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“Nu het kabinet Rutte-III voor de jaar-
wisseling 2020-2021 een algeheel vuur-
werk   verbod heeft aangekondigd, pleit ik 
voor het instellen van een eenmalige 
avondklok op 31 december 2020 vanaf 
21.00 uur tot 9.00 uur op 1 januari 2021. 
Ook pleit ik voor het instellen van een 
verbod op carbidschieten. Als bijzondere 
noodmaatregel lijkt mij dit noodzakelijk 
dan wel zeer gewenst. Dit om veel ellende 
te voorkomen. Dergelijke maatregelen 
bieden meer garantie voor de veiligheid van mens en dier en voorkomen 
dat een kleine groep van de samenleving de orde op oudejaarsavond en 
nieuwjaarsnacht ernstig gaat verstoren, gaat provoceren en demonstreren 
tegen het afgekondigde vuurwerkverbod bij de jaar wisseling 2020-2021. 
Het inschakelen van marechaussee en het leger voor extra bijstand is in 
deze uitzonderlijke situatie een serieuze optie!”

Met dit statement besluit Johan Meijering dit boek waarin  hij een terugblik 
geeft op de jarenlange strijd tegen het consumentenvuurwerk van 2007 
tot en met 2020. 
Zijn strijd begon in de nacht van de jaarwisseling  2006-2007, toen zich 
vlak voor zijn deur enorm veel vuurwerkgeweld voordeed. Vanaf dat 
moment ging het vuurwerkfenomeen met hem op de loop en sleurde vele 
anderen mee. Een kettingreactie veroorzaakte een maatschappelijke 
beweging. 
In dit boek beschrijft hij mijlpalen en 
anker punten van deze jarenlange strijd 
tegen het verknallen van vele miljoenen 
euro’s waar door er elk jaar als gevolg 
van het vuur werk geweld doden en 
talloze gewonden vallen. Hij doet een 
dringende oproep dat het vuur werk-
verbod dat als gevolg van de corona-
crisis is uitgevaardigd een permanent 
karakter krijgt.
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Cultureel erfgoed
In november 2014 werden de activiteiten van Kijkbungalow Minerva door 
het Regionaal Historisch Centrum De Groninger Archieven erkend als 
cultureel erfgoed. Dit geldt ook voor alle overige projecten die ik heb 
mogen initiëren. De archieven van Kuifje ’64, Kunsthuis De Permanente, 
La Pasión, Do, Altink-affaire II (kunst ver valsings zaak De Groninger Ploeg), 
La Nueva Pasión Staakt het Vuren en Groninger Forum zijn door mij aan 
dit historisch centrum geschonken. Al deze projecten zullen worden 
overgedragen en onder gebracht in het Archief Johan Meijering.
 Ook het archief van mijn ouders, Willem Meijering (Zuidlaren, 23-02-
1919 - Doetinchem, 13-06-2004) en Dina Meijering-van Gelder (Beilen 
17-09-1920 - Roosendaal 01-06-1998) is door de erf ge namen in 2020 
geschonken aan de ‘Groninger Archieven’en is volgens de collectiebeheerder 
particuliere archieven op 7 mei 2020 even eens opge nomen in het ‘Archief 
Johan Meijering’.
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Voorwoord
Johan Meijering heeft mij, voormalig voorzitter van de stichting Staakt Het 
Vuren, dringend gevraagd, op zeer korte termijn, een voorwoord te 
bedenken voor het laatste boek van zijn Vuurwerk-trilogie. 

Bij het persoonlijk en collectief afschieten van vuurwerk elk jaar op 31 
december wordt en werd steeds beweerd dat dit bij ‘onze cultuur’ hoort, 
om boze geesten weg te jagen. Zijn wij nog steeds van oordeel dat dit zo 
is?

Hoort het bij ‘onze cultuur’ dat kinderogen beschadigd worden, soms 
blindheid voor het leven tot gevolg heeft, en doofheid, dat vingers of hele 
handen afgerukt worden, en ons milieu en klimaat ernstig aangetast 
worden? 

