
 

  

 

 

 

 

 

VUURWERKVERBOD 
JANUARI 2020 – AAN DE SLAG MET … #1 

 

WAT HEB JE 

NODIG? 
 
 Per 2 leerlingen een 

blad met argumenten 
 Werkbladen met 

antwoorden 
 
 
 

DE WERKVORM IN HET KORT 
De leerlingen bekijken de argumenten voor en tegen een vuurwerkverbod. Ze 

rangschikken de argumenten en gaan met elkaar in de debat over de stelling. 

LEERDOELEN 
• De leerlingen leren welke argumenten er voor en tegen het 

vuurwerkverbod zijn. 

• De leerlingen leren debatteren en hun mening te geven over dit 

onderwerp. 

HOE LANG DUURT HET? 
30 à 40 minuten  



 

DE WERKVORM STAP VOOR STAP 
 

 

Voorbereiding 
Print per tweetal leerlingen de werkbladen uit. 
 
In de les 
Stap 1 INTRODUCTIE 

In Nederland wordt met oud en nieuw vuurwerk afgestoken. Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18.00 uur 
tot 1 januari 2.00 uur. In 2019 werd er voor 72 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. Sommige mensen willen dat er 
een vuurwerkverbod komt voor consumenten, en dat er alleen nog maar professionele vuurwerkshows zijn. De stad 
Rotterdam wil als eerste grote stad van Nederland vuurwerk helemaal verbieden.  

Op 10 januari werd bekend gemaakt dat minister Grapperhaus in gesprek gaat met de politie, de brandweer en het 
Openbaar Ministerie om het gebruik van vuurwerk in te perken. In februari presenteert de minister de plannen van 
het kabinet. Op 15 januari werd bekend dat het CDA en de VVD knalvuurwerk willen verbieden. Dat betekent dat een 
meerderheid van de Tweede Kamer knalvuurwerk wil verbieden. 
 

SOORTEN VUURWERK 
 

- Categorie 1-vuurwerk is het hele jaar te koop. Bijvoorbeeld sterretjes en knalerwten. Dit vuurwerk is ongevaarlijk 
en veroorzaakt weinig geluidsoverlast.  
 

- Consumentenvuurwerk mag alleen in de drie dagen voor oud & nieuw verkocht worden. Er zijn twee soorten 
consumentenvuurwerk: siervuurwerk en knalvuurwerk.  
 

- Professioneel vuurwerk mag alleen worden afgestoken door mensen die een speciale training hebben gevolgd 
om het vuurwerk te mogen afsteken.  

 
Stap 2 

• Vraag de leerlingen om alle argumenten uit te knippen en te verdelen. Is het een argument vóór of een 
argument tégen een verbod op consumentenvuurwerk? 

 
Stap 3 

• Deel het antwoordblad uit aan de leerlingen, of bespreek het klassikaal. 
 

Stap 4 

• Vraag de leerlingen om de argumenten per categorie (voor/tegen) op volgorde te zetten. Welke argumenten 
vinden zij het belangrijkst? Welke vinden ze het minst belangrijk? Waarom? 

 
Stap 5 

• Bespreek de antwoorden klassikaal. Vraag de leerlingen om uitleg. Waarom vinden zij bepaalde argumenten 
belangrijk of juist niet belangrijk? 

 
Stap 6 

• Hou een debat in de klas over de stelling ‘Vuurwerk moet verboden worden voor consumenten.’ Vraag de 
leerlingen om te stemmen. Zijn zij vóór of tégen de stelling? (Ga er daarbij van uit dat er nog wel professionele 
vuurwerkshows gehouden mogen worden.) 
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AAN DE SLAG MET… VUURWERKVERBOD 

 
VUURWERK MOET VERBODEN WORDEN VOOR CONSUMENTEN 
ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN 
 

Vuurwerk veroorzaakt zware luchtvervuiling. Mensen 

met astma en mensen met hart- en vaatziekten 

moeten rond oud en nieuw vaak binnen blijven, 

omdat ze anders last krijgen. 

In veel andere landen is het al zo dat vuurwerk alleen 

toegestaan is in professionele vuurwerkshows. En daar 

zijn de mensen er heel blij mee. 

Zelf vuurwerk afsteken is al lang een traditie in 

Nederland.  

 

In 2019 werd er bijna 58.000 kilo illegaal vuurwerk in 

beslag genomen. Als vuurwerk wordt verboden, zullen 

mensen nog veel meer illegaal vuurwerk gaan kopen. 

De politie moet gewoon veel beter opletten en boetes 

geven aan mensen die zwaar vuurwerk afsteken. 

 

In steden waar mensen rond de jaarwisseling eigen 

vuurwerk afsteken, blijven veel schadelijke stoffen 

achter. Deze schadelijke stoffen in onverbrande resten 

van vuurwerk komen vooral in de bodem terecht. 

