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Richtlijn voor strafvordering vuurwerkovertredingen
Categorie: Strafvordering
Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van art. 130, lid 4 Wet RO
Afzender: College van procureurs-generaal
Adressaat: Hoofden van parketten
Registratienummer: 2002R001
Datum vaststelling: 12-03-2002
Datum inwerkingtreding: 01-05-2002
Geldigheidsduur: 01-05-2006
Publicatie in Stcrt: 26-04-2002
Vervallen: Richtlijn voor strafvordering vuurwerkovertredingen, reg.nr. 1998R003, dd. 22-09-1998
Relevante beleidsregels: Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving (Handhavingsdocument vuurwerk 2002, dd. 12-03-2002)
Relevante wetsbepalingen:
– Wetboek van strafrecht, artikel 174
– Wet milieubeheer, artikelen 8.1, 8.40, 18.18
– Vuurwerkbesluit, artikelen 1.2.2, 1.2.4 t/m 1.2.7, 1.3.2, 1.4.1 t/m 1.4.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1 t/m 2.2.4,
2.3.1 t/m 2.3.6, 3.2.1 t/m 3.2.3, 3.3.1 t/m 3.3.3, 3.3.6
Beschrijving
Alle genoemde bedragen zijn transactiebedragen. Ter zitting kunnen deze bedragen worden verhoogd met 20%. De genoemde bedragen gelden voor first offenders. Uitgangspunt zijn basisbedragen voor misdrijven. Deze bedragen dienen als volgt te worden afgerond:
– € 0 t/m € 100:
op € 5
– € 101 t/m € 500:
op € 10
– € 501 t/m € 1000:
op € 50
– € 1001 t/m € 5000: op € 100
– € 5001 en hoger:
op € 500
De strafvorderingsrichtlijn geldt niet voor grote zaken, waarbij de delicten zijn te beschouwen als
zware milieucriminaliteit. Dergelijke zaken dienen apart te worden beoordeeld.
Bij een aantal delicten is reeds in de strafmaat onderscheid gemaakt op basis van bepaalde beoordelingsfactoren, zoals de hoeveelheid vuurwerk, de leeftijd van de koper en het onderscheid tussen
toegestaan en verboden consumentenvuurwerk. Op basis van algemene beoordelingsfactoren kunnen de bedragen worden verhoogd.1 De algemene beoordelingsfactoren zijn:
– Recidive:
De genoemde bedragen hebben betrekking op first offenders. Bij recidive2 wordt een verhogingspercentage toegepast van 50%.
– Doelbewustheid / economisch gewin:
Als doelbewust de regelgeving wordt overtreden, of als aantoonbaar is dat het delict is gepleegd
met het oog op het behalen van economisch voordeel, wordt een verhogingspercentage toegepast
van 25%.3
– Gevaarzetting:
Als sprake is van duidelijke gevaarzetting door het plegen van het delict, wordt een verhogingspercentage van 25% toegepast.
– Misdrijf / overtreding:
De genoemde bedrijven gelden voor misdrijven (opzet, voorwaardelijke opzet). Voor overtredingen
(niet opzettelijk) wordt een verlagingspercentage van 25% toegepast.
Taakstraffen:
Ten aanzien van natuurlijke personen kan in plaats van een geldboete of een vrijheidsstraf een
taakstraf als transactie worden aangeboden, of worden geëist ter zitting. Niet alle vuurwerkdelicten
komen in aanmerking voor een afdoening middels een taakstraf. Voor een taakstraf komen in
beginsel niet in aanmerking:
– Verdachten die reeds meer dan één keer een taakstraf hebben aangeboden of opgelegd gekregen;
– Verdachten die weigeren de door hen aangerichte schade te vergoeden of mee te werken aan
schadebemiddeling;
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– Verdachten die vanwege een psychische of psychiatrische problematiek niet in staat zijn de taakstraf naar behoren te verrichten;
– Verdachten die niet instemmen met een taakstraf.
Voorts kan als contra-indicatie gelden dat de verdachte nog andere strafzaken open heeft staan.
Verdachten van het voorhanden hebben of afleveren van verboden consumentenvuurwerk komen
alleen in aanmerking voor een taakstraf indien het behaalde wederrechtelijk verkregen economisch
voordeel op enigerlei wijze wordt ontnomen.
Transactievoorstellen vanaf € 440,- kunnen worden omgezet in een taakstrafvoorstel. Elke € 22,staat gelijk aan twee uren taakstraf.4 Voor de eis ter zitting gelden dezelfde bedragen. Voor vrijheidsstraffen geldt dat één dag gevangenisstraf gelijk wordt gesteld met twee uren taakstraf. Feiten
waarvoor meer dan vier maanden gevangenisstraf wordt geëist, komen niet in aanmerking voor
bestraffing middels een taakstraf.
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Het voorhanden hebben of afleveren van verboden consumentenvuurwerk
Het verboden consumentenvuurwerk is in vier lijsten onderscheiden, waarbij in de lijsten 1 en 2 het
lichtere vuurwerk is opgenomen, of het vuurwerk dat de minste risico’s oplevert, terwijl in de lijsten 3 en 4 het zwaarste of meest risicovolle vuurwerk is opgenomen. Hoofdregel is dat het aangetroffen of het afgeleverde vuurwerk per lijst bij elkaar wordt opgeteld en dat voor het totale aantal
stuks per lijst de straf wordt bepaald (dus niet voor elke soort vuurwerk afzonderlijk). De uitkomsten per lijst worden bij elkaar opgeteld. Van deze regel wordt afgeweken voor wat betreft het afleveren van vuurwerk dat behoort tot de lijsten 3 en 4. Voor dit vuurwerk wordt per aflevering de
bij de hoeveelheid afgeleverd vuurwerk behorende straf bepaald, waarna bij meerdere afleveringen
het totaal bij elkaar wordt opgeteld.
Lijst I:
* (Lichte) strijkers (tenzij expliciet genoemd in lijst II) lengte max. 7,5 cm en diameter max. 1 cm
(o.a. Pirat, Raider.)
* Chinese vlinders (strijkers met strijklont) - klein formaat lengte max. 5 cm en diameter
max.1,5 cm.
* Knalvuurwerk met lont, dat niet voldoet aan de Regeling nadere eisen aan vuurwerk.
* Bengaals vuur.
* Fonteinen tot max. lengte van 20 cm.

