
VEILIG
VUURWERK  
AFSTEKEN

EN DE FEITEN!



DE REDEN  
ÉN ONS DOEL
Zo’n 2 miljoen huishoudens in Nederland kopen vuurwerk. Het aantal mensen 
dat het met elkaar viert en dus gezamenlijk geniet van het vuurwerk ligt nog vele 
malen hoger. Wij nemen aan  dat er in Nederland bijna 11 miljoen mensen  volop 
genieten van vuurwerk. Gekocht door henzelf of door een ander.

Het doel van deze informatie is alle betrokken partijen te helpen om de vermeende 

vuurwerkproblemen in Nederland op de juiste wijze te begrijpen. Nieuws en berichtgeving is 

helaas niet altijd compleet. We willen proberen de verifieerbare feiten en ervaringen te delen. 

Sociale media is het meest gebruikte medium om mythes te verspreiden en de algemene 

media pikt dit graag op. Fake News schaadt de reputatie van door Europese en Nationale 

wetgeving goedgekeurd consumentenvuurwerk. Wanneer je je aan de instructies op het 

vuurwerk houdt, is dit veilig af te steken.

FEITENCHECK
✓ In Nederland worden naar schatting zo’n 910 

miljoen stuks vuurwerklontjes aangestoken.  

✓ De kans op een ongeval is daarmee dus  
463/910.000.000 = 0.00000051 (1 op 2 miljoen)



OVERLAST
Het nieuwe modewoord van onze politici is vuurwerkoverlast. Het is vreemd 
dat er overlast door legaal vuurwerk is, aangezien de vuurwerkwinkels pas de 
laatste 3 dagen van het jaar vuurwerk mogen verkopen en er niet eerder dan op 31 
december vanaf 18:00 mag worden afgestoken.

Waar komt dan die ‘vuurwerkoverlast’ vandaan? In bijna alle gevallen gaat het hier om illegaal 

vuurwerk dat elders is ingekocht dan in Nederland. Van dit illegale vuurwerk schrikt ‘s nachts 

een hele woonwijk wakker, Legaal consumentenvuurwerk veroorzaakt dit soort overlast niet. 

Er wordt ook nagenoeg niet gehandhaafd in Nederland. Dat veroorzaakt  meerdere problemen 

in onze samenleving zoals overlast door drugsgebruikers, inbraken, illegale wietplantages etc. 

Om dan met symboolpolitiek te regeren en de schuld bijna alleen bij legaal vuurwerk neer te 

leggen is gewoon niet correct. Dit komt vooral door de gebrekkige en/of beperkte handhaving.

Wist je dat? 

Legaal vuurwerk in Nederland moet aan heel veel eisen voldoen. 

Legaal vuurwerk mag max. 120db geluid veroorzaken, gemeten op de 

aangegeven veilgheidsafstand. 

Maar wees gerust, het legale knalwerk in Nederland is nu ook verboden, dus als u weer met 

de  hele straat van de bank opschrikt van gigantische dreunen,  geef dan niet het legale 

consumentenvuurwerk de schuld maar het totale gebrek aan handhaving, strafvervolging en 

uitdelen van echt zware boetes op zwaar illegaal vuurwerk.  

Overigens: de zware dreunen zijn van de Cobra’s of Big Boys met wel  120 gram Flash Powder. 

legaal Nederlands knalvuurwerk zoals de Kanonslag had maar 0,2 tot 0,3 gram zwart buskruit. 

De illegale soorten mogen we geen knal vuurwerk noemen maar zijn zware explosieven 

volgens ons.

FEITENCHECK
✓ De vuurwerktraditie staat op de lijst van 

Nederlands Cultureel Erfgoed

✓ Het importeren, verkopen, opslaan en gebruiken 
van vuurwerk is één van meest gereguleerde 

industrieën in ons land.

