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Geachte mevrouw Dijksma, 

 

Op 10 november is het wijzigingsvoorstel van het Vuurwerkbesluit (Vb) in verband met 

verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen voor internetconsultatie 

opengesteld. Wij stellen vast dat het wijzigingsvoorstel gevolgen voor ondernemers in de 

vuurwerkbranche en burgers heeft. Gezien de mogelijke effecten voor de regeldruk geven  

wij u graag onze zienswijze. Deze treft u in deze brief aan. 

 

Wij hebben de gevolgen voor de regeldruk van dit wijzigingsvoorstel bezien aan de hand van 

het beoordelingskader voor vermindering van regeldruk. Dit beoordelingskader bestaat uit de 

volgende drie vragen: 

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder 

belastende alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met oog voor dienstverlening? 

Onze reactie op de consultatieversie treft u hieronder aan. 

Regeldrukeffecten in beeld 

Het doel van het wijzigingsvoorstel is om het Vb beter uitvoerbaar en handhaafbaar te 

maken. De belangrijkste onderdelen van het wijzigingsvoorstel met mogelijke 

regeldrukeffecten staan hieronder weergegeven: 

 Onderdeel C: het schrappen van de meldplicht voor degenen die 25 kilogram of minder 

consumentenvuurwerk invoeren en dit niet doen in de uitoefening van hun beroep of 

bedrijf. Dit kan een reductie van de regeldruk betekenen voor met name burgers. 

 Onderdeel D: het schrappen van de jaarlijkse verplichting om een overzicht te hebben 

van het ingekochte, verkochte, afgevoerde en opgeslagen vuurwerk en de bijbehorende 

archiveringsplicht van 7 jaar van dit overzicht. Dit kan een reductie van de regeldruk 

betekenen voor ondernemers in de vuurwerkbranche. 
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 Onderdelen I en J: bij een aanvraag om een ontbrandingstoestemming wordt uitgegaan 

van de netto explosieve massa in plaats van kilogrammen vuurwerk. Voor ondernemers 

in de vuurwerkbranche betekent dit een verandering in de administratieve handelingen 

die zij moeten verrichten voor het aanvragen van een ontbrandingstoestemming. Deze 

verandering kan regeldrukeffecten met zich meebrengen. 

 Onderdelen L en M: in de ruimte waar het afleveren van consumentenvuurwerk 

plaatsvindt, mogen geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders aanwezig 

zijn, met uitzondering van brandblusmiddelen.
1
 Dit verbod wordt vervangen door de 

bepaling dat in de ruimten waar het afleveren van consumentenvuurwerk plaatsvindt, 

binnen een afstand van 30 meter tot het consumentenvuurwerk geen licht of zeer licht 

ontvlambare stoffen en drukhouders aanwezig zijn, met uitzondering van 

brandblusmiddelen. Of er kan worden gekozen voor een afstand van minimaal 8 meter 

indien de licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders worden opgeslagen in 

een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig diverse 

onderdelen van de Publiekreeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 ‘Opslag van verpakte 

gevaarlijke stoffen’. Ondernemers in de vuurwerkbranche hoeven hierdoor (zeer) licht 

ontvlambare stoffen en drukhouders niet per sé in een aparte ruimte te houden, wat een 

reductie van de regeldruk voor hen kan betekenen. 

 Onderdeel N: ‘memorandum nr. 60’ wordt vervangen door de ‘Richtlijn brandbeveiliging 

voor opslag en verkoop consumentenvuurwerk’, dan wel de opvolger daarvan. Dit kan 

regeldrukeffecten hebben voor ondernemers in de vuurwerkbranche. 

In de Nota van Toelichting (NvT) staat dat de regeldrukeffecten als nihil worden beschouwd. 

Zoals hierboven aangegeven, constateren wij dat het wijzigingsvoorstel structurele en 

eenmalige effecten op de regeldruk kan hebben. 

 

Wij adviseren om de structurele en eenmalige regeldrukeffecten als gevolg van het 

wijzigingsvoorstel Vuurwerkbesluit te berekenen. 

Consumentenvuurwerk en licht ontvlambare stoffen/drukhouders in dezelfde ruimte 

Het verbod om in de ruimten waar het afleveren van consumentenvuurwerk plaatsvindt, 

geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders aanwezig te hebben wordt 

gewijzigd in een afstand van minimaal 30 meter. Uit het oogpunt van veiligheid is de afstand 

van minimaal 30 meter gelijk aan de afstand van minimaal 8 meter indien de licht of zeer 

licht ontvlambare stoffen en drukhouders worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is 

uitgevoerd en wordt gebruikt conform de PGS 15. De NvT is nog onvoldoende transparant 

hoe tot de afstand van minimaal 30 meter is gekomen. 

 

Wij adviseren om in de NvT transparant te maken hoe tot de afstand van minimaal  

30 meter tussen consumentenvuurwerk en licht of zeer licht ontvlambare stoffen en 

drukhouders (met uitzondering van brandblusmiddelen) is gekomen. 

  

                                                      
1 Bijlage 1 ‘Voorschriften voor het opslaan, herverpakken en bewerken van consumentenvuurwerk, als bedoeld in artikel 
2.2.1, eerste lid, en voor het opslaan en bewerken van theatervuurwerk, als bedoeld in artikel 3A.2.1, tweede lid’ van het 
VWB 
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Gelet op de coördinerende bevoegdheden met betrekking tot het verminderen van de 

regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals sturen wij een afschrift van onze reactie 

naar de ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Wij vertrouwen erop u met deze reactie van dienst te zijn geweest.  

En wij zien uit naar uw reactie.  

 

Hoogachtend, 

 

 

w.g. 

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


