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2017

Onderzoek:
Vuurwerkverbod?

…………………………………………………………………………………………………………………………
Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen
onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes
variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over
het land en politieke voorkeur gemeten naar de laatste Tweede
Kamerverkiezingen. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een
uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken
respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vuurwerk
7 december 2017

Over het onderzoek
Aan het onderzoek deden 32.395 leden van het EenVandaag Opiniepanel
mee. Het onderzoek vond plaats van 1 tot en met 7 december 2017.
Na weging is het onderzoek representatief voor zes variabelen, namelijk
leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en
politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.
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1. Samenvatting
Vorige week kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met het advies om
knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Hier is veel steun voor, blijkt uit een
peiling van EenVandaag onder ruim 32.000 mensen. Zeven op de tien (68%)
ondervraagden zijn voor dit verbod. Een kwart (27%) vindt dit het geen goed
idee.
Kiezers van alle partijen voor verbod
Voorstanders van een verbod stellen vooral dat het gevaarlijk is, teveel schade en
slachtoffers oplevert en tevens slecht voor het milieu. Tegenstanders stellen dat je dan wel
alles kan verbieden wat gevaarlijk is. Zoals iemand zegt: 'Gaan we dan ook autorijden
verbieden? Dan zijn we in een klap van de verkeersdoden af'. Ook vrezen ze dat mensen
bij een verbod meer illegaal vuurwerk gaan kopen.
Onder kiezers van vrijwel alle partijen is er draagvlak voor een verbod op vuurpijlen en
knalvuurwerk, ook onder de kiezers die in maart stemden op de regeringspartijen VVD
(67% voor verbod), CDA (65% voor verbod), D66 (65% voor verbod) en ChristenUnie
(77% voor verbod). Alleen de kiezers van de PVV zijn verdeeld. Binnenkort komt het
kabinet met een reactie op het advies van de Onderzoeksraad.
Jongeren vinden vuurwerk belangrijker
Als we dieper in de cijfers duiken zie je een opvalllend verschil tussen jong en oud. Van de
deelnemers tussen de 18 en 25 jaar is 51 procent voor een verbod, tegenover acht op de
tien (83%) 65-plussers. Jonge mensen geven ook aan dat ze de traditie van vuurwerk
afsteken met Oud en Nieuw een stuk belangrijker vinden dan ouderen.
Consumentenvuurwerk helemaal verbieden als daarvoor in de plaats een gemeentelijke
vuurwerkshow komt, ziet 51 procent van de deelnemers wel zitten.
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2. Vragen: Vuurwerk
Hoe belangrijk vindt u de traditie van vuurwerk afsteken met Oud en Nieuw?
Belangrijk:
Niet belangrijk:
Weet niet / geen mening:
OVV: verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen
Deze week pleitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voor een verbod op
knalvuurwerk en vuurpijlen. Het gaat specifiek om deze twee categorieën, omdat dit
vuurwerk 'tijdens de jaarwisseling de meeste letsel veroorzaakt en de openbare orde
verstoort', aldus de OVV. Consumenten mogen in dit voorstel wel siervuurwerk afsteken.
Het voorstel van de OVV aan de politiek is adviserend, niet bindend. Sommige politieke
partijen vinden dat vuurwerk (deels) verboden moet worden. Andere willen het afsteken
van vuurwerk houden zoals het nu is.
Zou u het acceptabel vinden als het kabinet het OVV-advies overneemt, en
knalvuurwerk en vuurpijlen voor consumenten verbiedt?
Wel acceptabel:

68%

Niet acceptabel:

27%

Weet niet / geen mening:

5%

Hieronder vragen we per categorie, of u een verbod acceptabel vindt:
Verbod op knalvuurwerk:

21% acceptabel, 78% niet acceptabel, 1% weet niet

Verbod op vuurpijlen:

17% acceptabel, 82% niet acceptabel, 1% weet niet

Algeheel vuurwerkverbod:

11% acceptabel, 87% niet acceptabel, 1% weet niet

Onder kiezers van vrijwel alle partijen is er draagvlak voor een verbod op vuurpijlen en
knalvuurwerk, ook onder de kiezers die in maart stemden op de regeringspartijen VVD
(67% voor verbod), CDA (65% voor verbod), D66 (65% voor verbod) en ChristenUnie
(77% voor verbod). Alleen de kiezers van de PVV zijn verdeeld.
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Vindt u dat er een verbod moet komen voor het afsteken van sommige soorten
vuurwerk door consumenten of niet?
Op siervuurwerk:

19%

Op licht knalvuurwerk:

38%

Op zwaar knalvuurwerk:

67%

Geen verbod:

31%

Sommige gemeenten hadden vorig jaar gebieden ingesteld waar geen vuurwerk
afgestoken mocht worden met oud en nieuw. Andere gemeenten denken na over een
geheel verbod waarbij de gemeente dan een vuurwerkshow organiseert voor alle
inwoners.
Hoe vindt u dat de regelgeving rond vuurwerk in Nederland zou moeten zijn?
Algeheel verbod: vuurwerk helemaal verbieden.

13%

Gedeeltelijk verbod:

22%

binnen een gemeente zones instellen waar geen
vuurwerk afgestoken mag worden.
Verbod voor particulieren:

28%

alleen gemeentelijke vuurwerkshows toestaan.
Geen verbod:

35%

iedereen mag zelf vuurwerk afsteken.
Weet niet / geen mening:

2%

Bent u van plan zelf vuurwerk af te steken met Oud en Nieuw? (Als u met een
groep vrienden / bekenden gezamenlijk vuurwerk koopt en afsteekt, vul dan ook 'ja' in.)
Ja, licht siervuurwerk:

36%

Ja, licht knalvuurwerk:

21%

Ja, zwaar knalvuurwerk:

10%

Nee:

59%

Weet niet / geen mening:

2%

Vindt u het een goed of een slecht plan als al het vuurwerk in uw eigen gemeente
wordt verboden en in plaats daarvan een grote vuurwerkshow komt,
georganiseerd door de gemeente?
Een goed plan:

51%

Een slecht plan:

43%
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Weet niet / geen mening:

6%

Er waren vorig jaar gemeenten die met oud en nieuw vuurwerkvrije zones instelden waar
geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Vaak is dit bijvoorbeeld in de buurt van
ziekenhuizen, scholen of winkels om zo overlast van vuurwerk te beperken. Het invoeren
van deze zones staat in sommige gemeenten ter discussie.
Voorstanders denken dat de zones overlast tegengaan. Tegenstanders willen overal
vuurwerk kunnen afsteken met oud en nieuw. Ook zijn sommige verkopers van vuurwerk
tegen: ze vrezen dat ze door het instellen van de zones minder vuurwerk verkopen
Los van het feit of ze er in uw gemeente wel of niet komen: staat u positief of
negatief tegenover het instellen van vuurwerkvrij zones in uw eigen gemeente?
Positief:

68%

Negatief:

26%

Weet niet / geen mening:

6%
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