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Algeheel vuurwerkverbod 

Meerderheid voor vuurwerkverbod 
in 2021 en daarna 
De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar de komende 
jaarwisseling verboden. Het kabinet doet dit om een extra belasting van de zorg, politie 
en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. De druk op deze diensten is al erg hoog 
nu er een coronapiek en maatschappelijke onrust over coronamaatregelen heerst. 
Vuurwerkondernemers worden door de overheid financieel gecompenseerd.  Andere 
partijen zijn tegen het vuurwerkverbod. Zij vinden het afsteken van vuurwerk een 
belangrijke traditie en denken dat de coronacrisis wordt gebruikt om een vuurwerkverbod 
af te dwingen. Ook vrezen ze dat er hierdoor meer illegaal, gevaarlijker vuurwerk in 
omloop komt.    
Vind je het een goede of een slechte zaak dat het afsteken van al het vuurwerk 
door consumenten deze jaarwisseling in heel Nederland verboden wordt? 
Goede zaak 69%  
Slechte zaak 26%  
Weet niet / geen mening 5%

Eerder is besloten dat consumenten, los van corona, sowieso nooit knalvuurwerk en 
vuurwerkpijlen meer mogen afsteken met Oud en Nieuw. Sommigen willen verder gaan 
en zijn voor een permanent algeheel vuurwerkverbod, ook op siervuurwerk. Naast de 
jaarlijkse slachtoffers en ervaren overlast zorgt vuurwerk volgens hen ook voor 
luchtverontreiniging en hebben dieren eronder te lijden.  Anderen vinden dat vuurwerk na 
de coronacrisis weer moet kunnen worden afgestoken. Voor hen is het een belangrijke 
traditie aan het eind van het jaar.    
Zou je het een goede of slechte zaak vinden als de verkoop en het afsteken van 
vuurwerk door particulieren in Nederland voorgoed verboden wordt?  
Goede zaak 62%  
Slechte zaak 32%  
Weet niet / geen mening 7%
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Het onderzoek is gehouden van 21 tot en met 23 april 2021. Aan het onderzoek deden 
28.648 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging 
representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, 
spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2021.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Jeroen Kester, 
jeroen.kester@eenvandaag.nl
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Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 70.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten 
op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een 
uitnodiging om aan een peiling mee te doen.
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