✓ Vuurwerktransporten en vuurwerkverpakkingen 
moeten voldoen aan UN en ADR regels



SCHADE
Elk jaar wordt er schade gemeld, de laatste jaren echter steeds minder. Uit testen 
is gebleken wat het verschil is tussen legaal vuurwerk en de eerder genoemde 
explosieven. Uit de testen blijkt dat met Nederlands consumentenvuurwerk 
nauwelijks schade kan worden veroorzaakt. Verkeersborden, prullenbakken, 
bushokjes of brievenbussen opblazen met het legale vuurwerk is simpelweg 
onmogelijk. Dit kan alleen met illegaal vuurwerk, ofwel: explosieven. De voor zich 
sprekende beelden zijn te zien op www.vuurwerkcheck.nl

Ook van dit soort vernielingen krijgt en kreeg het legale Nederlandse consumentenvuurwerk 

ten onrechte de schuld. Er komt in Nederland naar schatting 2 miljoen kilo illegaal vuurwerk 

binnen, de Politie onderschepte ruim  60.000kg. Illegaal vuurwerk veroorzaakt de meeste 

overlast en het zwaarste letsel, zoals afgerukte ledematen of zelfs de dood. Dergelijke 

zware overlast, vernielingen en  zwaar letsel wordt bijna niet veroorzaakt door legaal 

consumentenvuurwerk. Als je als Overheid zorgplicht voor de maatschappij hebt en je 

onderschept 3% van dit levensgevaarlijke illegale vuurwerk, kan je maar één ding vaststellen: er 

gaat iets niet goed met de handhaving en de Overheid schiet hierin enorm tekort. 

Wist je dat?  

Ook interessant is om te weten dat in het Politie rapport Jaarwisseling 

2019-2020 te lezen valt dat het eigenlijk wel meevalt met de  

problemen rondom vuurwerk.

FEITENCHECK
✓ Nederlands vuurwerk voldoet aan  

extra strenge eisen RACT (regeling aanwijzing 
consumenten- en theatervuurwerk)

✓ Opslag kan alleen met vergunning, grote opslagen 
vallen zelfs onder BRZO2015 regelgeving (Besluit Risico’s 

Zware Ongevallen)

✓ CE regelgeving met batchtesten door Internationaal 
erkende Notified Body’s naar CE/NEN normen

✓ CLP regelgeving  
(Classification, Labelling and Packaging)

knallen met Tim deel 1 
(opslag)

knallen met Tim deel 2 
(brievenbus opblazen)

knallen met Tim deel 3 
(vingers afknallen?)

knallen met Tim deel 4 
(Vandalisme)

Politie 
teruggefloten door 
vuurwerkvrouwen

http://www.vuurwerkcheck.nl
https://www.youtube.com/watch?v=ZeyWe59QOzM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_RpOGE8Vlak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p0eUCAVnX8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vaLuZBR1ltE&feature=youtu.be
https://www.vuurwerk-vrouwen.nl/Politie%20teruggefloten%20door%20vuurwerkvrouwen.pdf
https://www.vuurwerk-vrouwen.nl/Politie%20teruggefloten%20door%20vuurwerkvrouwen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vaLuZBR1ltE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p0eUCAVnX8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_RpOGE8Vlak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZeyWe59QOzM&feature=youtu.be


LETSEL 
Het aantal meldingen van lichamelijk letsel als gevolg van vuurwerk daalt nog 
ieder jaar. En flink. Echter worden de cijfers nogal eens in de verkeerde context 
geplaatst. Zo wordt er gesproken over het totaal aantal incidenten tijdens de 
jaarwisseling, terwijl er maar in een klein aantal van de gevallen daadwerkelijk 
vuurwerk bij is betrokken. Het gaat daarbij vooral om illegaal vuurwerk dat de 
veroorzaker is van de grootste vernielingen en het zwaarste letsel.

De bron die bij een melding aan moet geven om wat voor vuurwerk het gaat, is bijna altijd 

het slachtoffer zelf. En deze verklaart uiteraard dat het geen illegaal vuurwerk was, indien dit 

niet al is vastgesteld. Enige uitzondering op bovenstaande is oogletsel. Daarom pleiten wij 

ook voor het dragen van veiligheidsbrillen tijdens de jaarwisseling. Sterker nog, we geven 

ze gratis weg bij elke vuurwerk bestelling en zijn sinds enige jaren ook wettelijk verplicht 

gesteld dat te doen. De in de media genoemde dodelijke slachtoffers (gemiddeld 1 per jaar) 

zijn zonder uitzondering veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Vuurwerk dat dus al verboden is. 

