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Van Vollenhoven wil debat over 
totaalverbod vuurwerk 

NOS     DO 20 OKTOBER, 22:30 

BINNENLAND 

 
Jaarwisseling 2016, vuurwerk bij Erasmusbrug ANP 

Pieter van Vollenhoven pleit op Twitter voor een debat over een totaalverbod van vuurwerk. 

De oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid reageert op het onderscheppen van 

zo'n 40.000 kilo illegaal vuurwerkdoor de Duitse politie. Dat vuurwerk was bestemd voor de 

Nederlandse markt en lag opgeslagen in bunkers in de buurt van Kleef. 

In de bunkers lagen onder meer zo'n 5900 mortierbommen en 4400 cobra's opgeslagen. 

Beiden worden tot de gevaarlijkste soorten illegaal vuurwerk gerekend 

 

 

 

 

http://nos.nl/nieuws/binnenland/
http://nos.nl/artikel/2138670-illegaal-vuurwerk-voor-nederlandse-markt-in-duitse-bunkers.html
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De Telegraaf 
 

’Maak een einde aan 

vuurwerkterreur’ 
 

’Professor mr. Pieter van Vollenhoven wil alle vuurwerk verbieden. Zoals altijd heeft hij alle 

gelijk van de wereld’. Vuurwerk is volgens lezer Roelof Keijser ’een uiting van extreem 

egoïsme’. Bent u voor een vuurwerkverbod? 

Is al dat helse geknal al een even misdadige als ontoelaatbare kwelling voor onze huisdieren, 

misschien meer nog is het een uiting van extreem egoïsme, aangezien men met deze 

vuurwerkterreur gedurende vaak de gehele oudejaarsavond blijk geeft zich van de 

medemensen (en dieren) geen ene snars aan te trekken. Ik noem dat onverdraagzaamheid in 

het kwadraat, waaraan inderdaad zo spoedig mogelijk een einde dient te komen 
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UTRECHT - Pieter van Vollenhoven pleit op Twitter voor een discussie over een 
totaalverbod op vuurwerk. De oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
reageert daarmee op de vondst van 40.000 kilo illegaal vuurwerk vlak over de Duitse grens. 
 
De mega-partij vuurwerk werd door Nederlandse rechercheurs aangetroffen in bunkers in het 
Duitse Kleef, net over de grens bij Nijmegen. Het ging om onder meer mortierbommen en 
cobra's die voor de Nederlandse markt waren bedoeld. Drie verdachten uit Vianen en 
Nieuwegein zijn vanwege het vuurwerk opgepakt. 
 
Van Vollenhoven, tegenwoordig voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, vraagt zich af of de 
vondst van het zeer zware vuurwerk geen aanleiding moet zijn voor een debat over een 
totaalverbod. In 2012 pleitte Van Vollenhove in zijn hoedanigheid als voorzitter van de 
Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie al voor veel strengere controles. 
 
Niet alleen Van Vollenhoven vraagt zich af of het tijd wordt voor een totaalverbod op 
vuurwerk. Eerder pleitten onder meer artsen en GroenLinks, Partij voor de Dieren, SGP en 
50Plus voor een vuurwerkverbod voor particulieren. De organisaties zien liever dat dat 
gemeenten een grote professionele vuurwerkshow organiseren. 

 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1539820/%3Cbr%20/%3Ehttp:/www.rtvutrecht.nl/nieuws/1539767/
https://twitter.com/pietervvol
http://www.vuurwerkmanifest.nl/

