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Geachte leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu,
Op donderdag 4 juni overlegt u met minister van der Steur en staatssecretaris Mansveld over de jaarwisseling
2014-2015 en over het afsteken van vuurwerk.
In het maatschappelijke en politieke debat over consumentenvuurwerk ligt de nadruk vooral op de
ongevallen. Oogartsen, longartsen, chirurgen, hulpdiensten, patiëntenverenigingen: van verschillende kanten
klinkt steeds meer kritiek op het afsteken van vuurwerk, vanwege de vele gewonden die daar elk jaar door
vallen. Een verbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk zal het aantal
vuurwerkslachtoffers drastisch doen verminderen. Tevens zal het bijdragen aan de (brand-)veiligheid, een
betere luchtkwaliteit en een schonere leefomgeving – en miljoenen aan materiële schade voorkomen.
Wat in de lijst met argumenten voor een verbod vaak ontbreekt, is het dierenwelzijnsaspect. Voor veel dieren
is vuurwerk een jaarlijks terugkerende traumatische ervaring. De knallen en de lichtflitsen veroorzaken veel
angst en stress, met onder meer tot gevolg dat ieder jaar weer vele dieren vluchten of uitbreken. Andere
dieren hebben nog dagen last van afwijkend gedrag, zoals onzindelijkheid en agressie.
Een kleine greep uit Twitter-berichten van de afgelopen jaarwisseling illustreert de problemen die dieren en
hun baasjes ondervinden.
-

3 keer #vuurwerk naar #hulphond gegooid: dier van de kaart
Goed.... Bijna 18.00.... Ik verdoof nu de kat zodat de gordijnen heel blijven.... #vuurwerk #gezelligNOT
#vermist LOLEK in paniek weggerend door #vuurwerk #ROSMALEN
Het nieuwe jaar is alweer 20 minuten oud maar Pouky ligt nog angstig onder de bank. #vuurwerk
Helaas is het vermiste hondje #Donna uit Zaanstad dood gevonden. Op hol geslagen door #vuurwerk

De stress die veel huisdieren ervaren kan enkel aangepakt worden door de dieren maanden van tevoren te
laten wennen aan knalgeluiden of hen medicatie toe te dienen op oudjaarsavond. Het zijn noodmaatregelen,
die niet veel helpen. Slechts enkele huisdiersoorten kunnen met bijvoorbeeld een vuurwerk-cd worden
voorbereid op de hevige knallen tijdens de jaarwisseling. Daarnaast hebben de meeste medicijnen geen
kalmerende werking op dieren, maar onderdrukken zij slechts hun fysieke stressreactie.

Dieren die buiten leven en in het wild levende dieren kunnen helemaal niet worden voorbereid op
vuurwerkknallen. Verschillende onderzoeken wijzen op een verstorende invloed van de lichts- en
geluidseffecten van vuurwerk op vogels, zelfs in beschermde natuurgebieden.1
De Dierencoalitie sluit zich daarom aan bij de oproep van oogartsen, plastisch chirurgen, brandweer en
politie om consumentenvuurwerk te verbieden. Een overgang naar georganiseerde professionele
vuurwerkshows – mits gedegen getoetst aan de natuurbeschermingswetten – kan een veiliger en minder
belastend alternatief bieden. Wij vragen ook uw inzet daarvoor.
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*De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van 17 dierenwelzijnsorganisaties met een gezamenlijke
achterban van ruim een half miljoen leden/donateurs.
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