Raak je gewond bij het afsteken van illegaal vuurwerk, dan ben je onverzekerd dus je kan op je 

vingers uittellen dat men altijd legaal vuurwerk de schuld geeft. Daarnaast zijn er helaas ook 

minderjarige of nog thuiswonende letselslachtoffers te betreuren die uit angst voor ouders en/

of potentieel opgelegde straffen en boetes niet durven te vertellen dat ze illegaal vuurwerk 

hebben afgestoken en daarom aangeven legaal vuurwerk te hebben gebruikt.

Elk product heeft het potentieel op letsel omdat simpelweg de instructies niet worden 

opgevolgd. Vergelijkbaar met het gebruik van gif, messen, alcohol, BBQ, etc. door particulieren 

waardoor veelvuldig letsel ontstaat. Op vuurwerk staan zeer duidelijke instructieteksten, veelal 

ook met symbolen, waarbij onder meer wordt aangegeven dat je bijvoorbeeld nooit met enig 

deel van het lichaam boven het artikel moet bevinden.

Vuurwerk is geen 
klimaatzonde
In Duitsland heeft men een zeer 

uitgebreid onderzoek gedaan 

naar klimaatschade en wat het 

aandeel van vuurwerk daarin is. 

Er blijken vele nullen achter de 

komma nodig om vuurwerk te 

kwantificeren als klimaatzondaar: 

0,0001% 

Zo klein is het aandeel 

veroorzaakt door het verbranden 

van consumentenvuurwerk 

vergeleken met  de totale Duitse 

blootstelling aan het schadelijke 

kooldioxide. Zelfs als het elke dag 

Oudejaarsavond was, zou het 

aandeel van vuurwerk ver onder de 

0,05% blijven. 

Fijnstof
Ook is in Duitsland het onderwerp fijnstof onderzocht. Al is fijnstof 

niet schadelijk voor het klimaat, het is natuurlijk wel relevant voor de 

gezondheid. Het is daarom goed om te weten dat pyrotechnische ladingen 

en hun verbrandingsresten GEEN stoffen zijn die zware metalen bevatten.. 

Zoals bij elk verbrandingsproces, ontstaat er ook bij het verbranden 

van vuurwerk fijnstof. Dit is echter veel veiliger en heeft totaal andere 

eigenschappen dan b.v. fijnstof van dieselmotoren. 

Fijnstof van vuurwerk bestaat voornamelijk uit oplosbare zouten, die hebben 

een zeer wateroplosbare en wateraantrekkende eigenschap. Na de ontbranding 

verdwijnt het residu snel uit de lucht. De hoeveelheid fijnstof die volgens de 

Umweltbundesamt (UBA) en de Deutsche Umwelthilfe (DUH) door vuurwerk 

wordt uitgestoten, is uitsluitend gebaseerd op geschatte waarden en modellen, 

niet op wetenschappelijke metingen. Om uiteindelijk tot betrouwbare cijfers te 

komen, heeft de VPI (Vereniging van de Pyrotechnische Industrie) een onderzoek  

laten uitvoeren bij een onafhankelijk instituut.  

Hiervoor is de daadwerkelijke fijnstofemissie van  

het afgestoken vuurwerk gemeten.

