
Vuurwerk 2018 De Apollo 

Amsterdam, 12 november 2018. 

 

Betreft: Vuurwerk in en rond de school 

Beste leerlingen, 

Het is bijna december en binnenkort zullen de vuurwerkfolders weer in je brievenbus 
vallen. Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag je 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 
kopen op 28 december. 
Je mag geen vuurwerk op de openbare weg bij je hebben vóór en ná de 
verkoopdagen. De politie controleert dit in onze wijk en staat op scherp! 
Dit betekent dat het in bezit hebben, verkopen of afsteken van vuurwerk op andere 
dagen verboden is en dat op de Apollo we de volgende regels hanteren: 

• Je mag geen vuurwerk meenemen naar school. Mochten we vuurwerk 
aantreffen dan zullen we en je ouders maar ook de politie op de hoogte 
stellen. 

• In de buurt van de school mag je geen vuurwerk verkopen of afsteken. Als dit 
gebeurt wordt er door school aangifte gedaan bij de politie.  

• De leerling die vuurwerk bij zich heeft, verkoopt of afsteekt wordt extern 
geschorst.  

Ik hoop dat jullie begrijpen dat deze regels ervoor zijn om de veiligheid in en om de 
school te vergroten. Ik ga er dan ook vanuit dat jullie je hieraan houden. 

Vriendelijke groet 

Mevr. G. Heringa 

Directeur van De Apollo 
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Vuurwerk 2018 De Apollo 

Informatie van de politie site:  www.politie.nl 
 
Welke categorieën vuurwerk zijn er? 
Er zijn vier categorieën vuurwerk, ingedeeld naar hoe hoog het gevarenrisico is. 

• Categorie F1: vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau 
oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat 
bestemd is voor gebruik binnenshuis. 

• Categorie F2: vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en 
bestemd is voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats. 

• Categorie F3: vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik 
buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is 
voor de menselijke gezondheid. 

• Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor 
gebruik door personen met gespecialiseerde kennis en waarvan het geluidsniveau 
niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid. 
 
Vanaf welke leeftijd mag ik vuurwerk kopen? 

• Categorie F1: 12 jaar 
• Categorie F2: 16 jaar 
• Categorie F3: 18 jaar 

 
Wat zijn de straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen? 
Afhankelijk hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of 
gevangenisstraf. De gevangenisstraffen kunnen flink oplopen. Kijk voor meer 
informatie op de website van het Openbaar Ministerie.  
Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen of misdrijven) ook voor een Halt-
straf in aanmerking komen. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt 
de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere biedt 
excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders zijn 
hierbij actief betrokken. 
 

http://www.om.nl/
http://www.halt.nl/
http://www.halt.nl/
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