Het doel van de stichting Staakt Het Vuren, jarenlang, is de Nederlandse 
bevolking bewust te maken van het antwoord op deze vragen. Zelfs 
kinderen en leerlingen bij het geven van spreekbeurten op scholen doen 
dit.

Na veel inspanningen gloort er eindelijk licht aan het eind van de tunnel, 
en veel verder nog, tot aan de verre globale horizon namelijk: het besluit 
van deze regering, van dit kabinet Rutte, om een vuurwerkverbod 2020-
2021 in te stellen, is het enige en juiste besluit! 

De hoop is dat veel mensen in onze samenleving hierdoor zullen worden 
gemotiveerd alles in hun vermogen te doen om dit verbod een permanent 
karakter te geven en te gunnen. 
 Want het is een illusie om te denken dat de druk op de spoedeisende 
hulp, ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen, brandweer en ambu lance-
diensten alleen speelt bij de jaarwisseling 2020-2021. 
 Die druk zal ook in de komende jaren aanhouden. Door de jarenlange 
bezuinigingen is de medische zorg volkomen uitgeput.
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Het is ook essentieel dat we de vastgestelde klimaatdoeleinden van de 
Euro pese Unie halen. Het vuurwerkverbod 2020-2021 draagt daartoe bij. 

We kunnen nog geen uur zonder het unieke wonder van de natuur. Daar is 
lucht om te ademen, licht om te leven, voedsel voor nieuwe levens kracht. 
Door inbreuk op het ritme van de seizoenen, het kappen van drie biljoen 
bomen wereldwijd en vooral in regenwouden, door over consumptie en 
uitputting van grondstoffen, raakt de natuur uit balans. Als de natuur 
vernietigd wordt, dreigt de natuur ons te vernietigen. Om dit te voorkomen 
is de visie van profetische politici nodig op de korte en vooral lange termijn.

De vuurwerkvrije jaarwisseling 2020-2021 is een levensles, een test-case, 
die de basis vormt voor een blijvende vuurwerkvrije levenswijze voor 
Nederland, Europa en wereldwijd. Daarbij hoort dat de ontstane vuur-
werk branches door regeringen royaal schadeloos worden gesteld.

De totale lichamelijke en mentale inzet van Johan Meijering en zijn hele 
team van medewerkers voor een vuurwerkverbod, verdient een ere-
doctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat een universiteit dit zou 
doen is een teken voor alle universiteiten van Nederland en daar buiten om 
alle kennis aan te wenden voor het behoud van onze aarde. 

Paul Steverink 
Voormalig voorzitter stichting Staakt het Vuren
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Inleiding
In november 2020 heb ik besloten om een derde vuurwerkboek samen te 
stellen. Dit is in zeer korte tijd gerealiseerd. De reden daarvoor was dat de 
ontwikkelingen en veranderingen rondom het consumentenvuurwerk eind 
2020 een drastische wending hebben genomen. De Nederlandse overheid 
heeft besloten tot een eenmalig vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 
2020-2021. Dit vanwege de Covid-19 uitbraak die de hele wereld in zijn 
greep houdt. 

Wereldwijd zitten we midden in een maatschappelijke transitie en een 
groot groot ecologisch probleem, veel te veel mensen wonen te dicht op 
elkaar. 

Onze samenleving is plotseling veranderd in een ‘anderhalvetottweemeter- 
maatschappij’. Een voorgestelde ordening van de samenleving waarbij 
mensen in de publieke ruimte minimaal anderhalf tot – in sommige landen – 
twee meter afstand van elkaar houden.

De Nederlandse overheid wil de hele zorg en de hulpverleningsdiensten 
ontlasten. Op maandag 14 december 2020 is de wijziging van het Vuur-
werk besluit gepubliceerd, waarna deze vervolgens op dinsdag 15 december 
2020 in werking is getreden. Daarmee is het eenmalige en tijde lijke vuur-
werkverbod voor de jaarwisseling 2020-2021 een feit.

Het vuurwerkfenomeen is en blijft een actueel en maatschappelijk vraag-
stuk. Dit boek is een tijdsbeeld en maakt het veranderingsproces zichtbaar 
in de periode 2007 tot en met eind 2020.    

