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Minister van Justitie en Veiligheid 

Kamerbrief toezeggingen Commissiedebat brandweer en 

crisisbeheersing 1 februari jl. 

Algemene leiding 

Minister 

Datum/eindparaaf 

SG 

Datum/paraaf 

1. Doel nota

U adviseren en informeren over de Kamerbrief toezeggingen Commissiedebat

Brandweer en Crisisbeheersing.

2. Aanleiding en advies

Tijdens het Commissiedebat Brandweer en Crisisbeheersing van 1 februari 2023

heeft u toegezegd de Tweede Kamer voor het tweeminutendebat schriftelijk te

informeren over de blusinstructie in relatie tot vuurwerk en de Richtlijn Veilig

optreden bij vuurwerk. Hierbij wordt ook ingegaan op het nader toezegde

onderzoek naar de bestrijding van vuurwerkbranden.

Ook heeft u toegezegd terug te komen op de reikwijdte van de verkenning naar 

de ‘verzekerbaarheid van klimaatrisico’s’. 

Advies: 

 Instemmen met verzending van de conceptbrief aan de Tweede Kamer en de

Richtlijn veilig optreden bij vuurwerk (zie bijlage).

3. Toelichting

Blusinstructie vuurwerk

In het Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing, d.d. 1 februari 2023, heeft

u een brief toegezegd waarin nogmaals wordt toegelicht welke aanvullende

onderzoeken zijn uitgevoerd en hoe de blusinstructie ten aanzien van het

professionele vuurwerk, klasse 1.3, consumentenvuurwerk, klasse 1.4 en illegaal

vuurwerk is uitgewerkt in de Richtlijn veilig optreden bij vuurwerk. Ook geeft u in

de brief aan waarom de betrokken partijen en deskundigen vanuit Brandweer

Nederland, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en het

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aanvullend

praktijkonderzoek zoals voorgesteld door de Vakvereniging voor

Brandweervrijwilligers niet nodig acht.
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In eerdere brieven is aangegeven dat de Richtlijn Veilig optreden bij vuurwerk van 

Brandweer Nederland is geactualiseerd. Brandweer Nederland heeft hierin het 

voortouw genomen, als beheerder van de richtlijn, en heeft in nauwe 

samenwerking met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de uitkomsten verwerkt in de 

geactualiseerde Richtlijn Veilig Optreden bij Vuurwerk. De geactualiseerde versie 

van richtlijn is daarnaast eind 2020 voorgelegd aan de Vakvereniging van 

Brandweervrijwilligers (VBV). Zij hadden geen aanvullende opmerkingen en 

ondersteunen de richtlijn inhoudelijk. Wel heeft de VBV de suggestie gedaan om 

in aanvulling op de onderzoeken nog een extra praktijkonderzoek uit te voeren 

om aan alle discussie een einde te maken. De overige betrokken partijen, 

Brandweer Nederland, het RIVM en het NIPV, hebben aangegeven dat niet nodig 

te vinden omdat er voor consumentenvuurwerk praktijkproeven zijn uitgevoerd 

en bij incidenten waarbij vuurwerk van subklassen 1.1 tot en met 1.3 en het 

illegale vuurwerk aan de orde is, al gekozen wordt voor een defensieve 

inzetstrategie; het ruim afzetten en ontruimen van de omgeving.  

 

4. Politieke en bestuurlijke context 

 Als verantwoordelijk minister voor het stelsel van brandweerzorg stelt u 

regels voor de inrichting van het systeem. Niet alles wat voor een goede 

uitoefening van de brandweerzorg relevant is, is in landelijke regelgeving 

verankerd. Zo zijn de veiligheidsregio’s in casu de brandweer zelf 

verantwoordelijk voor de vakspecifieke procedures zoals de Richtlijn Veilig 

optreden bij vuurwerk.  

 In 2022 is in opdracht van het Presidium van de Tweede Kamer een 

onafhankelijk onderzoek gestart waarin onderzocht wordt op welke wijze de 

overheid aantoonbaar heeft geleerd van de vuurwerkrampen in Enschede en 

Culemborg, in het bijzonder met betrekking tot vuurwerkregelgeving en –

brandbestrijding. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door de 

Universiteit Twente in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen. 

Oplevering is voorzien voor de zomer 2023. De bevindingen van een eerder 

uitgevoerd onderzoek (in 2020 opgeleverd) van Paul van Buitenen, worden 

hierin meegenomen.  

 

5. Communicatie 

Niet van toepassing  

 

6. Afstemming 

De brief is afgestemd met Brandweer Nederland, NIPV en het RIVM.  

 

De passage in de brief inzake de reikwijdte van de verkenning naar de 

verzekerbaarheid van klimaatrisico’s is afgestemd met het ministerie van 

Financiën. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage. Kamerbrief toezegging Commissiedebat Brandweerzorg en 

Crisisbeheersing (incl. de Richtlijn Veilig optreden bij vuurwerk).  

 

8.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

8.1 Toelichting 

 

Niet van toepassing 
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