Reactie ‘Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod
Covid 19 detailhandel 2’

Reactie INretail
INretail maakt graag gebruik van de gelegenheid om te reageren op de internetconsultatie over de
‘Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod Covid19 detailhandel 2’. De subsidieregeling is bedoeld om
vuurwerkverkopende retailers te compenseren voor het feit dat tijdens oud en nieuw van 2021 - 2022
verkoop en het gebruik van vuurwerk verboden was.
De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen; een vast bedrag van € 4.500 per verkooppunt met een
maximum van vijf verkooplocaties en een percentage van 6% van de omzet in 2019.
Bij het vuurwerkverbod van 2020-2021 is ervoor gekozen om een vast bedrag per KvK-inschrijving uit te
keren. Wij zien het als een positieve stap dat na vragen en een motie vanuit de Tweede Kamer dit nu is
verruimd zodat dit beter aansluit bij de daadwerkelijke situatie waar er voor vuurwerkverkopers kosten
zijn gemaakt per verkooppunt.
Het percentage van 6% over de omzet van 2019 is echter te laag en doet onvoldoende recht aan het
omzetverlies dat vuurwerkverkopers hebben geleden door het tijdelijke verbod. Het is noodzakelijk dat
het percentage vergoeding hoger komt te liggen dan bij de subsidieregeling voor het vuurwerkverbod
van 2020-2021. De reden hiervoor is dat de kosten die ondernemers al hebben gemaakt hoger zijn en
de compensatie die uitgekeerd is na het vuurwerkverbod voor 2020-2021 lang niet alle kosten heeft
gedekt. Het verbod op vuurwerk is in 2021 wederom laat genomen, en zelfs wat later dan in 2020. Dat
heeft ertoe geleidt dat ondernemers al vuurwerk hebben ingekocht en ver waren met de
voorbereidingen om vuurwerk te kunnen verkopen en daar ook kosten voor hebben gemaakt. Hierbij
gaat het bijvoorbeeld om het reclamewerk dat vaak al is gedrukt en de inrichting van de winkel.
Daarnaast kan er nu voor twee jaar op rij geen vuurwerk worden verkocht terwijl er investeringen zijn
gedaan om vuurwerk te kunnen verkopen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om alle veiligheidsmaatregelen
die in de winkel en bij de opslag van vuurwerk getroffen moeten worden. Nu voor het tweede jaar op rij
de afschrijvingen plaats vinden zonder dat er omzet uit vuurwerk wordt gemaakt dient ook hier een
passende compensatie voor te komen. Het ophogen van het percentage vergoeding naar 12% zou beter
recht doen aan het omzetverlies dat geleden is door vuurwerkverkopers in de afgelopen twee jaar.
Samenvattend is de regeling beter ten opzichte van de compensatieregeling die uitgekeerd is na het
vuurwerkverbod van 2020-2021 doordat er een vaste vergoeding per verkooppunt wordt toegekend.
Het percentage van 6% over de omzet van 2019 is echter te laag en niet toereikend om de gemaakte
kosten van vuurwerkverkopers te compenseren. Het zou daarom passend zijn als deze wordt
opgehoogd om de vuurwerkverkopers tegemoet te komen nu zij twee jaar op rij geen vuurwerk konden
verkopen.
Contact en nadere toelichting
Graag lichten wij ons standpunt toe. Contactpersoon is Daniël Kamminga, dkamminga@inretail.nl, tel.
088 9730 697.
Koninklijke INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food en is er voor iedereen die een
(web)winkel heeft in retail non-food.
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