Bij de viering van oud en nieuw in 2006-2007 had ik een vervelende 
persoonlijke ervaring. Op die oudejaarsnacht kreeg ik flink de schrik in de 
benen door het vuurwerkgeweld vlak voor mijn deur. Vanaf dat moment 
ging het vuurwerkfenomeen met mij op de loop en sleurde vele anderen 
mee. Een kettingreactie veroorzaakte een maatschappelijke beweging. Ik 
verdiepte mij in dit jaarlijks terugkerende fenomeen en constateerde dat er 
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elk jaar bij de viering van oud en nieuw honderden slachtoffers vallen, 
waaronder één of twee dodelijke. Ik hoop dat door het vuurwerkverbod 
2020-2021 nog meer mensen in Nederland voorstander zullen worden van 
een dergelijk verbod. Oud en nieuw vieren kan op vele manieren, ook 
zonder  milieuschadelijk vuurwerk. 

Groningen, 21 december 2020

Drs. Johan L. Meijering
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Een globaal overzicht van diverse activiteiten  

in de periode 2007-2013



6

CONSUMENTENVUURWERK



7

1 Initiatief 

In 2007 begon ik een solo-actie en 
schreef ik in eerste instantie in 2007 
negentien brieven aan gemeente-
lijke, provinciale en landelijke over-
heden.
 Op 18 juni 2007 schreef ik een 
brief aan alle leden van de Tweede 
Kamer met als onderwerp ‘Strijd 
tegen ver loe dering in de Neder-
landse samen leving’, en verzocht ik 
bij wijze van een experiment om 
het eenmalig instellen van een vuur-
werk verbod voor de jaar wisse ling 
2007-2008. Ook vroeg ik om het 
Vuurwerkbesluit te ver an de ren dan wel aan te passen. Deze actie bleef 
uiteindelijk op dat moment zonder tastbaar resultaat. Het leverde in 2007 
twee openbare hoorzittingen op bij de provincie Groningen en de 
gemeenteraad van Groningen.

2  Oprichting en beëindiging 

  stichting Staakt Het Vuren

Toen mijn alarmerende berichten onvoldoende respons kregen, nam ik in 
2008 het initiatief tot de oprichting van een stichting. Samen met mede-
sympathisanten Paul Steverink en de schrijver mr. drs. Johan vanWijk 
(1944-2014) richtte ik de stichting ‘Staakt Het Vuren’ op met als doel 
bewust wording, om mensen wakker te schudden.
 Sinds de oprichting heeft deze stichting de gevolgen van het afsteken van 
consumentenvuurwerk vele malen in kaart gebracht en aan de kaak gesteld 
en heeft ze ruim vijf jaar lang actie gevoerd. Ook de ‘Onderzoeksraad voor 
Veiligheid’ werd benaderd.

drs. Johan L. Meijering

ACTIVITEITEN
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Na een vijftal jaren actief werken aan bewustwordingsprocessen werd het 
doel, het stimuleren van een maatschappelijk debat, volgens de bestuurs-
leden bereikt. Op 31 december 2013 werd om die reden deze stichting 
opgeheven.
 Het beheer van de website www.staakthetvuren.com is in 2018 onder-
gebracht bij de Johan Meijering Stichting, die op 9 november 2017 werd 
opgericht. 

3 Vuurwerkboeken en ‘Politiek Pamflet’

Tijdens het schrijfproces over dit onderwerp ontstonden er twee boeken 
over deze ingeburgerde culturele activiteit: ‘Vuurwerk, dagboek van een 
ruststoker’ en ‘Explosief vuurwerk, feiten liegen niet’. Beide boeken, een 
primeur op dit gebied, werden in 2008 gepubliceerd. In mijn tweede boek 
presenteerde ik een ‘zevenklapper’ met de volgende stellingen:
“Het (consumenten)vuurwerk:
• kost de belastingbetaler al met al circa 1 miljard euro per jaar, in 1 nacht;
• leidt jaarlijks tot enkele doden en vele gewonden;
• belast het milieu en de atmosfeer met fijnstof en andere giftige stoffen;
• stelt politie en brandweer voor grote problemen en dito gevaren;
• blijkt levensgevaarlijk, zowel in de illegale als de legale varianten;
• blijkt in strijd met de Nederlandse grondwet en Europese grond-

rechten; 
• zou in een milieuvriendelijke variant beschikbaar moeten komen.”