De helft van de jongeren vanaf 12 jaar vindt dat het 

dragen van een vuurwerkbril moet worden verplicht, 

maar ze willen niet een algeheel vuurwerkverbod. 

Van de 65-plussers wil 83 % een verbod op 

consumentenvuurwerk. 

Er gebeuren bijna nooit ongelukken bij 

vuurwerkshows. Maar wel heel veel bij het zelf 

afsteken van vuurwerk. 

Er wordt onderzoek gedaan naar vuurwerk dat minder 

slecht is voor het milieu.  

Als vuurwerk wordt verboden, dan verliezen winkels 

die vuurwerk verkopen veel geld. 

Afgelopen jaar waren er bij elkaar bijna 1300 

vuurwerkslachtoffers, ongeveer honderd meer dan het 

jaar daarvoor. 

Iets meer dan de helft van alle mensen met 

verwondingen door vuurwerk was omstander. Zij 

werden dus slachtoffer van vuurwerk dat door 

anderen was afgestoken. 

Niet alle gemeenten kunnen zomaar een vuurwerkshow 

organiseren. Er zijn in Nederland te weinig mensen die 

dat mogen en kunnen. 

Dieren hebben veel last van vuurwerk. Ze ervaren 

stress als er vuurwerk afgestoken wordt. 

Mensen die last hebben van vuurwerk kunnen naar 

plekken gaan waar geen vuurwerk afgestoken wordt. 

Rond de laatste jaarwisseling is er voor minstens 15 

miljoen aan schade aan auto's en woningen 

aangericht. Dat blijkt uit de eerste berekeningen van 

het Verbond van Verzekeraars. 

Vuurwerk verbieden is betutteling. De overheid moet zich 

niet met alles bemoeien, maar de mensen vrij laten om 

zelf te kiezen of ze vuurwerk afsteken of niet.  
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ANTWOORDBLAD 
ARGUMENTEN VOOR VUURWERKVERBOD  ARGUMENTEN TEGEN VUURWERKVERBOD    
 

In veel andere landen is vuurwerk alleen toegestaan 

in professionele vuurwerkshows. En daar zijn de 

mensen er heel blij mee. 

Er wordt onderzoek gedaan naar vuurwerk dat minder 

slecht is voor het milieu. 

Vuurwerk veroorzaakt zware luchtvervuiling. 

Mensen met astma en mensen met hart- en 

vaatziekten moeten rond oud en nieuw vaak binnen 

blijven, omdat ze anders last krijgen. 

In 2019 werd er bijna 58.000 kilo illegaal vuurwerk in 

beslag genomen. Als vuurwerk wordt verboden zullen 

mensen nog veel meer illegaal vuurwerk kopen. 

In steden waar mensen rond de jaarwisseling eigen 

vuurwerk afsteken, blijven veel schadelijke stoffen 

achter. Deze schadelijke stoffen in onverbrande 

resten van vuurwerk komen vooral in de bodem 

terecht. 

De helft van de jongeren vanaf 12 jaar vindt dat het dragen 

van een vuurwerkbril moet worden verplicht, maar ze 

willen niet een algeheel vuurwerkverbod. 

Van de 65-plussers wil 83 % een verbod op 

consumentenvuurwerk. 

De politie moet gewoon veel beter opletten en boetes 

geven aan mensen die zwaar vuurwerk afsteken. 

Er gebeuren bijna nooit ongelukken bij 

vuurwerkshows. Maar wel heel veel bij het zelf 

afsteken van vuurwerk. 

Vuurwerk afsteken is al lang een traditie in Nederland.  

 

Afgelopen jaar waren er bij elkaar bijna 1.300 

slachtoffers, ongeveer honderd meer dan het jaar 

daarvoor. 

Als vuurwerk wordt verboden, dan verliezen winkels die 

vuurwerk verkopen veel geld. 

Iets meer dan de helft van alle mensen met 

verwondingen door vuurwerk was omstander. Zij 

werden dus slachtoffer van vuurwerk dat door 

anderen was afgestoken. 

Niet alle gemeenten kunnen zomaar een vuurwerkshow 

organiseren. Er zijn in Nederland te weinig mensen die dat 

mogen en kunnen. 

Dieren hebben veel last van vuurwerk. Ze ervaren 

stress als er vuurwerk afgestoken wordt. 

Mensen die last hebben van vuurwerk kunnen naar 

plekken gaan waar geen vuurwerk afgestoken wordt. 

Rond de laatste jaarwisseling is er voor minstens 15 

miljoen aan schade aan auto's en woningen 

aangericht. Dat blijkt uit de eerste berekeningen van 

het Verbond van Verzekeraars. 

Vuurwerk verbieden is betutteling. De overheid moet zich 

niet met alles bemoeien, maar de mensen vrij laten om zelf 

te kiezen of ze vuurwerk afsteken of niet. 

 


