Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie

Subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk
(Internetconsultatie van 30 juni tot en met 31 juli 2020)
lntroductie
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voorbereid om de
afvoer te stimuleren van restantvoorraden vuurwerk die niet meer voor particulier gebruik zijn
bestemd. Deze regeling komt als vervolg op het recente verbod van enkele typen
consumentenvuurwerk. Met deze subsidieregeling stimuleren we dat restantvoorraden vuurwerk
bij winkeliers worden opgeruimd vóór de komende eindejaarsverkoop.
Van 30 juni tot en met 31 juli 2020 is de conceptregeling voorgelegd voor consultatie via
www.internetconsultatie.nl Een samenvatting van de ingediende reacties vindt u hieronder. In de
bijlage treft u de reactie van het ministerie op deze ingediende reacties, en hoe dit is verwerkt in
de regeling. De uiteindelijke regeling kunt u vinden in de staatscourant:

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-45843.html , en de daarmee
samenhangende Wijziging Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract) op

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-45847.html .

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
•

Kleine ondernemers (winkeliers) die 3 dagen voor de jaarwisseling vuurwerk verkopen. De
subsidieregeling is primair gericht op winkeliers die nog restanten hebben van
vuurwerkartikelen die niet meer verkocht mogen worden, om deze op een verantwoorde wijze
te laten verwerken.

•

Importeurs / groothandel, die het hele jaar in vuurwerk handelen en ervaring hebben met het
vervoer en de (internationale) handel in vuurwerk. De vuurwerksector heeft gepleit voor een
regeling om de winkeliers te helpen met het opruimen van hun restanten en de
importeurs/groothandel kunnen hierbij een bemiddelende rol vervullen.

•

De vuurwerkbranche heeft gepleit voor een regeling voor het afvoeren van restantvoorraden
vuurwerk. De subsidieregeling komt niet volledig tegemoet aan de wensen en verwachtingen
van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en de Stichting Vuurwerkdealers
Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC). Beide partijen hebben voorlopige inbreng
geleverd met betrekking tot de uitvoering van het opruimen van de restantvoorraden en de
wijze van invulling van de subsidieregeling.

•

Consumenten: Consumenten met vuurwerkrestanten komen niet in aanmerking voor subsidie.
Daarvoor komt geen voorziening.
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Doel van de regeling
•

Deze regeling heeft als doel het stimuleren van de afvoer bij kleine ondernemers opgeslagen
restantvoorraden vuurwerk en lanceerstandaarden;

•

Het stimuleren / tegemoetkomen van importeurs en grote ondernemers die helpen om de
restvoorraden bij de kleine ondernemers weg te halen;

•

Ervoor zorgen dat restvoorraden vuurwerk van winkeliers uit Nederland verdwijnen voor 1
december;

•

Beoogd is dat op deze wijze overbodige restvoorraden vuurwerk op verantwoorde wijze elders
te gelde worden gemaakt of vernietigd. Daarmee wordt voorkomen dat deze op de illegale
markt terechtkomen.

De reacties
Tot en met 31 juli 2020 kon worden gereageerd op deze regeling en de toelichting. Er zijn in totaal
63 reacties ingediend, hiervan zijn er 27 openbaar. Indieners zijn:
•

Vuurwerkhandelaren (87% van de reacties);

•

Belangen- en brancheorganisaties (8% van de reacties);

•

Particulieren (5% van de reacties).

Onder de branche- en belangenorganisaties bevinden zich onder meer: Belangenvereniging
Pyrotechniek Nederland (BPN), Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk
(SVNC), Stichting Vuurwerkcheck.

Algemeen beeld van de reacties
De reacties op de Regeling zijn met name kritisch. De belangrijkste opmerkingen betreffen de
volgende onderwerpen:
•

De Subsidieregeling voldoet niet/schiet te kort; de vuurwerkhandelaren worden niet
voldoende gecompenseerd (ca 71% van de indieners);

•

De Subsidieregeling doet geen recht aan handelaren die het vuurwerk niet zelf hebben
opgeslagen (ca 22% van de indieners);

•

De Subsidieregeling is overbodig, er is hier sprake van bedrijfsrisico (ca 5% van de indieners).

