Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie

Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod Covid19
detailhandel 2
(Internetconsultatie van 22 december 2021 tot en met 31 januari 2022)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een tijdelijke subsidieregeling voor als
steunmaatregel voor de vuurwerksector. Deze regeling is met name bedoeld als compensatie voor
de detailhandel vanwege het tijdelijke vuurwerkverbod voor de afgelopen jaarwisseling 2021 2022. In dezelfde periode heeft ook een internetconsultatie voor een regeling voor opslag en
vervoer van vuurwerk gelopen. In de Kamerbrief van 22 december 2021 zijn beide regelingen ook
toegelicht.
Doel van de regeling
Op 19 november 2021 heeft het Kabinet voor het tweede jaar op rij een tijdelijk vuurwerkverbod
afgekondigd. De vuurwerkbranche verdient de gehele vuurwerk-jaaromzet in drie vastgelegde
verkoopdagen. Hiervoor zijn extra steunmaatregelen voor de vuurwerksector toegezegd.
Deze subsidieregeling steunt detailhandelaren van eindejaarsvuurwerk bij de extra activiteiten die
zij door het vuurwerkverbod hebben uitgevoerd. De steun betreft specifieke kosten voor de
eindejaarsvuurwerkverkoop 2021 en het annuleren van die verkoop. Denk hierbij aan het drukken
en verspreiden van folders of annuleren van bestellingen en het retourneren van betalingen. De
steun betreft alleen het vuurwerk dat onder het tijdelijke verbod valt. Dat is dus
eindejaarsvuurwerk: consumentenvuurwerk met uitzondering van het fop- en schertsvuurwerk.
De regeling steunt detailhandelaren bij activiteiten die nodig waren door het vuurwerkverbod. Het
gaat dan om activiteiten die specifiek zijn voor winkels die vuurwerk verkopen en die niet
ondervangen worden door de algemene steunmaatregelen (TVL/NOW).
De internetconsultatie
Er kon worden gereageerd op deze regeling en de toelichting. Er liep tot en met 31 januari 2022
ook een internetconsultatie voor een subsidieregeling voor opslag en vervoer van vuurwerk.
De reacties
Er kon worden gereageerd op deze regeling en de toelichting. Er zijn in totaal 178 reacties
ingediend, hiervan zijn er 155 openbaar. Indieners zijn detailhandelaren in vuurwerkproducten.
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1. Algemeen beeld van de reacties
De belangrijkste opmerkingen betreffen de volgende thema’s:
•

Ca 60% van de indieners is van mening dat de tegemoetkoming te laag is;

•

Ca 56% van de indieners is van mening dat het vuurwerkverbod te laat is afgekondigd;

•

Ca 24% van de indieners is van mening dat de periode van aanvragen/vuurwerkverbod tot
uitkeren subsidie te lang is;

•

Ca 24% van de indieners is in hoofdzaak tegen een vuurwerkverbod.

2. Hoofdlijnen van de inhoudelijke reacties
In onderstaand overzicht is een algemeen beeld geschetst, met individuele reacties ter inkleuring
van dit beeld. De reacties geven uitsluitend de mening van de indieners weer. Voor de juiste
context wordt verwezen naar de volledige reacties zoals die zijn ingediend.
De tegemoetkoming is te laag
•

De regeling staat totaal niet in verhouding met het verlies dat wordt geleden door het voor een
tweede maal te verbieden om consumentenvuurwerk te mogen verkopen en af te steken.

•

De toegekende subsidie schiet te kort aan al het werk qua voorbereidingen en voorinvesteringen die gedaan zijn.

•

Deze subsidieregeling is bij lange na niet voldoende om mijn kosten te kunnen betalen.

•

De regeling valt in het niet bij de vaste kosten die iedere dealer heeft om vuurwerk te kunnen
verkopen.

•

De factor 2 voor de inkoop is veel te laag in relatie tot gemaakte kosten.

•

Voor een bedrijf dat alleen maar vuurwerk verkoopt is deze regeling samen met de TVL helaas
niet genoeg.

