Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor
beleid en regelgeving (IAK)
Regeling tot wijziging Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk in verband
met het verplichtstellen van een lanceerstandaard bij vuurpijlen
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl

1. Wat is de aanleiding?
De onderhavige wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk vindt
plaats in reactie op het OVV rapport ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’. In dit rapport doet de OVV
aanbevelingen rond het terugdringen van letsel en overlast door bepaalde type vuurwerk.
Onderhavige wijziging strekt ertoe het letsel door vuurpijlen te verminderen door de
verplichtstelling van verstrekking een stabilisatie mechanisme (hierna lanceerstandaard) bij de
verkoop van dit type artikel.

2. Wie zijn betrokken?
-

(Vertegenwoordigers van) de vuurwerksector welke actief zijn in de handel, verkoop en
opslag van vuurwerk.

-

Provincies en gemeenten welke belast zijn met de toezicht en handhaving tijdens de
opslag en verkoop van vuurwerk.

-

Particulieren die voor eigen gebruik vuurwerk kopen tijdens de jaarwisseling.

3. Wat is het probleem?
Op verzoek van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) heeft de
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de veiligheidsrisico’s tijdens de jaarwisseling onderzocht.
De bevindingen van dit onderzoek zijn eind 2017 gepubliceerd in het onderzoeksrapport
‘Veiliheidsrisico’s jaarwisseling’.1 De OVV constateert dat er bij geen enkel ander feest in
Nederland zoveel gewonden vallen als tijdens de jaarwisseling en dat er op grote schaal
verstoring van de openbare orde plaats vindt, door vernieling, openlijke geweldpleging en
geluidsoverlast. Deze problematiek moet volgens de OVV op twee gebieden worden aangepakt:
vuurwerk en openbare orde.
Voor wat betreft vuurwerk doet de OVV een aantal aanbevelingen voor een structurele
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veiligheidsverbetering tijdens de jaarwisseling. Hierdoor zouden vuurwerk gerelateerd letsel en
verstoringen van de openbare orde substantieel moeten verminderen. De aanbevelingen zijn
gericht op het beperken van de gevaren die uitgaan van consumentenvuurwerk, het bestrijden
van illegaal vuurwerk en het terugdringen van verstoringen van de openbare orde.
Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de aanbeveling van de OVV om het terugdringen van
letsel als gevolg van vuurpijlen, ter harte genomen. Vuurpijlen moeten voortaan, naast de reeds
vereiste vast verbonden stok voor vluchtstabiliteit, bij verkoop aan consumenten ook zijn
voorzien van een lanceerstandaard.

4. Wat is het doel?
Het doel van het wijzigingsbesluit is het terugdringen van letsel bij particulieren door het gebruik
van vuurpijlen.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De voorgestelde aanpassing moet ertoe leiden dat het afsteken van vuurpijlen tijdens de
jaarwisseling minder letsel veroorzaakt door gebruikmaking van een lanceerstandaard .

6. Wat is het beste instrument?
Wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De voorgestelde wijziging heeft effect op een aantal doelgroepen.
Zo zijn particulieren die aan het eind van het jaar vuurwerk kopen, voortaan verplicht om bij
aankoop van een of meerdere vuurpijlen een lanceerstandaard erbij te kopen. Zonder dit is de
verkoop en het afsteken van vuurpijlen door particulieren niet toegestaan.

Voor de verkoop betekent dit dat alleen vuurpijlen aan consumenten verkocht mogen worden
wanneer tijdens de transactie van een of meerdere vuurpijlen (los of in een pakket) een
lanceerstandaard bijgeleverd wordt.
De lanceerstandaard is voor meervoudig gebruik en moet zorg dragen voor het stabiele verticale
afsteken van vuurpijlen op zowel een verharde als onverharde ondergrond.