Daarnaast schreef ik een ‘Politiek Pamflet’ met daarin een veertigtal aan-
bevelingen voor nieuw beleid met onder meer een pleidooi om het consu-
men ten vuurwerk te verbieden en te ver vangen door milieu vriendelijke 
professionele vuurwerkshows bij de jaarwisseling.

3.1 Boekpresentatie
De stichting Staakt Het Vuren manifesteerde zich op 8 december 2008 in 
het internationale pers centrum in Den Haag met een reeks van drie boeken 
om het motto: ‘Verknal de jaarwisseling niet’ kracht bij te zetten. 
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3.2 Overhandiging eerste exemplaren vuurwerkboeken
De eerste exemplaren van een dagboek en een boek met alle economische 
en financiële aspecten werden door mij overhandigd aan drs. Jan Tjeerd 
H.N. de Faber, op dat moment voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig 
Gezelschap (NOG) en later vuurwerkwoordvoerder van dit gezelschap. 
Reactie Tjeerd de Faber: ‘Met dit initiatief zijn onze ogen geopend.’

Schrijver mr. drs. Johan van Wijk, bestuurslid van de stichting Staakt Het 
Vuren, schreef een derde boek, een roman naar aanleiding van mijn 
persoonlijke ervaringen van met het afsteken van consumentenvuurwerk 
in de oudejaarsnacht 2006-2007. Dit boek werd eveneens overhandigd aan 
Tjeerd de Faber.

3.3 Schenking vuurwerkboeken aan de leden van  
  het Koninklijk Huis
Mijn beide boeken werden op persoonlijke titel verstuurd aan de leden van 
het Koninklijk Huis, onder wie professor mr. Pieter van Vollenhoven.

4 Symposium

Aansluitend op de boekpresentatie organiseerde het bestuur van de 
stichting Staakt Het Vuren op 10 december 2008 in het cultuurcentrum 
Oosterpoort in Groningen het eerste Vuurwerksymposium in Nederland 
onder de titel:‘Staakt Het Vuren! Waarom één miljard verknallen!’
Tijdens dit symposium werden onder meer zes voordrachten gehouden: 
• Prof. dr. ir. Clemens Mensink van het Vlaams Instituut Technologisch 

Onderzoek (VITO) over de schadelijke gevolgen van vuurwerk voor het 
milieu;

• Drs. Benn Bergmann, econoom met de vraag en antwoord: ‘Wat heeft 
het afsteken van vuurwerk bij de jaarwisseling 2007-2008 de Neder-
landers werkelijk gekost?’;

• Drs. Bert van der Pol, oogarts, Universitair Medisch Centrum Groningen 
over de 600 jongeren en kinderen die de laatste jaren ernstige oogletsels 
hebben opgelopen bij het kijken naar het afsteken van vuurwerk;

ACTIVITEITEN
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• Een verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp over haar ervaringen 
met gewonden als gevolg van het afsteken van vuurwerk tijdens de jaar-
wisseling;

• De heer Gerrit Wagenvoort van de vuurwerkbranche over de belangen 
van de vuurwerkbranche voor consumentenvuurwerk en vuurwerk-
evenementen;

• Mevrouw Evelien Arler-Marijn namens de winkeliers;
• Drs. Johan L. Meijering, auteur van twee boeken: ‘Vuurwerk, dagboek 

van een ruststoker’ en ‘Explosief vuurwerk, feiten liegen niet’.

Het symposium trok veel belangstelling en werd bezocht door zowel voor- 
als tegenstanders van het consumentenvuurwerk. Ook vertegen woordigers 
uit de vuurwerkbranche ontbraken niet. 

