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Ondanks het vuurwerkverbod, meer schade aan gemeentelijke eigendommen?! 

 

Op 7 januari trad het Verbond van Verzekeraars naar buiten met het nieuws dat de schade aan 
particuliere eigendommen afgelopen jaarwisseling ruim is gehalveerd.¹ 

Dit is natuurlijk erg goed nieuws; iedere schade is er immers een teveel. 

Tegelijkertijd lag dit nieuwsbericht totaal niet in de lijn der verwachting. Het aantal 
overlastmeldingen is in aanloop naar afgelopen jaarwisseling verdubbeld,² en ook de hoeveelheid in 
beslag genomen illegaal vuurwerk is ten opzichte van het voorgaande jaar verdubbeld.³ Dit alles wijst 
erop dat er afgelopen jaar een flinke toename was in de handel in illegaal vuurwerk. En het is juist dit 
vuurwerk dat de grootste potentie heeft om schade te veroorzaken.  

 

De jaarwisselingsevaluatie van HVLV schetst een minder rooskleurig beeld dan het bericht van het 
Verbond van Verzekeraars.⁴ Uit de evaluatie blijkt dat er nog steeds forse schades werden geleden. 

In sommige gemeenten zou tijdens de jaarwisseling van 2020/2021 zelfs meer schade zijn ontstaan 
dan tijdens de jaarwisseling van 2019/2020, ondanks dat er afgelopen jaar geen 
consumentenvuurwerk is verkocht. 

Er komen steeds meer berichten over gemeentelijke jaarwisselingsschade naar buiten die dit beeld 
bevestigen.  

Uiteraard zijn er ook een aantal, voornamelijk grotere, gemeenten die ten opzichte van de 
jaarwisseling van 2019/2020 een daling van het schadebedrag noteren.  

Van de grotere steden is Dordrecht op dit moment de absolute koploper. Hier daalde de schade met 
68,3% naar €28.600,-.⁵ Gevolgd door Den Haag, waar ondanks een daling van 52,0% nog steeds voor 
€367.000,- schade werd aangericht.⁶  

In Amsterdam ontstond ondanks een daling van 48,2% nog steeds voor €274.500,- aan schade.⁷  

Daarna volgen er 7 gemeenten die een relatief lichte daling laten zien van tussen 33,3% en 11,2%.⁸-¹⁴ 

Onder deze 7 gemeenten valt ook Rotterdam, waar de schade ondanks het eenmalige vuurwerk 
verbod met 30,6% daalde naar €284.320,-.⁹ 

In Borssele bleef de schade afgelopen jaarwisseling met €9400,- gelijk.¹⁵ 

Het is opmerkelijk dat er over het algemeen relatief lichte dalingen van schadebedragen zijn. 
Voorstanders van een verbod op consumentenvuurwerk claimen maar al te graag dat een definitief 
verbod dé oplossing is om alle schade te voorkomen. Maar hoewel er afgelopen jaar, op het fop- en 
schertsvuurwerk na, 100% minder consumentenvuurwerk is verkocht, zien de meeste gemeenten 
slechts een daling in de geleden schade van rond de 30% of minder. 

Het is nog veel opmerkelijker dat er afgelopen jaarwisseling in tenminste 24 gemeenten meer schade 
is aangericht in vergelijking met de jaarwisseling van 2019/2020.  

Naar ons hebben 8 gemeenten te maken met toegenomen schadebedrag van tussen 0,85% en 
32,2%.¹⁶-²³ 
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De gemeenten Huizen, Soest, Molenlanden en Woudenberg zagen de schade binnen hun 
gemeentegrenzen toenemen met 41,0% tot 81,5%.²⁴-²⁷ 

 

Dan komen we bij de schokkende cijfers. 

Tot dusver bekend zijn er minimaal 12 gemeenten waarbij de geleden schade afgelopen jaarwisseling 
(ruim) verdubbelde, of zelfs verveelvoudigde(!).  

Zeist, Laren, Bunschoten, Den Helder, en Hardinxveld-Giessendam noteerden een toename in de 
schade van 100% tot wel 170%.²⁸-³² 

In Leusden, Schouwen-Duiveland, en Waddinxveen is de schade ruim 3x zo groot. Daar liep de schade 
op met 208% tot 235%.³³,³⁴,³⁵ 

In Nunspeet en Gouda is de schade bijna 4,5x groter in vergelijking met de jaarwisseling van 
2019/2020. Hier steeg de schade met respectievelijk 343% en 345%.³⁶,³⁷ 

In Eemnes is de schade van afgelopen jaarwisseling door een stijging van 482% bijna 6x zo hoog als 
die van het jaar daarvoor.³⁸ 

De grootste procentuele stijging wordt tot dusver in Blaricum genoteerd. Hier steeg de schade van 
€800,- naar €15000,-. Een stijging van maar liefst 1775%!³⁹ 
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Conclusie 

Volgens HVLV is er maar één conclusie die we op basis van al deze gegevens kunnen trekken: 

Het afsteken van consumentenvuurwerk is niet de bepalende factor voor de hoogte van de schade 
die er tijdens een jaarwisseling ontstaat. 

Was dit namelijk wél het geval geweest, dan had je na afgelopen jaarwisseling binnen alle 
gemeenten een daling van de schadebedragen moeten zien. 

Echter, niets is minder waar. Vele gemeenten kregen afgelopen jaarwisseling een (fors) hogere 
schadepost te verwerken, en op enkele uitzonderingen na laten andere gemeenten  'slechts' een 
daling van hoogstens rond de 30% zien. Dit terwijl er, op het zogeheten fop- en schertsvuurwerk na, 
100% minder consumentenvuurwerk is verkocht. 

 

Onze conclusie wordt versterkt op basis van diverse constateringen uit de bron artikelen. 

Zo wordt het ontstaan van de schade in vrijwel alle artikelen toegeschreven aan rellen, illegaal 
vuurwerk, brandstichting, vernieling, en het ontsteken van vreugdevuren op de openbare weg. 

Ook valt er veel op te maken uit welke soorten gemeentelijke eigendommen beschadigd of vernield 
zijn; transformatorkastjes, speeltoestellen, bushokjes, bankjes en arbi's moesten het ontgelden. 
Verder zijn er een hoop straatkolken en parkeerautomaten vernield, maar verreweg de meeste 
vernielingen zijn aangericht aan containers, afvalbakken en verkeersborden. 

Het is onmogelijk om dit soort vernielingen aan te richten met consumentenvuurwerk, omdat de 
explosieve kracht van consumentenvuurwerk aan strenge veiligheidseisen gebonden is.  

Gelukkig zien steeds meer mensen dat in. Zo zegt de burgemeester van Kampen, Bort Koelewijn, 
tegen de Stentor: "De vernielingen zijn met zwaar en verboden vuurwerk aangericht. „Met in 
Nederland toegelaten vuurwerk krijg je een verkeersbord niet kapot en met illegaal vuurwerk wel 
degelijk. Dus het is allemaal illegaal vuurwerk geweest dat is toegepast, met onnodige schade."²¹ 

 

HVLV hoopt dat gemeenten en hun burgemeesters na deze jaarwisseling de juiste conclusies zullen 
trekken. Het verbieden van goedgekeurd consumentenvuurwerk biedt geen oplossing voor het 
ontstaan van schade en overlast binnen uw gemeente.  

Met een permanent vuurwerkverbod treft u enkel de welwillende burger, en maakt u de handel in 
illegaal vuurwerk een stuk lucratiever.  

Wij hopen dat u allen wijs zult zijn in uw besluiten. 

 

Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond. 

 

24-01-2021 
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