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Aanleiding 
Vrijdag heeft u samen met de minister van JenV, mede namens de minister van 
VWS, de Tweede Kamer geïnformeerd over het kabinetsbesluit om te komen tot 
een vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling. Zowel eerste als tweede kamer 
moeten geïnformeerd worden in verband met een grondslag in de Tijdelijke wet 
COVID-19 Justitie en Veiligheid. Afgelopen vrijdag is alleen een brief naar de 
Tweede Kamer verzonden, hierbij treft u een gelijkluidende brief aan voor de 
Eerste Kamer. 
Bent u akkoord om bijgevoegde Kamerbrief te versturen naar de Eerste Kamer? 

Geadviseerd besluit 
- Akkoord te gaan met verzenden van bijgevoegde Kamerbrief naar de EK. 
- Akkoord te gaan met het openbaar maken van deze nota waarbij alleen 

persoonsgegevens worden gelakt (zie bijgevoegd pdf-document). 

Kernpunten 
 De brief wordt medeondertekend door MJenV en is mede namens MVWS. 
 Het aantal besmettingen met COVID-19 neemt momenteel toe, op 18 

november jl. was het aantal besmettingen 23.591. 
 De druk op de zorgt neemt toe. 
 Het is niet te voorzien hoe de besmettingscijfers zijn ten tijde van de 

jaarwisseling, maar indien er niet nu een verbod komt is dit juridisch 
technisch niet meer te realiseren. 

Toelichting 

Politieke context 
GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn voor een verbod op vuurwerk 
voorkomende jaarwisseling om de zorg te ontlasten. Op 18 november jl. heeft het 
Veiligheidsberaad, samen met de VNG een brandbrief gestuurd naar MJenV om 
ook voor komende jaarwisseling een verbod op vuurwerk in te stellen vanwege de 
druk op de zorg.  

Financiële/juridische overwegingen 
In de MR is voor de compensatie ook financieel dekking verkregen. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

persoonsgegevens
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Niet van toepassing. 
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Kamerbrief met daarin het 
bericht dat het Kabinet dit jaar 
komt voor een verbod op 
vuurwerk voor de jaarwisseling. 

 