5 Media-aandacht

Er kwam een stroom van media-aandacht in binnen- en buitenland, onder 
meer uit Australië en Japan, met in 2008 en 2009 veertien radio-uit zen-
dingen en één televisie-uitzending.

6 Adhesiebetuigingen en bedreigingen

Met mijn initiatief kreeg ik niet alleen talloze adhesie- betuigingen, op het 
internet verschenen honderden ernstige bedreigingen, waaronder doods-
bedreigingen van vuurwerkfanatici.
 Naar aanleiding van een aangifte over deze bedreigingen bij de politie 
kreeg ik langdurig politiebescherming.

7 Landelijk debat

Geleidelijk aan ontstond er een landelijk debat en een kentering werd 
zichtbaar. ‘Op weg naar een consumentenvuurwerkvrije samenleving’ 
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werd de slogan. Niet alléén een verbod, maar ook alternatieven om op een 
andere manier oud en nieuw te vieren werden geboden. 

8 Belangrijke feiten, positieve effecten   

  in vogelvlucht

Wat heeft de tweede maatschappelijke missie opgeleverd? In vogelvlucht 
kunnen vanaf 2008 de volgende belangrijkste feiten worden genoemd. 

8.1 Landelijke registratie
Als voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap regelde 
oogarts Tjeerd de Faber dat vanaf 2008 in alle Nederlandse ziekenhuizen 
het aantal slachtoffers met oogletsels werd bijgehouden. En dat er elke 
nieuw jaarsdag persberichten kwamen, met vermelding van het aantal ogen 
dat tijdelijk of blijvend letsel opliep.

8.2 Burgerinitiatief ‘Meer Plezier met Minder Vuurwerk’
In 2009 werd door twee GroenLinks-raadsleden uit respectievelijk 
Rotterdam en Den Haag,  Arno Bonte en David Rietveld, het burger-
initiatief ‘Meer Plezier met Minder Vuurwerk’ genomen, een eerste digi-
taal burger initiatief. Raadslid Arno Bonte had het eerste door de stichting 
Staakt Het Vuren georganiseerde vuurwerksymposium in Groningen 
bezocht en was daar geïnspireerd geraakt.
 Het was een afgerond burgerinitiatief om een onderwerp op de agenda 
van de Nederlandse Tweede Kamer te zetten met het voorstel om vuurwerk 
uitsluitend door professionals af te laten steken.

8.3 Rondetafelgesprek 
Op 18 april 2012 organiseerde de Tweede Kamer een hoorzitting/ronde-
tafel gesprek met talloze bestuurders, maatschappelijke organisaties en 
deskundigen, vertegenwoordigers uit de vuurwerkbranche en weten-
schap pers. Namens het bestuur van de stichting Staakt Het Vuren hield de 
voorzitter van de stichting, Paul Steverink, een krachtig pleidooi voor een 

ACTIVITEITEN
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verbod op het consumentenvuurwerk. Oók oogarts Tjeerd de Faber hield 
een vlammend betoog. Het stoorde hem dat de Kamerleden het A4’tje met 
foto’s van bloederige ogen direct omgedraaid op hun tafel legden. ‘Dat is 
wat u als politici dus juist niet moet doen: wegkijken’, zei hij. Bij een 
hoorzitting in 2015 bedrukte hij de blaadjes aan beide kanten!

8.4 Vuurwerkbesluit
Op 15 maart 2012 werd het Vuurwerkbesluit gewijzigd en op 1 juli 2012 
ingevoerd. De toegestane hoeveelheden voor opslag en verkoop van 
vuurwerk voor consumenten en bedrijven werden tot verbazing van velen 
in onze Nederlandse samenleving niet verlaagd, maar verhoogd. Het argu-
ment dat deze wetswijziging de illegale vuurwerkstroom zou beperken, 
bleek echter al snel een illusie.

8.5 Meerderheid Nederlandse bevolking voor 
  een vuurwerkverbod
Tweederde van de Nederlanders wil volgens een bericht van de NOS op 28 
december 2013 het afsteken van vuurwerk door particulieren ver bieden. 
Eén op de drie ondervraagden noemt een verbod betuttelend en vindt dat 
er niets moet veranderen.

