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Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie, 

 

Vanmiddag heeft u een algemeen overleg over de eindejaarsoverlast en vuurwerk. Uit de 

berichtgeving in de pers komt naar voren dat uw Kamer niet akkoord gaat met een deel van de 

voorgestelde aanpak door minister Opstelten wat betreft de verkoopdagen. Graag willen wij daarop 

een reactie geven. 

 

De voorgestelde aanpak van minister Opstelten wordt gesteund door het Genootschap van 

Burgemeesters, G4 en VNG. Verschillende artsenorganisaties, waaronder die van de Nederlandse 

oogartsen NOG en het Oogziekenhuis in Rotterdam, hebben ook laten weten positief te zijn over het 

voornemen van het kabinet om het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw flink in te perken. 

 

De aanpak van de minister betreft een breed gedragen pakket van maatregelen waaruit niet zomaar 

een poot van onderuit gehaald kan worden. Deze maatregelen zijn naar onze mening: 

1. Beperk de afsteektijden tot de avond en nacht. Iedereen moet overdag zonder achterdocht van 

rondvliegend (knal)vuurwerk over straat kunnen lopen om boodschappen te kunnen doen. 

2. Beperk de verkoopdagen naar twee dagen. Zonder beschikbaar vuurwerk kunnen jongeren 

deze dag niet meer gebruiken vuurwerk af te steken, de vuurwerkbranche zal wellicht opnieuw 

consolideren naar grotere verkooppunten.  

3. Pak de import van illegaal vuurwerk aan door betere handhaving en overleg in Europees 

verband. 
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De burgemeesters in Nederland verenigd in het Genootschap van burgemeesters en de VNG willen 

een einde aan de vuurwerkoverlast dat zich in de afgelopen jaarwisseling heeft geuit in forse schade 

aan straatmeubilair, huizen en inboedels, auto’s, gewonden en verzuim ter waarde van bijna € 12 

miljoen. Als voor de handhaving van de openbare orde militaire bijstand vanuit defensie moet worden 

geleverd voor de veiligheid tijdens de jaarwisseling is het ons duidelijk dat de traditie van het afsteken 

van vuurwerk fors uit de hand is gelopen. Dit moet een halt worden toegeroepen. Dat is ook een wens 

van een meerderheid van het Nederlandse volk waarvan 86% helemaal geen vuurwerk koopt. 

 

Sinds de invoering van het Vuurwerkbesluit in 2002 heeft een zeer forse sanering en consolidatie van 

vuurwerkverkooppunten plaatsgevonden. Bijna 180, meestal kleinere winkeltjes, hebben hun 

vuurwerkverkoop moeten beëindigen en zijn daarvoor ook gecompenseerd met een saneringsregeling. 

Het bedrag aan vuurwerk dat jaarlijks verkocht wordt is echter in het geheel niet verminderd en de 

branche is daarop zeer winstgevend gebleven. Dat diverse verkooppunten in de rest van het jaar met 

hun eigen winkelnering (tuincentrum,doe het zelfzaken, fietswinkels) wellicht moeite hebben met het 

economische klimaat doet daar niet aan af.  

 

De relatie die de vuurwerkbranche legt tussen minder verkoopdagen en meer illegaal vuurwerk 

steunen wij niet. Een goedwillende vuurwerkfan  zal zijn vuurwerk vaker vooraf bestellen bij grotere 

verkooppunten die wel de drukte wel aan kunnen en niet ineens besluiten over te stappen op illegaal 

vuurwerk. 

 

Uit de aanscherping spreekt een nieuwe norm uit naar het hebben en afsteken van vuurwerk. De 

traditie zelf moet blijven bestaan, maar ook tradities moeten zich aanpassen aan nieuwe inzichten en 

veranderde normen en waarden. Wij beseffen dat het een kwestie van jaren zal zijn dat de overlast zal 

verminderen. Ook de import van illegaal vuurwerk tegen gaan vergt een forse inspanning.  De 

samenleving wil echter een einde aan de overlast, schade en gewonden en we hopen dat de Kamer 

hierin mee kan gaan. 

 

Hoogachtend, 

 
A. Jorritsma-Lebbink 

Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 




