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De weg naar de Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk  

13-04-2021 De ontwikkeling van het vuurwerkbeleid is een samenwerking tussen twee 
ministeries. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt zorg voor de wet- en 
regelgeving omtrent het in Nederland legale vuurwerk en de communicatie hierover. Het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid ontfermt zich over de handhaving en openbare orde 
tijdens de jaarwisseling en over het illegale vuurwerk. Uit dit beleid komt de Tijdelijke 
subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk voort, die op 1 oktober 2020 van start ging. 
Waarom was deze subsidieregeling nodig en hoe is deze tot stand gekomen? Aan de 
hand van officiële documenten leggen we dit hier uit.  

Wet- en regelgeving 
Om het oude jaar uit en het nieuwe jaar in te luiden, wordt de jaarwisseling in Nederland sinds de 
jaren ’60 verbonden met het afsteken van vuurwerk. Het is belangrijk dat het gebruik van 
vuurwerk veilig en zonder onnodige hinder gebeurt en daarom zijn wetten en regels opgenomen in 
het Vuurwerkbesluit. Hierin staat bijvoorbeeld hoe vuurwerk moet worden opgeslagen en wanneer 
vuurwerk verkocht mag worden. Via de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk 
(Ract) regelt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat daarnaast precies welke 
vuurwerkproducten aan consumenten verkocht mogen worden om te gebruiken tijdens de 
jaarwisseling. Deze bevoegdheid is in het Vuurwerkbesluit opgenomen en wordt via de Ract 
uitgewerkt. Daarnaast moet de Nederlandse beleid voldoen aan de Europese wet- en regelgeving 
die is vastgelegd in de Pyrorichtlijn1. 

Schade door letsel en vuurwerk 
Een deel van de maatschappij ziet de jaarwisseling met vuurwerk als een traditie. Het afsteken 
van vuurwerk leidt elk jaar echter ook tot veel letsel, schade, milieuverontreiniging en overlast. Elk 
jaar raken honderden afstekers en toekijkers gewond door vuurwerk. Sinds 2000 valt er gemiddeld 
één dodelijk slachtoffer per jaar. Daarnaast ondervinden handhavers en hulpverleners overlast 
vanwege misbruik van vuurwerk. Onder andere daarom verzochten de burgemeesters van 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht in 2017 een onderzoek naar de veiligheidsrisico’s 
van vuurwerk2.  

Dit verzoek resulteert in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat op 1 
december 2017 wordt gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de jaarwisseling het 
onveiligste feest van het jaar is. Een deel van het eerder aangewezen consumentenvuurwerk is 
dan al verboden, zoals de Romeinse kaarsen en babypijltjes. Voor de veiligheidsrisico’s heeft dit 
verbod nog niet genoeg effect. Het vuurwerk dat is toegestaan, met name siervuurwerk, zorgt nog 
steeds voor veel letsel, schade en overlast. 

De OVV wil met hun advies bijdragen aan het vergroten van de veiligheid tijdens de jaarwisseling 
in Nederland. Zij raden daarom de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de 
minister van Justitie en Veiligheid3 aan om vuurwerk te verbieden dat in de praktijk de grootste 
inbreuk maakt op de veiligheid doordat het zorgt voor letsel (vuurpijlen) en overlast 
(knalvuurwerk).  

Lanceerstandaard en categorie F3  
De staatssecretaris en minister reageren in de Kamerbrief van 8 juni 2018 samen op het OVV-
advies. Het kabinet besluit dat consumenten tijdens de jaarwisseling 2018-2019 alleen vuurpijlen 
mogen kopen als daarbij een lanceerstandaard wordt geleverd. De standaard moet verplicht 
gebruikt worden bij het afsteken van de pijlen. De lanceerstandaard blijkt een positief effect te 
hebben. In de Kamerbrief van 12 juli 2019 melden de staatssecretaris en minister dat minder 
mensen tijdens de jaarwisseling 2018-2019 letsel hebben opgelopen door vuurpijlen. Een verbod 

                                                
1 Richtlijn 2013/29/EU van het Europese Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen. 
2 Veiligheidsrisico’s jaarwisseling, Bijlage C. Onderzoeksraad voor Veiligheid. Gepubliceerd op 1 december 2017.  
3 Vanwege de veiligheidsrisico’s zijn er strenge regels voor het omgaan met vuurwerk. Deze regels worden opgesteld door het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en gehandhaafd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0013360/2019-11-29/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027932/2020-12-01
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4730/veiligheidsrisico%E2%80%99s-jaarwisseling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/08/kamerbrief-over-landelijke-aanpak-jaarwisselingsproblematiek
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-63422.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/12/tk-evaluatie-maatregelen-jaarwisseling
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op dit vuurwerkproduct komt er op dit moment niet. Het zwaarste vuurwerk (categorie F3) wordt 
wel verboden voor consumenten vanaf de jaarwisseling 2020-2021. Het vuurwerk in die categorie 
heeft een zwaardere lading gevaarlijke stoffen dan vuurwerk van categorie F2 en levert meer 
gevaar op bij het afsteken. Daarnaast wordt door deze verandering onze regelgeving afgestemd op 
die van België en Duitsland.  