Lijst II:
• Hybride strijker (voorzien van strijkvlak en lont);
• Gebuisd lont24 (zonder knalladingen. Met knalladingen zie lijst III);
• Chinese rollen t/m 10. 000 shots;
• Ratelbanden, hindoerollen en strengen;
• Vuurpijlen die niet voldoen aan de RNEV (m.u.v. zgn. lawinepijlen of Signalrakete25);
• Chinese vlinders (strijker met strijklont) groot formaat lengte meer dan 5 cm en diameter meer
dan 1,5 cm);
• Fonteinen vanaf lengte 20 cm;
• Romeinse kaarsen;
• Strijkers (lengte meer dan 7,5 cm of diameter van meer dan 1 cm);
• Zonnewielen (sparklingswheels) type medium;
• (Mortier)bommen26 t/m diameter 1,5“ (±4 cm) (echter geen meerslagsbommen, zie lijst III);
• Special effects (Theatervuurwerk) niet zijnde maroons, zie lijst III;
• Pyrotechnische ontsteker (gloeipil).
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Lijst III:
• Chinese rollen vanaf 10.000 t/m 300.000 shots;
• Hindoerollen, ratelbanden, strengen meer dan 10.000 shots;
• Flowerbeds (bloembedden, cakeboxen, dozen) t/m 30 kg;
• (Meerslags)bommen27 t/m 4“ (10 cm);
• Maroons (medium, large, giant);
• Zonnewielen (sparklingwheels) type large;
• Gebuisd lont28 met knaleffecten.

Lijst IV:
• Chinese rollen meer dan 300.000 shots;
• Flowerbeds meer dan 30 kg;
• (Meerslags)bommen vanaf 4“ (10 cm) en groter;
• Lawinepijlen of Signalrakete29.

Overtredingen met betrekking tot de opslag van vuurwerk
In de bijlagen 1, 2 en 3 behorende bij het Vuurwerkbesluit zijn voorschriften opgenomen met
betrekking tot de opslag van vuurwerk30. De opslag van ten hoogste 1.000 kg consumentenvuurwerk dient te voldoen aan de voorschriften van bijlage 1 onder A, B en C en aan de veiligheidsafstanden die van toepassing zijn ingevolge bijlage 3 (2.2.1 Vwb). De opslag van meer dan 1.000 kg
consumentenvuurwerk dient te voldoen aan de voorschriften van bijlage 1 onder A, B en D en aan
de veiligheidsafstanden die van toepassing zijn ingevolge bijlage 3 (2.2.2 Vwb). De opslag van professioneel vuurwerk (al dan niet in combinatie met consumentenvuurwerk) dient te voldoen aan de
voorschriften van bijlage 2 en aan de veiligheidsafstanden die van toepassing zijn ingevolge bijlage
3 (3.2.1 Vwb). Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met betrekking tot de voorschriften uit
bijlage 1 en 2 (2.2.3, 3.2.2 Vwb).
De betreffende voorschriften zijn onder te verdelen in gedragsvoorschriften, voorschriften met
betrekking tot de constructie van ruimtes waarin vuurwerk kan worden opgeslagen of aanwezig
kan zijn en voorschriften met betrekking tot de veiligheidsafstanden. Uitgangspunt bij het bepalen
van de strafmaat zijn de volgende bedragen:
Overtredingen opslag

