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Heroverweging verbod knalvuurwerk en vuurpijlen
Geachte Minister van Justitie en Veiligheid,
Geachte Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
De jaarwisseling gaat in Nederland al lange tijd gepaard met forse veiligheidsproblemen.
Vuurwerk speelt hierbij een centrale rol. Hulpverleners en politiemensen krijgen gedurende Oud
& Nieuw veelvuldig te maken met burgers die dit vuurwerk tegen hen gebruiken, door het
bijvoorbeeld richting hen te gooien of af te steken. Als politiebonden staan wij voor de belangen
van politiemedewerkers en dringen we dan ook al jaren aan op maatregelen om dit geweld
tegen te gaan. In de afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen zoals verhoging van de
strafeis voor geweldplegers en het instellen van vuurwerkvrije zones. Maar de effecten daarvan
zijn onvoldoende.
Kijken we naar het overzicht “Oud en Nieuw 2018-2019 - Landelijk beeld jaarwisseling 20182019” van 10 januari 2019 (bijlage 1) dan blijkt daaruit dat politiemensen het, meer nog dan
vorig jaar, flink voor de kiezen kregen. Het aantal keren dat politiemensen tijdens de
jaarwisseling 2018-2019 te maken kregen met fysiek geweld is ruim 50% hoger dan een jaar
eerder. Het totale aantal incidenten groeide met 10% en het aantal incidenten als gevolg van
vuurwerk met 17%. Terwijl brand en ontploffing (als gevolg van vuurwerk) 15% vaker
voorkwam.
Naar aanleiding van het landelijk beeld jaarwisseling 2018-2019 brengen wij bij u in herinnering
het rapport “Veiligheidsrisico’s jaarwisseling” (bijlage 2) dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OVV) in december 2017 uitbracht. In dit rapport adviseert de raad het volgende (aanbeveling
1): “Verbied vuurwerk dat in de praktijk de grootste inbreuk maakt op de veiligheid doordat het
zorgt voor letsel (vuurpijlen) en overlast (knalvuurwerk).” Uw reactie hierop vinden wij in de
brief aan de Kamer van 17 december 2018 (bijlage 3) en luidt ten aanzien van knalvuurwerk als
volgt: “De oorzaak van gevaarzetting en van overlast door knalvuurwerk is voor een belangrijk
deel te wijten aan ongepast of zelfs onveilig gedrag, bijvoorbeeld omdat met knalvuurwerk
wordt gegooid naar omstanders. Daarom zullen wij nog nadrukkelijker inzetten op
gedragsverandering via voorlichting. Mochten de maatregelen uiteindelijk niet tot
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verbetering leiden, dan sluiten wij in de toekomst andere maatregelen niet uit.”
Het is de politie geweest die vervolgens met de campagne kwam ‘Achter ieder uniform zit een
mens. Laat ons veilig hulp verlenen.’ Dat initiatief valt te prijzen. Maar helaas moeten we ook
concluderen dat deze voorlichting en andere genomen maatregelen niet tot verbetering hebben
geleid. Integendeel, het vuurwerkgeweld is fors toegenomen.
De ACP en de NPB verzoeken u dan ook om andere maatregelen waar meer effect van te
verwachten is inderdaad niet langer uit te sluiten. De maatregel die geadviseerd is door de OVV
en de Nationale Politie maar die u vooralsnog niet heeft willen nemen, een verbod op
knalvuurwerk en vuurpijlen, moet dan ook opnieuw worden overwogen. Wij leiden uit de
geciteerde passage uit uw brief van 17 december af dat u ook zelf bij het uitblijven van
verbetering hiertoe bereid bent.
We doen middels deze brief dan ook een beroep op u: Bescherm de burger en uw werknemers,
onze collega’s bij de politie en in de hulpverlening. De enige juiste keuze die u hier als overheid
kunt maken is het heroverwegen van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Het kan niet
anders of de ernst van de situatie is na afgelopen jaarwisseling doorgedrongen tot diep in de
Tweede Kamer.
Graag zien wij u antwoord op ons verzoek om heroverweging van een verbod op knalvuurwerk
en vuurpijlen spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groet
Hoogachtend,
De Politievakbonden,

ACP
G. van de Kamp

NPB
J.A. Struijs

cc: De fracties van de politieke partijen
cc: Minister-president Rutte
Bijlage 1: Oud en Nieuw 2018-2019 - Landelijk beeld jaarwisseling 2018-2019
Bijlage 2: Veiligheidsrisico’s jaarwisseling, Onderzoeksraad voor Veiligheid, december 2017
Bijlage 3: Kamerbrief over maatregelen jaarwisseling, 17/12/2018