Single shots  
In het najaar van 2019 wordt in de Tweede Kamer gesproken over een eventueel verbod op alle 
single shots (enkelschotsbuizen), zware vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk. Op 18 december 2019 
wordt vervolgens aangekondigd dat single shots in categorie F2 verboden worden vanaf de 
jaarwisseling 2020-2021. Dat wordt onder andere besloten om letsel bij omstanders te 
verminderen en de veiligheid van politie en hulpverleners te vergroten. Het verbod geeft ook 
invulling aan het advies van de OVV om vuurwerk dat uitnodigt tot roekeloos gedrag te verbieden. 
Een totaalverbod op vuurpijlen en knalvuurwerk komt er dan nog niet.  

Vuurpijlen en knalvuurwerk 
Dat verandert na de jaarwisseling 2019-2020. Door middel van de Kamerbrief van 10 januari 2020 
worden de rapporten ‘Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2019-2020’ en ‘Jaarwisseling 2019-
2020’ gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Uit deze rapporten blijkt dat deze jaarwisseling 
onrustig is verlopen en dat veel letsel, schade en onrust is veroorzaakt door knalvuurwerk en 
vuurpijlen4. Het kabinet besluit daarop deze soorten vuurwerk te verbieden.  

In de Kamerbrief van 31 januari 2020 delen de staatssecretaris en minister mede dat naast F3-
vuurwerk al het knalvuurwerk en vuurpijlen, inclusief knalstrengen en enkelschotsbuizen, 
verboden worden voor consumenten. Dat betekent dat de regeling waarin toegestaan vuurwerk 
staat, de Ract, ook weer gewijzigd moet worden. Door middel van een internetconsultatie geeft de 
overheid iedereen de gelegenheid om op het voorstel te reageren. Daarnaast wordt de regering in 
de motie Yeşilgöz-Zegerius en Ziengs gevraagd in gesprek te gaan met vuurwerkondernemers 
over de restantvoorraden van het nu verboden vuurwerk. Het is belangrijk erachter te komen hoe 
zij geholpen kunnen worden met het verwerken en opruimen van deze restantvoorraden, omdat 
deze bij de vuurwerkverkopers liggen. 

Subsidieregeling 
Om het opruimen en verwerken van de restantvoorraden te stimuleren is naar aanleiding van de 
genoemde motie de Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk (TSRV) in het leven  
geroepen. Voor de uitvoering van de subsidieregeling wordt 3 miljoen euro vrijgemaakt in de 
begroting. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de kamerbrief van 8 mei 2020 en er 
wordt weer een internetconsultatie ingezet om iedereen de kans te geven om te reageren op de 
subsidieregeling. De Tweede Kamer wordt door de staatssecretaris geïnformeerd over de 
voortgang van de uitvoering van de motie.  

Uiteindelijk worden de regeling met extra verboden en de subsidieregeling beide op 7 september 
gepubliceerd in de Staatscourant. Op dezelfde dag stuurt de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat een kamerbrief naar de Tweede Kamer om de Tweede Kamerleden te informeren over 
de wijzigingen. De vuurwerkbranche is bij het ontwikkelingsproces betrokken geweest en zijn 
geïnformeerd over de start van de subsidieregeling op 1 oktober 2020 en de inwerkingtreding van 
de Ract op 1 december 2020. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland voert vanaf 1 oktober 
2020 de subsidie uit. Ook op Rijksoverheid.nl is hierover informatie te vinden. 

Niet alleen verboden 
In het kader van veiligheid wordt behalve over verboden ook veel nagedacht over andere 
maatregelen. In de kamerbrief van 5 juni 2020 presenteren de minister van Justitie en Veiligheid 
en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bijvoorbeeld informatie over de internationale 
aanpak en de opsporing van illegaal vuurwerk. Daarnaast wordt elk jaar een campagne ingezet om 
veilig gebruik van vuurwerk te stimuleren, evenals een lespakket om kinderen te informeren over 
veilig kijken naar vuurwerk. 

Deze tekst heeft geen betrekking op het tijdelijke en eenmalige verbod op eindejaarsvuurwerk van 
de jaarwisseling 2020-2021 en het daaraan verbonden steunpakket.  

                                                
4 Ongevallen met vuurwerk: Jaarwisseling 2019-2020. VeiligheidNL, Rapport 841 (2020).  

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04025
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/18/vuurwerk-tijdens-de-jaarwisseling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/documenten/kamerstukken/2020/01/10/tk-landelijk-beeld-jaarwisseling-2019-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/documenten/rapporten/2020/01/10/tk-bijlage-ongevallen-met-vuurwerk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/documenten/rapporten/2020/01/10/tk-bijlage-politie-jaarwisseling-2019-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/documenten/rapporten/2020/01/10/tk-bijlage-politie-jaarwisseling-2019-2020
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/31/knalvuurwerk-en-vuurpijlen-verboden-conform-ovv-advies
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/31/naar-een-veilige-jaarwisseling
https://www.internetconsultatie.nl/consumentenvuurwerk2020
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z03162&did=2020D06706
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/documenten/kamerstukken/2020/05/08/vooruitblik-op-de-jaarwisseling
https://www.internetconsultatie.nl/Subsidieregeling_restantvoorraden_vuurwerk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/30/stand-van-zaken-subsidieregeling-restantvoorraden-vuurwerk
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-45847.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-45843.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/07/vaststelling-vuurwerkregelingen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tijdelijke-subsidieregeling-restantvoorraden-vuurwerk-tsrv
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tijdelijke-subsidieregeling-restantvoorraden-vuurwerk-tsrv
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/verboden-vuurwerk-vanaf-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/05/tk-afspraken-jaarwisseling
https://www.veiligheid.nl/vuurwerk
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