Eis

Overtreding gedragsvoorschriften
Overtreding constructie-eisen
Overtreding veiligheidsafstanden

€ 500,- + VV31
€ 1000,- + VV32
€ 1500,- + VV33

1 Deze systematiek is ontleend aan Bos-Polaris. Bos-Polaris Milieu is echter nog niet gebruiksklaar. De richtlijn voor strafvordering
vuurwerk zal t.z.t. worden opgenomen in Bos-Polaris Milieu.
2 Recidive geldt niet alleen voor vuurwerkdelicten.
3 Dit onderscheid is bijvoorbeeld van belang bij handel in verboden vuurwerk. De persoon die voor eigen gebruik en voor een enkele
vriend of familielid verboden consumentenvuurwerk koopt, verdient een andere straf dan degene die doelbewust uit winstoogmerk
verboden vuurwerk verhandeld.
4 Deze niet zo handzame bedragen zijn het gevolg van afspraken omtrent het afronden van bedragen die zijn omgezet van gulden naar
euro.
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Onttrekken aan het verkeer, 116 2e lid onder c Sv.
Inbeslagneming is niet vanzelfsprekend. Zie paragraaf 7g.
7 Idem.
8 Er zijn grote verschillen mogelijk: een detailhandelaar kan tijdens de verkoopdagen een paar honderd kg vuurwerk in een bestelbusje
laten liggen vlakbij het verkooppunt, maar een groothandelaar kan een complete trailer met vele tonnen vuurwerk laten staan.
9 Verbeurdverklaren, 116, 2e lid onder c Sv.
10 Inbeslagneming is niet vanzelfsprekend: zie paragraaf 7g.
11 Idem.
12 Voor bestaande, gemelde of vergunde inrichtingen geldt een overgangstermijn met betrekking tot de voorschriften uit de bijlagen
van het Vwb. Tot maximaal twee jaar na de inwerkingtreding van het Vwb gelden voor deze bedrijven de voorschriften uit het Bov of
uit de Wm-vergunning.
13 Inbeslagneming is niet vanzelfsprekend: zie paragraaf 7g.
14 Als het gaat om vuurwerk dat niet aan de eisen voldoet: onttrekken aan het verkeer, anders verbeurdverklaren.
15 Inbeslagneming is niet vanzelfsprekend: zie paragraaf 7g.
16 Idem.
17 Idem.
18 Idem.
19 Idem.
20 Voor personen jonger dan 16 jaar geldt een eis van 50% van het tarief voor meerderjarigen.
21 Voor deze overtreding kan een politietransactie worden aangeboden.
22 Voor deze overtreding kan een politietransactie worden aangeboden.
23 Idem.
24 Gebuisd lont dient te worden gemeten. 1 meter wordt geteld als 1 stuk.
25 Eigenlijk wordt ten onrechte gesproken over lawinepijlen. Dergelijke vuurpijlen worden nooit gebruikt voor het opwekken van lawines, omdat de baan niet te voorspellen is. De explosieve kracht van de Signalrakete is daarom niet minder en proeven hebben aangetoond dat deze massa-explosief kunnen reageren. Vaak worden zij gebruikt om objecten op te blazen, zoals snelheidapparatuur, telefooncellen en brievenbussen.
26 Mortierbommen worden verschoten vanuit een buis, het mortier. Soms is dit vuurwerk verpakt in een doos met één mortierpijp en
meerdere bommen. In dat geval wordt het aantal bommen gerekend. Voorts worden er mortieren aangetroffen die reeds geladen zijn
met één mortierbom, herkenbaar aan de met een deksel afgesloten mortierbuis. Dit wordt als één stuk gerekend.
27 Meerslagsbommen ontploffen meerdere keren en geven diverse effecten.
28 Gebuisd lont dient te worden gemeten. 1 meter wordt geteld als 1 stuk.
29 Eigenlijk wordt ten onrechte gesproken over lawinepijlen. Dergelijke vuurpijlen worden nooit gebruikt voor het opwekken van lawines, omdat de baan niet te voorspellen is. De explosieve kracht van de Signalrakete is vergelijkbaar met die van handgranaten. Proeven hebben aangetoond dat lawinepijlen massa-explosief kunnen reageren. Veel van de ongelukken en grote vernielingen die jaarlijks
plaatsvinden, worden met lawinepijlen veroorzaakt. Ze worden vaak gebruikt om objecten op te blazen, zoals snelheidapparatuur,
telefooncellen en brievenbussen.
30 De voorschriften uit de bijlagen gelden niet voor bestaande, gemelde of vergunde inrichtingen, gedurende een periode van maximaal
twee jaar na inwerkingtreding van het Vwb. De voorschriften uit het Bov of de vergunning blijven gedurende die periode van toepassing (5.3.3 Vwb).
31 Inbeslagneming is niet vanzelfsprekend. Zie paragraaf 7g.
32 Idem.
33 Idem.
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