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de Minister van Justitie en Veiligheid   

  

Kabinetsreactie op initiatiefnota aanpak illegaal vuurwerk  

     
     

     

 

 
  

 

1.     Aanleiding 

Op 24 november 2022 tijdens de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

hebben de leden Michon-Derkzen en Haverkort een initiatiefnota ingediend voor 

de aanpak van illegaal vuurwerk. De commissie heeft besloten u te verzoeken om 

voor 1 februari 2023 met een kabinetsreactie op de initiatiefnota te komen.  

 

2.     Geadviseerd besluit 

 U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de concept-Kamerbrief van de 

kabinetsreactie op de initiatiefnota aanpak van illegaal vuurwerk.  

 U wordt geadviseerd de Tweede Kamer via deze brief te informeren over 

het standpunt van het kabinet over de maatregelen genoemd in de 

initiatiefnota.  

 

De reactie op de initiatiefnota wordt ook afgestemd met het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat.  

 

3.     Kernpunten 

In de initiatiefnota uiten de leden Michon-Derzken en Haverkort hun zorgen over 

de illegale verkoop en het illegaal gebruik van illegaal professioneel vuurwerk met 

het oog op de openbare orde en de veiligheid en onder andere geweld tegen onze 

hulpverleners. In de nota worden dertien aanbevelingen gepresenteerd voor de 

aanpak van illegaal gebruik van professioneel vuurwerk om overlast, het geweld 

en de slachtoffers te verminderen, en die mogelijk leiden tot verbetering van de 

opsporing en de handhaafbaarheid.  

 

Als eerst wordt de waardering voor het initiatief van de leden uitgesproken en het 

belang van een adequate aanpak onderschreven. Hier wordt ook toegelicht waar 

al op wordt in gezet om illegaal gebruik en handel in professioneel vuurwerk te 

voorkomen en aan te pakken. Waarna opeenvolgend wordt gereageerd op de 

dertien aanbevelingen.  

 

Bij de totstandkoming van de reactie op de aanbevelingen zijn verschillende 

aspecten meegenomen. Namelijk huidige wet- en regelgeving, haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid van de aanbevelingen, en adviezen van betrokken partners, zoals 

politie, het Openbaar Ministerie, Douane, de Vereniging van Nederlandse 
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Gemeenten (VNG), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Stichting 

Halt.  

 

4.     Toelichting 

 

4.1 Politieke context 

 

 De jaarwisseling heeft de aandacht van de media en politiek. In het 

bijzonder speelde er in de afgelopen periode, als reactie op de 

jaarwisseling, de discussie of er wel of geen totaal vuurwerkverbod moet 

komen. De verdere behandeling van het initiatiefwetsvoorstel voor een 

permanent vuurwerkverbod ligt bij de Tweede Kamer.  

 Er werd veelvuldig bericht over geweld tegen hulpverleners en ook komt 

het misbruiken van zwaar vuurwerk (professioneel vuurwerk) geregeld 

terug in het nieuws. De aanpak van voor consumenten illegaal vuurwerk 

krijgt het afgelopen jaar steeds meer aandacht. Er is een verschuiving te 

zien dat dergelijk vuurwerk steeds vaker wordt gebruikt voor criminele 

doeleinden of wordt ingezet als wapen tijdens demonstraties of rellen.  

 Op 6 januari jl. is het landelijkbeeld van de jaarwisseling naar de Tweede 

Kamer verzonden.  

 Op 8 februari staat de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel 

voor een permanent vuurwerkverbod gepland. 

 Op 16 februari as. staat de schriftelijk inbreng van de Kamer op de 

initiatiefnota voor de aanpak van illegaal vuurwerk van de leden Michon-

Derkzen en Haverkort gepland. 

 

4.3 Juridische overwegingen 

Een aantal aanbevelingen brengen juridische overwegingen met zich mee. Dit is 

ook meegenomen in de beantwoording.  

 

4.4 Krachtenveld 

Verschillende partijen hebben input en geadviseerd over de verschillende 

aanbevelingen. Betrokken bij de totstandkoming van de reactie zijn: het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Openbaar Ministerie, de Inspectie 

Leefomgeving en Transport, Stichting Halt en de Douane. Ook verschillende 

organisatieonderdelen binnen Justitie en Veiligheid zijn betrokken om een 

afgewogen reactie te geven. Dat waren DG Politie en Veiligheidsregio’s, Directie 

Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding, DG Ondermijning, NCTV, DG 

Straffen en Beschermen en Directie Veiligheid en Bestuur. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

           

 5.1 Toelichting 

 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 


