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      Tweede Kamer der Staten Generaal  

      t.a.v. Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie 

en Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

Dronten, 15 mei 2014  

Betreft: Algemeen overleg. Jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk – 27 mei 2014  - 16.00 -19.00 uur 

Geachte leden van de vaste Tweede Kamer commissie voor Veiligheid en Justitie – Infrastructuur en 

Milieu, 

In de aanloop naar uw Algemeen overleg op dinsdag 27 mei 2014 vragen wij uw aandacht voor het 

volgende.  

De BPN, Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, is een vereniging waarvan vuurwerkimporteurs 

lid zijn, die samen het overgrote deel van het Nederlandse vuurwerk op de markt brengen. Tevens is 

de Raad Nederlandse Detailhandel vertegenwoordigd. De BPN zet zich al jaren in voor een veilige, 

gezellige en kleurrijke oudejaarsavond. De BPN wil dit bereiken door betrouwbaar 

consumentenvuurwerk op de markt te brengen. De vereniging is actief betrokken bij de bestrijding 

van illegaal vuurwerk en ondersteunt acties ter bevordering van de veiligheid bij het afsteken van 

vuurwerk. 

Wij moeten tot onze spijt ook constateren dat vuurwerk wordt misbruikt. Veelal is hier sprake van 

illegaal vuurwerk. Vuurwerk dat niet bestemd is voor particulier gebruik. 

Om overlast, letsel en materiële schade terug te dringen stellen wij de volgende zaken voor. 

1. Een actieve bestrijding van illegaal vuurwerk. Met name illegaal knalvuurwerk dat jaarlijks 

krachtiger wordt en steeds meer slachtoffers eist. De oplossing van dit probleem ligt naar 

onze stellige overtuiging in aanpassing van de Europese regelgeving. Het is nu nota bene 

toegestaan knalvuurwerk te produceren met 100 gram flashpowder. Deze zogenaamde 

Cobra’s met de kracht van een handgranaat worden legaal geproduceerd in Italië!!! Dit heeft 

niets meer met vuurwerk te maken!!! 

Nederland kan via de NEN en de CEN deze regelgeving beïnvloeden. 

Tevens zal door adequate handhaving het illegale vuurwerk moeten worden 

teruggedrongen. 

 



Pagina 2 

 

 

 

2. Enkele bestaande en thans legale artikelen, waardoor soms letsel ontstaat, verbieden door 

aanpassing van de RACT. De BPN leden zijn bereid na verkoop van bestaande voorraden hier 

afstand van te doen en de veiligheid te laten prefereren boven het commerciële belang. 

Wellicht valt te denken aan het toelaten van alternatieve artikelen om zo aan de vraag te 

voldoen en de illegale handel op zo’n manier de wind uit de zeilen te nemen. Een maatregel, 

die bij illegaal siervuurwerk goed heeft gewerkt. 

3. Een landelijke vuurwerkcampagne met als doel het feestelijke en kleurrijke karakter van 

vuurwerk te accentueren. En tevens misbruik van legaal vuurwerk en gebruik van illegaal 

vuurwerk te ontmoedigen. 

4. Het per gemeente aanwijzen van vuurwerkvrije plekken, daar waar het afsteken van 

vuurwerk absoluut ongewenst is. Hierbij valt te denken aan winkelcentra en 

uitgaansgebieden waar zich tijdens de jaarwisseling veel mensen bevinden. 

 

De BPN levert reeds haar bijdrage middels De gedragscode Vuurwerkimporteurs en het komende 

Vergunningstelsel. 

Uiteraard rekenen we erop dat de overheid door verscherpte handhaving en aanpassing van de 

Nederlandse en Europese regelgeving ook haar steentje bijdraagt. De BPN is graag bereid tot 

samenwerking.  

Overlast door vuurwerk, letsel en materiële schade, vaak al ver voor de jaarwisseling, wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door illegaal vuurwerk en wangedrag. Het terugdringen van het aantal 

verkoopdagen en het inkorten van afsteektijden zal niet of nauwelijks leiden tot vermindering van 

overlast en schades. Daarnaast zullen er vervelende knelpunten bij de verkooppunten ontstaan, die 

tot grote problemen kunnen leiden. Het gemiddelde aantal vuurwerktransacties in de winkel 

bedraagt momenteel 44 per uur. Daarnaast zijn er natuurlijk nog overige klanten. Bij 1 verkoopdag 

minder zou dit voor veel verkooppunten betekenen dat de bezettingsgraad wordt overschreden. 

Het minder goed verkrijgbare legale vuurwerk zal dan ook leiden tot aankoop van vuurwerk in de ons 

omringende landen en een trek naar illegaal vuurwerk. 

Wij pleiten dan ook nadrukkelijk voor een serieuze aanpak door bovenstaande voorgestelde 

maatregelen. Het terugdringen van het aantal verkoopdagen en afsteektijden zijn schijnmaatregelen, 

die niet zullen bijdragen tot de gewenste resultaten. 

Graag zijn wij bereid tot een gedetailleerde toelichting. 

 

L. Groeneveld 

Voorzitter BPN     

(geen handtekening  wegens verzending per E- mail)                                                                                                                