•

Een ruimhartige compensatie is op zijn plaats maar blijft uit.

Het vuurwerkverbod is te laat afgekondigd
•

Opnieuw een vuurwerkverbod, en doordat dit besluit nu ook nog eens totaal onverwacht en
veel te laat werd genomen wordt de ondernemer nu met een veelvoud van de kosten van vorig
jaar geconfronteerd.

•

Het verbod kwam extreem laat, waardoor de kosten hoger zijn dan in 2020.

•

Vanwege de enorme late reactie van het kabinet zijn de voorraden binnen en de folders
gedrukt.

•

De overheid heeft helaas laten zien onbetrouwbaar te zijn door meermaals aan te geven dat er
géén vuurwerkverbod zou komen.

•

Kosten waren al gemaakt vanuit de verwachting dat er geen verbod ingesteld zou worden.
Wanneer dit eerder bekend was geweest had de schade beperkt kunnen blijven.
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Het uitkeren van de subsidie duurt te lang
•

De periode tussen omzetverlies en uitbetaling is veel te lang, gezien het feit dat het geen
complexe materie is moet dit sneller kunnen.

•

Waarom kon er in december niet al een voorschot worden gegeven aan de winkeliers, zodat
deze aan hun verplichtingen konden voldoen.

•

Ook zou het jullie sieren als er tussen het verbod en uitbetalen ook niet zo’n lange tijd zit
aangezien wij ook geen bank zijn.

Vuurwerk helemaal niet afschaffen
•

Er worden al genoeg tradities afgenomen. Er moet op een veilige manier voor worden gezorgd
dat deze traditie behouden blijft.

•

Afschaffen betekent meer illegaal vuurwerk.

•

Meer illegaliteit zal niet leiden tot minder vuurwerkslachtoffers.

•

Verbod werkt averechts, mensen gaan dan juist naar het buitenland om te kopen.

Overige reacties
•

Maatwerk per ondernemer is noodzakelijk.

•

De definitie van ‘verkooppunt’ is niet toereikend. Een ondernemer die 1 verkooplocatie en
meerdere opslagen < 10.000 kg heeft komt hierdoor niet in aanmerking voor vergoeding.

•

Een ondernemer heeft een verkooppunt en een externe opslag onder de 10.000 kg. Hij heeft
dus 2x de kosten voor huur en voorzieningen maar krijgt maar 1 x € 4.500.

•

Er zou een regeling moeten komen voor terugbetaling van geplaatste bestellingen.

•

Voorwaarde: niet onderhands tóch zaken doen.
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Reactie ministerie van IenW op de reacties die zijn ingediend bij de internetconsultatie
van de Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod COVID-19 Detailhandel 2 (TSVC-19
detailhandel 2)

Veel vuurwerkhandelaren en de belangenvereniging INretail hebben gereageerd op het ontwerp
voor de TSVC-19 Detailhandel 2 bij de internetconsultatie. De minister van IenW bedankt de
inzenders hiervoor en geeft de volgende reactie op de inbreng.
Uit vele reacties sprak teleurstelling over de hoogte of de verdeling van de subsidiebedragen en
een tijdelijk vuurwerkverbod voor de tweede keer op rij, ditmaal nog later in het seizoen.
De minister van IenW heeft in overleg met de vertegenwoordigers van de vuurwerkbranche
geprobeerd te zorgen voor een evenwichtige en redelijke subsidieregeling op basis van werkelijke
extra kosten. Hierbij is de regeling ruimhartiger dan de regeling in verband met het
vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2020-2021. Naar aanleiding van de reacties zijn de
regeling en de toelichting op een enkel punt ter verduidelijking aangepast.

