
Vuurwerk, een jaar na het OVV rapport ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’
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› Op veel plaatsen het gevaarlijkste feest van het jaar
› Structurele veiligheidsverbetering zijn noodzakelijk met als doel
› Het substantieel verminderen van vuurwerk gerelateerd letsel en

van verstoringen van de openbare orde.
› Dit is de maatschappelijke opgave waarvoor Rijk, gemeenten,

politie, openbaar ministerie, vuurwerkbranche en burgers staan
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Consumentenvuurwerk
› Verbied vuurwerk dat in de praktijk de grootste inbreuk maakt op

de veiligheid doordat het zorgt voor letsel (vuurpijlen) en overlast
(knalvuurwerk).

› Zorg voor meer inzicht in de relatie tussen het type vuurwerk en
de omvang en ernst van het letsel en neem indien noodzakelijk
nadere maatregelen.

› Verplicht verkopers van consumentenvuurwerk tot gratis
verstrekking van vuurwerkbrillen en aansteeklonten en tot het
geven van voorlichting over veilig gebruik van de verkochte
vuurwerkartikelen.
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Illegaal vuurwerk
› Versterk de opsporing en vervolging van de handel in illegaal

vuurwerk. Denk daarbij aan extra personele capaciteit, een betere
informatiepositie en intensievere samenwerking op nationaal en
internationaal niveau.

› Bevorder op Europees niveau een verdere beperking van
vuurwerkrisico’s door aanscherping van de Pyrorichtlijn. Denk
daarbij in het bijzonder aan een verbod op de productie van zwaar
professioneel knalvuurwerk waar geen legale markt voor is.
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Openbare orde
› Evalueer maatregelen voor de jaarwisseling op effectiviteit. Zorg

ervoor dat gemeenten van elkaar leren door beter gebruik te
maken van elkaars ervaringen en goede voorbeelden.

› Benader oud en nieuw als een evenement. Neem als gemeente in
het belang van de openbare orde en veiligheid de regie om te
zorgen dat de jaarwisseling een sterker georganiseerd karakter
krijgt. Verbind voorwaarden aan evenementen en andere
activiteiten. Stimuleer en ondersteun burgers bij het organiseren
van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling.
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› Geen verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen
› Voor vuurpijlen wordt een lanceerstandaard verplicht gesteld
› Strenger toezicht op kwaliteit vuurwerk
› Maatregelen voorbereiden ten aanzien van vuurwerk dat veel letsel

veroorzaakt
› Vanaf volgend jaar worden vuurwerkbrillen en aansteeklonten

verplicht gratis beschikbaar gesteld
› Voorlichtingscampagnes over veilig gebruik en onderzoek naar

beïnvloeding gedrag
› Verplichtstelling vakdeskundigheid personeel verkooppunten
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› Opsporing postpakketten
› Voortzetten project ‘Oorwurm’
› Bundeling kennis en expertise en samenwerking met andere

opsporingsdiensten en inspecties
› Verbetering samenwerking met buurlanden en lidstaten
› Structurele oplossing opslag politiebureaus
› Kostenverhaal in beslaggenomen vuurwerk
› Aanscherping Pyrorichtlijn en verzoek daartoe richting EC
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› In 2019 een onafhankelijke evaluatie uitvoeren naar de effecten
van de nieuw ingevoerde maatregelen, waarbij de adviezen van de
OVV, de ervaringen van gemeenten en de politie en de voortgang
van het maatschappelijk debat nadrukkelijk worden betrokken

› Een expliciete wettelijke bevoegdheid te creëren voor gemeenten
of gemeentelijke organen om gemeenten geheel vuurwerkvrij te
maken en de invoering van deze bevoegdheid gepaard te laten
gaan met deskundige monitoring van het effect op letsel en
schade, en hierover de Kamer te informeren

› Het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een verbod
op de productie van zwaar professioneel knalvuurwerk in EU-
verband aan de orde te stellen
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2018
› Wijziging Ract: verplichtstelling lanceerstandaard voor vuurpijlen
› Campagne vuurwerk

– Landelijk à focus op brillen, lanceerstandaard en aansteeklont
– Lokaal

› Brief aan de EC aanscherping Pyrorichtlijn
– Verbod of beperking F4 flash bangers (max F3, 5 gram flitspoeder)
– Invoering EU paspoort voor profs (in navolging Benelux)
– Aanpassing artikel 45 strafrechtelijke sancties
– EU onderzoek naar illegale handel in F4 flash bangers

› Onderzoek type vuurwerk en letsel
› Bezwaar ontwerpnormen EN 15957
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2018
› Voorbereiden:

– Wettelijke grondslag gemeentelijk vuurwerkverbod
– Verbod op vuurwerk dat voor veel letsel zorgt
– Benelux vuurwerkpaspoort voor personen die vuurwerk en pyrotechnische

artikelen categorie F4, T2 en P2 hanteren en/of gebruiken
– Nieuwe Safety Deal Vuurwerk
– Erkenningsregeling personen die vuurwerk binnen NL brengen
– Gedragsonderzoek vuurwerk
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2019
› Wijziging Vuurwerkbesluit
› Intrekking Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1
› Wijziging Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van

vuurwerk
› Invoeringsbesluit (consultatie 1e kw)

– Begrippen consumenten- en professioneel vuurwerk vervallen, daarvoor in de
plaats vuurwerk categorie F1 t/m F3 en F4

– Onderliggende regelingen hierop aanpassen (voor 1/1/2021)