(bron www.lasseskrachen.de)

http://www.lasseskrachen.de
https://www.feuerwerk-vpi.de/innovation-sicherheit-und-forschung/umwelt-und-gesundheit/


DIEREN & VUURWERK
Ook wij hebben huisdieren en we houden dus ook van dieren. Wat kan je doen 
om je hond en kat te helpen? Voed je dieren niet te angstig op en laat ze met 
geluiden alvast een beetje wennen aan het komende Oud & Nieuw. Daarvoor zijn 
voorbeelden genoeg te vinden. (klik op de buttons voor meer informatie)

Uw huisdier is van nature niet bang voor vuurwerk, in de natuur komt ook onweer voor dat veel 

heftiger is. Bewezen is dat de eigenaren door hun gedrag invloed hebben op de angst van een dier. Het 

komt vaak voor bij honden dat de baasjes ze schrikachtig laten opgroeien. De winst voor huisdieren 

is enorm bij de juiste opvoeding. In Nederland houden we zo’n 35 miljoen gezelschapsdieren in 

ongeveer 4 miljoen huishoudens. Er kopen zo’n 2 miljoen Nederlandse huishoudens vuurwerk en ook 

hiervan heeft een groot deel één of meerdere huisdieren. Nogmaals, ook wij hebben en houden van 

huisdieren maar helaas blijkt dat het vooral met honden vaak slecht gesteld is.

Als het zo slecht gesteld is met de honden is het wellicht iets voor de Partij van de Dieren om met 

een verbod te komen op houden van huisdieren of andere richtlijnen, want er wordt elke dag 

flink geleden door veel huisdieren, die bijvoorbeeld continue lijden aan stress of ondervoeding. 

Vuurwerk is maar 1x per jaar en onze YouTube-link hierboven kan u uw huisdieren flink helpen! In 

Nederland worden ongeveer 2,6 miljoen katten als huisdier gehouden. 

Schattingen over het aantal gewonden en doden dat een kat gemiddeld maakt lopen uiteen tussen 

de 18 en 40 dieren per jaar. Onze huiskatten doden jaarlijks dus tussen de 40 en 80 miljoen dieren in 

Nederland. Ongeveer een kwart hiervan is vogel. Ondanks dat wij van alle dieren houden, pleiten wij ook 

niet voor een algeheel kattenverbod. Het houden van honden is niet zonder risico: er zijn in Nederland 

jaarlijks 150.000 bijtincidenten en wereldwijd sterven naar schatting meer dan 50.000 mensen per jaar 

na een hondenbeet. Ondanks dat pleiten wij ook zeker niet voor een algeheel verbod op honden.

 

Ook interessant! Er is in Duitsland al eens onderzoek gedaan naar vuurwerk en dieren en de 

resultaten daarvan bleken reuze mee te vallen. We willen het zeker niet bagatelliseren maar wel 

nuanceren! Klik op de buttons naast deze tekst voor meer informatie en de bronnen. 

ILLEGAAL VUURWERK
We zouden een heel boekwerk kunnen schrijven over zwaar illegaal vuurwerk. De grootste 
problemen, overlast, schade en letsel ontstaan met zwaar illegaal  vuurwerk. Een ruwe 
schatting van de hoeveelheid illegaal vuurwerk dat in Nederland binnen gebracht wordt ligt op 
minstens 2 miljoen kilo per jaar met een geschatte waarde van € 20.000.000. Dit bedrag komt 
bovenop het vuurwerk dat vanuit de volgende landen worden geïmporteerd: Duitsland en België 
tezamen € 35.000.000, Polen en andere Oost Europese landen € 5.000.000 tot € 10.000.000.

Met legaal consumentenvuurwerk worden geen bushokjes opgeblazen. Geen verkeersborden 

vernield. Geen ledematen afgerukt. Er komen geen mensen om met normaal gebruik van 

consumentenvuurwerk. Door legaal vuurwerk in Nederland (ten dele) te verbieden wordt 

de vraag naar en de  import van Illegaal vuurwerk alleen maar groter. De problemen met 

illegaal vuurwerk dus ook. De dit jaar verboden types vuurwerk zijn nu al gretig ingekocht bij 

de ondernemers in de grensstreek aan de Duitse en  Belgische zijde. Door niets te doen aan 

grenscontroles, is het Nederlands beleid daarmee direct verantwoordelijk voor een geschatte 

verdubbeling van Illegaal vuurwerk in Nederland.

https://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/1589976/heel-veel-honden-zijn-neurotische-wrakken.html
https://www.youtube.com/watch?v=AINzMizjDvw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hond
http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/142/1422582743.pdf


VUURWERK  
AFSTEEKVERBOD 
Zoals we in een aantal landen kunnen zien welke een afsteekverbod hebben 
ingesteld heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Sterker nog, het 
illegale vuurwerk maakt het voor de zware criminaliteit alleen maar stukken 
interessanter want de vraag zwelt enorm aan. Handel in illegaal vuurwerk gaat 
vaak samen met de handel in drugs en wapenhandel, waardoor de handel in 
dergelijke artikelen ook meteen wordt versterkt!  

