbonnen
 Eventuele verkoopvergunning  (kopie) 