8.6 Vuurwerkmanifest
In 2015 werd het nationale Vuurwerkmanifest opgericht door de oogartsen 
Tjeerd de Faber en Jan Keunen. Dit Vuurwerkmanifest blijft dan ook pleiten 
voor een volledig verbod op vuurwerk afgestoken door particulieren en het 
vervangen van al het consumentenvuurwerk door centrale vuur werkshows. 
Ook siervuurwerk veroorzaakt veel letsel, leed en schade, aldus de 
initiatiefnemers van dit manifest. Veel zorgorganisaties, milieuclubs en vier 
politieke partijen en particulieren haakten aan. Eind december 2015 
ondertekende Achmea als eerste verzekeraar het Vuurwerkmanifest. Ook 
vanuit de dierensector en de politiek krijgt het manifest steeds meer steun. 

8.7 Wereldcongres
In 2016 is oogarts Tjeerd de Faber in Mexico op het wereldcongres voor 
oogheelkunde en spreekt tijdens een sessie over oogletsel door vuurwerk:
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“Artsen uit landen die geen consumentenvuurwerk toestaan, weten niet 
wat ze zien. In Australië ging het consumentenvuurwerk al dertig jaar 
geleden in de ban, daar zijn het beelden uit de oude doos.”

De oogartsen willen de argumenten aanleveren voor een verbod op 
vuurwerk dat door consumenten wordt afgestoken. “We registreren letsel-
cijfers sinds 2008. Er verandert maar heel weinig. Ruim de helft van de 
slachtoffers is omstander, ruim de helft is kind. En we weten nu dat elk uur 
dat afsteken wordt gedoogd gelijkstaat aan anderhalf blind oog.”

De Faber vindt het belangrijk ook buiten de spreekkamer actief te zijn: 
“Als je echt een probleem ziet, moet je je patiënten en de overheid waar-
schuwen. Ik vind het niet gewoon dat een feestje tijdens oud en nieuw elk 
jaar weer vijfhonderd gewonden oplevert.”

8.8 Pleidooi professor mr. Pieter van Vollenhoven
Ook professor mr. Pieter van Vollenhoven, lid van het Koninklijk Huis en 
oud-voorzitter van onder meer de ‘Onderzoeksraad voor Veiligheid’, pleit 
in oktober 2016 voor een totaalverbod op vuurwerk.

8.9 Vuurwerkvrije zones in Groningen
De gemeente Groningen werkt al jaren aan het tegengaan van overlast 
door vuurwerk. In 2016 is een vuurwerkvrije zone in de binnenstad van 
Groningen ingesteld en daarnaast zijn op tal van andere plekken in de stad 
vuurwerkvrije gebieden aangewezen.

8.10 Vuurwerkverbod Hilversum
In 2016 heeft de Raad van State bepaald dat de gemeente Hilversum het 
afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling in delen van het centrum 
mag verbieden. Het vuurwerkverbod is een initiatief van burgemeester 
Pieter Broertjes en was in 2015 voor het eerst van kracht. Volgens de 
burgemeester is de schade die jaarlijks ontstaat door consumenten vuur-
werk ‘gigantisch’. Hij zou het liefst zien dat nergens in zijn gemeente 
vuurwerk de lucht in gaat.
 Vuurwerkhandelaren procedeerden tegen het verbod, omdat ze een 
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omzetdaling vrezen. De rechter erkende dat de vuurwerkhandelaren 
benadeeld worden door het besluit, maar het financiële verlies is niet 
zodanig dat het doorslaggevend moet zijn bij het instellen van het verbod.
 
8.11 ‘Onderzoeksraad voor Veiligheid’
In 2017 heeft deze onderzoeksraad maandenlang onderzoek gedaan. Na dit 
onderzoek geeft deze raad aan dat de risico’s tijdens de jaarwisseling 
onaanvaardbaar groot zijn en met name vuurwerk het grootste probleem 
vormt. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van oud en 
nieuw staat niet in verhouding tot wat de onderzoeksraad ‘het gevaarlijkste 
moment van het jaar’ noemt. De raad adviseert om riskant vuurwerk zoals 
vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. 

