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BIJLAGE B

REACTIES OP CONCEPTRAPPORT ‘VEILIGHEIDSRISICO’S JAARWISSELING’

Nr. Inzagepartij Hst /
paragraaf

Te corrigeren tekst Argumentatie / onderbouwing van uw reactie Reactie Onderzoeksraad

1. Landelijk 
Vuurwerkmanifest

1 Hier vermelden dat slechts 12% van de bevolking vuurwerk 
afsteekt?

Overweging voor de Onderzoeksraad Dit is een detail dat niet in de inleiding past. Het percentage 
geeft bovendien mogelijk een vertekend beeld over het deel 
van de bevolking dat voorstander is van het afsteken van 
vuurwerk.

2. Nationale Politie 1.6 Nationale politie doet ook veel aan opsporing geïmproviseerd 
vuurwerk (vuurwerkbommen).

In de definitie is uitgelegd wat de Onderzoeksraad onder 
illegaal vuurwerk verstaat; daaronder valt ook geïmproviseerd 
vuurwerk.

3. Landelijk 
Vuurwerkmanifest

2.2.1 Eventueel toevoegen: Bij de kinderen met oogletsel wordt 70% 
veroorzaakt door legaal vuurwerk, 5% door illegaal vuurwerk 
en 25% is onbekend.

Overweging voor de Onderzoeksraad Figuur 3 laat zien dat oogletsel veelal door legaal vuurwerk 
wordt veroorzaakt.

4. Landelijk 
Vuurwerkmanifest

2.2.1 … is het mogelijk aannemelijk ... Iets voorzichter formulering, ter overweging In de huidige formulering zit reeds een onzekerheidsmarge.

5. Nationale Politie 2.2.2 In sommige gemeenten is of wordt een schadecoördinator 
aangesteld om de schade op bekende daders te verhalen.

Suggestie voor aanvulling op de tekst. Het verhalen van schade valt buiten de scope van het 
onderzoek.

6. Landelijk 
Vuurwerkmanifest

2.2.2 Wellicht hier de brand in de binnenstad van Alkmaar 
toevoegen die met gevaar gepaard ging voor mogelijk 
overslaan naar de historische binnenstad?

Deze grote brand door consumentenvuurwerk in de historische 
binnenstad was de aanleiding voor het vuurwerkverbod in 
Alkmaar door de burgemeester.

De tekst betreft een abstracte beschrijving van de particuliere 
schade. Concrete voorbeelden passen daar niet bij.

7. Landelijk 
Vuurwerkmanifest

2.4.1 Men zou in dit betoog goed kunnen verwijzen naar het 
jaarlijkse internationale vuurwerkfestival in Scheveningen dat 
met 340.000 bezoekers zonder letsel en zonder grote 
incidenten verloopt.

Suggestie voor aanvulling op de tekst. Dit is een lokaal voorbeeld dat niet past in de vergelijking die 
hier wordt gemaakt.

8. Nationale Politie 2.4.2 Relevante beschrijving wetgeving of ontbreken daarvan in 
Tsjechië, Polen, Italië.

Het doel van deze paragraaf is om op hoofdlijnen een beeld te 
schetsen van de lokale tradities en problemen die zich in 
landen om ons heen voordoen tijdens de jaarwisseling. De 
paragraaf heeft nadrukkelijk niet als doel het in kaart brengen 
van alle wet- en regelgeving van de landen in Europa.

9. BPN 2.4.2 Vuurwerktoerisme. BPN schat in dat circa 20% van het 
vuurwerk door particulieren zelf uit het buitenland wordt 
gehaald. Op deze 20% is geen of weinig controle. De vraag is 
of dit vuurwerk, gezien de lage prijzen, niet veel onveiliger is 
dan ons Nederlandse vuurwerk.

Er is geen onderbouwing voor deze informatie. Daarom wordt 
het niet overgenomen in het rapport.

10. Nationale Politie 3.1.2 Er is inmiddels een proeftuin Vuurwerk in het kader van het 
programma versterking opsporing operationeel.

Na opsporing via internet worden kopers en verkopers met een 
huisbezoek door de wijkagent vereerd.

In de huidige tekst staat reeds vermeld dat dit plan inmiddels 
in de praktijk wordt gebracht.

11. Nationale Politie 3.3 Veel branden worden veroorzaakt door vuurpijlen e.d. De huidige tekst sluit dit niet uit.
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12. Gemeente Utrecht 3.3.1 In Utrecht zetten we in toenemende mate in om actieve 
bewoners te mobiliseren om een bijdrage te leveren aan een 
veilig verloop van de jaarwisseling, de zogenaamde 
‘Stadsmakers’. De inspanningen op dit terrein hebben 
tientallen extra ogen en oren opgeleverd die toezien op de 
veiligheid op zogenaamde hotspots, met een positief resultaat. 
Ook beïnvloeding van gedrag heeft onze aandacht. Zo gaan 
we dit jaar in samenwerking met het ministerie van V&J een 
interventie doen op basis van ‘nudging’. Werken aan 
gedragsbeïnvloeding is van groot belang gelet op de grenzen 
aan de capaciteit bij politie, OM en gemeenten.

Dit element wordt in paragraaf 3.3.1 behandeld. Termen die 
per gemeente verschillen (zoals ‘Stadsmakers’) zijn in het 
rapport zoveel mogelijk vermeden.

13. Nationale Politie 4 De Onderzoeksraad concludeert terecht in zijn rapport dat het 
voor de noodzakelijke internationale samenwerking essentieel 
is dat er een stevige inzet van mensen en middelen is vereist. 
De uitvoering van de Uitvoeringsagenda zal dit realiseren. Dit 
geldt ook voor de conclusie dat de informatiepositie van 
criminele organisaties achter de illegale vuurwerkhandel 
gebrekkig is. Ook dit is onderdeel van de Uitvoeringsagenda.

Dit is genoemd in het rapport. De effecten van het huidige  
plan van aanpak, dat geldig is voor ten minste de periode van 
een jaar, zijn echter nu nog niet te overzien.


