Wierden, 4 februari 2022
Geachte heer Klaver, mevrouw Ouwehand en overige leden van de Tweede Kamer,
Namens vuurwerkimporteur Rubro Vuurwerk B.V. te Wierden willen wij middels deze brief gebruik
maken van de gelegenheid te reageren op dit onacceptabele en ondoordachte wetsvoorstel.
Vuurwerk is al jaren een traditie in Nederland. Dat éne speciale moment per jaar moet gevierd
kunnen worden met stabiel veilig siervuurwerk. Er zijn maatregelen door de branche genomen
waarbij de impact nog nooit van is gemeten.
Tijdens de jaarwisseling 2020 hebben we voor het eerst te maken gehad met een algeheel
vuurwerkverbod. Het aantal slachtoffers is hierdoor aanzienlijk gedaald. Dit is natuurlijk een logisch
gevolg van als je iets verbied. Echter heeft dit niet alléén met een vuurwerkverbod te maken.
We hadden te maken met zware corona maatregelen. De horeca was gesloten, er was een
samenscholingsverbod en we mochten nagenoeg geen gasten thuis ontvangen.
De afgelopen jaarwisseling 2021 hebben we te maken gehad met nagenoeg dezelfde corona
maatregelen. Echter is 1 ding totaal veranderd; en dat is het draagvlak in de samenleving.
Ondanks een vuurwerkverbod werd er massaal vuurwerk afgestoken om 12 uur en heeft de politie
net als andere jaren een drukke oudejaarsnacht beleefd.
Het wrange is dat vuurwerkwinkels in onze buurlanden extra omzetten hebben gedraaid en dat de
misdaad heeft gefloreerd. Inwoners van Nederland kopen gewoon vuurwerk. Dat is het hele punt.
Wij zijn dan ook van mening dat je het beter goed kunt reguleren, met maatwerk en vuurwerkvrije
zones. Maar ook met daadkrachtig optreden van de Politie.
Wij hebben als ons knalvuurwerk op moeten geven omdat de politie nu bij een knal daadkrachtig op
kan treden. Hier blijkt in de praktijk geen sprake van en is ook praktisch onmogelijk.
Daarom ook onze vraag:
Hoe denken de indieners van dit wetsvoorstel een vuurwerkverbod te handhaven? De politie geeft zelf
aan dat hun personeelsbestand gaat krimpen de komende jaren en dat vuurwerkhandhaving geen
prioriteit heeft.
Meerderheid wil géén vuurwerkverbod
Maar liefst 10 miljoen Nederlands willen geen algeheel vuurwerkverbod. Laten we teruggaan naar de
traditie van veilig stabiel siervuurwerk met Oud & Nieuw, 8 uur per jaar, samen met familie, vrienden
en buren. Veilig met aansteeklont en vuurwerkbrillen, geen vuurpijlen, geen knalvuurwerk, alleen
stabiel en veilig siervuurwerk.
Vuurwerkverbod niet te handhaven
Hoe denkt de overheid om een vuurwerkverbod aan te pakken, terwijl onze buurlanden, Duitsland
en België wel gewoon vuurwerk mogen verkopen. In de berichtgeving(en) van eind 2021 is er al naar
buiten gebracht ‘’Dat het handhaven van een vuurwerkverbod geen prioriteit in veel gemeenten zal
zijn.’’ Dit zal tevens nooit geen prioriteit hebben omdat hier vrijwel geen Boa/Politie capaciteit voor
zal zijn.

Maatwerk en alternatieven
Vuurwerkvrije zones op plekken zoals druk bezochte centrums, historische panden of bij
natuurgebieden kunnen een uitkomst bieden. En dat is natuurlijk begrijpelijk! Maar laten we niet
alles over een kam scheren en hier duidelijke, en te handhaven maatregelen in treffen. Daarbij doe je
veel mensen tekort. De vuurwerktraditie om 12 uur is ook een moment van Noaberschap. Een
moment dat je naar buiten gaat en de buren de beste wensen voor het komende jaar wenst.
Tot slot
Rubro Fireworks B.V. is tegen een invoering van een landelijk vuurwerkverbod. Legaal, stabiel
consumentenvuurwerk is niet de zondebok van alle SEH opnames én bijkomende georganiseerde
misdaad waar (illegaal)vuurwerk bij betrokken is.
Gezamenlijk moeten wij tot een compromis zien te komen dat we op een traditionele wijze de
jaarwisseling kunnen vieren met legaal consumentenvuurwerk!
Hoogachtend,
Namens Rubro Fireworks B.V.