Vuurwerkvrije zones in Groningen, oud en nieuw 2018-2019
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9  Vuurwerkverbod zwaarste vuurwerk

Op 12 juli 2019 heeft de ministerraad besloten het zwaarste vuurwerk te 
verbieden vanaf de jaarwisseling van 2020-2021. De burgemeesters van de 
vier grote steden, de G4, vinden het teleurstellend dat het kabinet het 
verbod op de verkoop van zwaar vuurwerk pas laat ingaan bij de jaar-
wisseling 2020-2021.
 Naast een verbod op het zwaarste vuurwerk wordt onder meer wettelijk 
vastgelegd dat gemeenten een lokaal vuurwerkverbod kunnen instellen. 
Verder wordt de jacht op illegaal vuurwerk geïntensiveerd.

10  Verandering

Anno 2019, twaalf jaar na mijn initiatief, zijn de veranderingen op dit 
gebied duidelijk merkbaar en zichtbaar in onze Nederlandse samenleving 
en is een meerderheid van onze samenleving voorstander van een verbod 
op het consumentenvuurwerk. Vele aanbevelingen uit mijn ‘Politiek 
Pamflet’ zijn inmiddels door tientallen gemeenten overgenomen. In vele 
Nederlandse gemeenten zijn in delen van die gemeenten vuur werk-
verboden ingesteld, zoals in de buurt van ziekenhuizen, bejaardencentra en 
in de binnenstad. Veel Nederlandse gemeenten hebben inmiddels een 
centraal meldpunt voor vuurwerkklachten ingesteld.
 Ook de Nederlandse oogartsen werden geïnspireerd en zij zetten zich 
nog steeds actief in met als doel het consumentenvuurwerk te verbieden 
vanwege de vele gevaren en dus kosten die dit met zich meebrengt. Al 
jaren roepen artsenorganisaties, politieke partijen en de grootste ver ze-
keraar Achmea via het nationale Vuurwerkmanifest op om een letsel- en 
schade vrij oud en nieuw te organiseren. Ruim 1.200 maatschappelijke 
organisaties hebben zich bij het manifest aangesloten en meer dan 65.000 
mensen hebben dit ondertekend. Tot de jaarwisseling van 2018-2019 
mocht vuurwerk van 29 tot en met 31 december worden verkocht. Die 
periode is met ingang van 2019 een dag korter. Vuurwerk mag alleen 
worden verkocht op 30 en 31 december.

ACTIVITEITEN
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Ook mag sinds de jaarwisseling 2018-2019 het afsteken van vuurwerk 
alleen binnen bepaalde tijden. Tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 
2.00 uur kunnen mensen hun gekochte vuurwerk afsteken. Wie buiten 
deze tijden toch besluit aan de gang te gaan, kan een boete van 100 euro 
krijgen. Ook wordt dan het vuurwerk in beslag genomen. Wie betrapt 
wordt op het bezit en/of de verkoop van illegaal vuurwerk, kan volgens 
justitie een celstraf tot wel vijftien maanden tegen zich horen eisen. De 
richtlijn schrijft bijvoorbeeld voor dat een celstraf van zes maanden wordt 
geëist tegen een ‘first offender’ die tot meer dan honderd stuks aan illegaal 
vuurwerk (zoals mortierbommen) heeft. Tevens is er een straf verzwaring 
van kracht tijdens oud en nieuw: voor aan oud en nieuw gerelateerde straf-
zaken geldt een ‘verzwaringsfactor van 75 procent’.

Op 12 juli 2019 heeft de ministerraad besloten het zwaarste vuurwerk te 
verbieden vanaf de jaarwisseling van 2020-2021.

Ieder jaar keert de discussie over een vuurwerkverbod terug. Gelet op alle 
maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein kan het niet anders dan dat 
er een verbod komt op het afsteken van vuurwerk door particulieren. Het 
is slechts een kwestie van tijd! Met door gemeenten georganiseerde 
centrale vuurwerkshows is de weg geopend om het beleid bij te stellen en 
uiteindelijk te komen tot dit algehele verbod. 