Met plaatselijke afsteek verboden, verbied je de miljoenen goedwillende burgers die 

siervuurwerk afsteken onder ons hun plezier omdat we niet in staat zijn enkele duizenden 

overtreders te beteugelen. De acceptatie van jongelui die zich niet kunnen gedragen ten 

opzichte van de handhavers en hulpverleners kunnen toch geen reden zijn om miljoenen 

mensen een leuke oudejaars avond af te nemen? Deze ongewenste straat cultuur is dit jaar al 

meerdere keren voorbeeld geweest voor extreme excessen en incidenten in de grote steden. 

Het kan toch niet zo zijn dat we dit in Nederland accepteren?

CONCLUSIE
Het wordt tijd dat de kern van de vuurwerkproblematiek in Nederland wordt 
aangepakt. Geef het legale consumentenvuurwerk niet de schuld van de illegale 
knal overlast. Pak illegaal vuurwerk qua opsporing en justitiële vervolging echt 
aan. En dus niet alleen met symboolacties waarbij slechts een fractie van het 
illegale vuurwerk in Nederland in beslag wordt genomen.  

De problemen met misbruik van 

vuurwerk en gooien naar politie etc. 

zijn een indicatie van diepere sociale 

misstanden in onze maatschappij 

en niet van het middel wat daarbij 

gebruikt wordt. Zeker als er straks 

alleen nog met illegaal knalvuurwerk 

wordt gegooid i.p.v. legaal vuurwerk.

BFA Media  
Vuurwerk

https://vwp-bucket.o.auroraobjects.eu/broekhoff_2020/bfa_media_vuurwerk.pdf


Drink géén alcohol
voordat je vuurwerk

afsteekt

Zorg voor een veilige
afsteeklocatie met
voldoende ruimte

Lees de 
gebruiksaanwijzing

van het product
en volg deze op

Zorg dat je alle
veiligheidsartikelen

bij je hebt

Wees op de hoogte
van de (lokale)

regelgeving

Draag geen brandbare
kleding

Gebruik altijd een
aansteeklont en géén

(turbo-) aansteker

Draag altijd een
vuurwerkbril, ook
als toeschouwer

Ga nooit boven het
product hangen met

(delen van) het lichaam

Ontsteek de 
hoofdlont 
altijd met 

gestrekte arm aan 
het uiteinde 

van de lont

Zorg dat cakes en
fonteinen altijd vast

en stabiel staan

DE JUISTE VOORBEREIDING

KIES VOOR VEILIGHEID

OPRUIMEN

Drink géén alcohol
voordat je vuurwerk

afsteekt

Gebruik altijd een
aansteeklont en géén

(turbo-) aansteker

Draag altijd een
vuurwerkbril, ook
als toeschouwer

Gebruik bij het afsteken
van vuurpijlen altijd een

pijlenstandaard

Ga nooit boven het
product hangen met

(delen van) het lichaam

Zorg voor een veilige
afsteeklocatie met
voldoende ruimte

Lees de 
gebruiksaanwijzing

van het product
en volg deze op

Ontsteek de 
hoofdlont 
altijd met 

gestrekte arm aan 
het uiteinde 

van de lont

Zorg dat cakes en
fonteinen altijd vast

en stabiel staan

Zorg dat je alle
veiligheidsartikelen

bij je hebt

Wees op de hoogte
van de (lokale)

regelgeving

Draag geen brandbare
kleding

Laat weigeraars niet op
straat staan/liggen

Laat afgestoken vuurwerk
volledig afkoelen

voordat je dit opruimt

Laat jouw straat op
1 januari netjes achter!