Subsidiehoogte
Het merendeel van de reacties betrof de hoogte en/of de verdeling van de subsidiebedragen.
Uitgangspunt van de regeling was de regeling van afgelopen jaar. Op twee onderdelen is deze
regeling ruimhartiger dan de vorige. Het forfaitaire bedrag is verhoogd met € 1.000 en het
forfaitaire bedrag geldt nu per verkooplocatie (in plaats van per aanvrager) met een maximum van
vijf locaties. Concreet betekent dit dat een ondernemer met bijvoorbeeld drie verkooplocaties in
totaal € 10.000 subsidie meer krijgt t.o.v. afgelopen jaarwisseling 2020-2021.
Het ophogen van het percentage vergoeding van 6% van de omzet van de eindejaarsverkoop in
2019 naar bijvoorbeeld 12% zou volgens de detailhandelaren beter recht doen aan het
omzetverlies dat geleden is door vuurwerkverkopers in de afgelopen twee jaar. De regeling is
bedoeld voor een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van o.a. het drukken en verspreiden
van folders, het annuleren van bestellingen en het retourneren van betalingen. Deze
subsidieregeling is evenwel bedoeld als extra steun voor specifieke kosten van de
vuurwerkbranche; activiteiten die in aanmerking komen voor generieke coronasteun vallen buiten
deze TSCV-19 detailhandel 2 waaronder omzetderving.

Tijdschema uitkering subsidie
Een aantal reacties betrof het tijdspad tussen het moment van aanvragen en het moment van
uitkeren van subsidie. De minister van IenW heeft sinds het kabinetsbesluit van 19 november
2021 over het vuurwerkverbod ernaar gestreefd om zo spoedig mogelijk een nieuwe regeling op te
stellen die niet alleen inhoudelijk recht doet aan de vuurwerkbranche, maar ook snel tot uitkering
kan leiden. Met de ervaringen van de vorige regeling en de medewerking van de branche is het
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gelukt om nog voor het kerstreces een concept-regeling voor internetconsultatie open te stellen.
Met tijdige inbreng van de vuurwerkbranche en medewerking van de beoogde uitvoeringsinstantie
RVO is de subsidieregeling op 1 maart in werking getreden. Vanaf die datum hebben
detailhandelaren tot en met 31 maart de tijd om een aanvraag in te dienen. Na ontvangst van de
aanvragen beoordeelt RVO deze waarna tot uitbetaling van 100% voorschotten kan worden
overgegaan.

Overige reacties
In de internetconsultatie is ook naar voren gebracht dat aan subsidieverlening de voorwaarde zou
moeten worden gesteld dat door de subsidieaanvrager in de aanloop naar de jaarwisseling
inderdaad geen eindejaarsvuurwerk is verkocht. De subsidieregeling ziet immers op
tegemoetkoming in de kosten vanwege het verbod en dus op het niet doorgaan van de verkoop
van eindejaarsvuurwerk. Ter verduidelijking is in de regeling de voorwaarde opgenomen dat geen
eindejaarsvuurwerk in deze periode aan particulieren is verkocht.
Daarnaast is de toelichting op het punt van het verdelingsregime in overeenstemming gebracht
met de tekst in de regeling. Er zat tussen beide nog een discrepantie ten aanzien van de situatie
wanneer het subsidieplafond mogelijk wordt overschreden, die discrepantie is opgeheven.
Ook is een verzoek tot maatwerk per ondernemer binnengekomen. De subsidieregeling houdt
rekening met verschillen tussen vuurwerkondernemers. De hoogte van de subsidie is immers
afhankelijk van het aantal verkooplocaties (met een maximum van vijf) en de hoogte van de
omzet in eindejaarsvuurwerk in 2019. In een algemene regeling kan evenwel niet met alle
verschillen tussen ondernemers rekening worden gehouden. Dat zou de uitvoering van de
subsidieregeling bemoeilijken en vertragen, hetgeen ook niet in het belang is van
subsidieaanvragers.

Waar de subsidie niet in kan voorzien
Veel bijdragen bevatten tot slot commentaar op (tijdelijk of definitief) vuurwerkverbod zelf of te
late afkondiging van het verbod. Dit is echter geen onderwerp van deze regeling.
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