Ook worden er opmerkingen gemaakt over enige andere onderwerpen, waarvan de meest
genoemde zijn:
•

Suggesties voor eerdere mogelijkheid voor afvoer restanten (ca 8% van de indieners);

•

Suggesties voor verlenging van de duur van de regeling (ca 8% van de indieners);

•

Suggesties over een betere compensatie voor handelaren die meer vestigingen hebben, en/of
meerdere leveranciers (ca 10% van de indieners).
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Bijlage: Reactie van het ministerie, en verwerking in de regeling
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een internetconsultatie uitgevoerd voor de
subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk omdat dit van invloed is op het bedrijfsleven.
Het ministerie wil degene die hebben gereageerd op de internetconsultatie hartelijk danken.
De subsidieregeling strekt ertoe om vuurwerkrestanten die op grond van de Regelingaanwijzing
consumenten- en theatervuurwerk per 1 december 2020 niet langer aan particulieren verkocht
mogen worden, elders te verhandelen of te laten vernietigen. Met de subsidieregeling worden
detailhandelaren/winkeliers gestimuleerd om hun vuurwerkrestanten via vuurwerkbedrijven door
te laten verkopen op de internationale markt of te laten vernietigen. De vuurwerkbedrijven kunnen
een subsidie aanvragen voor de kosten van de verwerking van de vuurwerkrestanten. Hiervoor is
een forfaitair bedrag beschikbaar als tegemoetkoming in de extra kosten van het vuurwerkbedrijf
bij het verwerken van de vuurwerkrestanten, bijv. extra transportkosten of vernietigingskosten.
Dit betreft uitwerking van motie Yeşilgöz-Zegerius1 en Ziengs (VVD).
In deze motie wordt de regering verzocht, in overleg te treden met (kleine) vuurwerkondernemers
om te kijken hoe zij geholpen kunnen worden met het verwerken en opruimen van de
restvoorraden en te komen tot een eenmalige tegemoetkoming van ten hoogste drie miljoen euro
en de benodigde middelen daarvoor te vinden binnen de niet juridisch verplichte middelen onder
de begrotingsartikelen 40 (EZK), 34 (J&V) en 14 (I&W).
Het lag in lijn der verwachting dat de meeste reacties op de internetconsultatie zouden komen van
(kleine) ondernemers. Zij zijn kritisch ten opzichte van de subsidieregeling en geven aan daarbij
niet voldoende te worden gecompenseerd. Tevens vinden zij dat de subsidieregeling geen recht
doet aan handelaren die het vuurwerk niet zelf hebt opgeslagen, zij komen namelijk niet in
aanmerking voor de subsidieregeling, maar lopen wel inkomsten mis. De subsidieregeling is
bedoeld om kleine ondernemers tegemoet te komen om zich te ontdoen van de restantvoorraden
vuurwerk welke per 1 december 2020 niet meer zijn toegestaan voor consumenten. Ondernemers
die deze artikelen niet hebben opgeslagen hoeven dit ook niet af te voeren.
Een aantal respondenten laat weten de subsidieregeling overbodig te vinden en dat dit valt onder
bedrijfsrisico.
Ook worden suggesties voor verbeteringen gedaan, waaronder het mogelijk maken dat
vuurwerkrestanten eerder worden afgevoerd, het verlengen van de looptijd van de regeling en een
hogere compensatie voor handelaren die meer vestigingen of leveranciers hebben.
Laatstgenoemde suggestie is opgevolgd in die zin dat detailhandelaren die meerdere opslaglocaties
hebben voor iedere opslaglocatie subsidie kan aanvragen.
Verder is het met huidige subsidieregeling mogelijk dat vuurwerkrestanten al eerder in het jaar
zijn afgevoerd. Het door vuurwerkbedrijven afvoeren van bij detailhandelaren opgeslagen
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restantvoorraden in de periode van 2 februari 2020 tot en met 30 november 2020 komt op grond
van deze regeling voor subsidiëring in aanmerking. De overige opmerkingen hebben geen
aanleiding gegeven de regeling te wijzigen. De regeling is opgesteld binnen de financiële kaders
die hiervoor beschikbaar zijn. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de regeling tekort schiet.
Detaillisten met omvangrijke restantvoorraden hebben met het aanleggen daarvan een risico
genomen dat voor eigen rekening komt. Restantvoorraden die niet in opslaglocaties van
detailhandelaren liggen opgeslagen, hoeven niet bij hen te worden afgevoerd, zodat geen
aanleiding bestaat voor subsidieverlening.
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