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PERSBERICHT
Bijdrage bestrijding illegaliteit door opgestelde gedragscodes voor import vuurwerk
Datum: 5 december 2013
Onderwerp: Gedragscode Importeren vuurwerk
Het bestuur van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), hierin bijgestaan door de heer
Drs. J. H.H. Mans, oud-burgemeester van Enschede, heeft onlangs in het kader van het voorgenomen
vergunningstelsel voor vuurwerk import, een gedragscode aangeboden aan het Ministerie van Justitie en
Infrastructuur en Milieu.
In december 2009 hebben de toenmalige Ministers van VROM, mevrouw Cramer, en van Justitie, de heer
Hirsch Ballin, de Tweede Kamer geïnformeerd over hun voornemen om:
(1) een vergunningstelsel voor vuurwerkimporteurs in te voeren en
(2) een monitoring commissie in te stellen die tot taak heeft de naleving van een door de vuurwerkbranche
vast te stellen normdocument door de vuurwerkimporteurs te monitoren, alsmede de actualiteit en
bruikbaarheid van dit document te bevorderen. Een en ander werd door beide Ministers van groot belang
geacht om de illegale handel in vuurwerk sterk terug te kunnen dringen. (Kamerstuk 32123-XI, nr. 54)
Aanleiding hiervoor was het rapport ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de vuurwerkbranche, een
actieplan voor branche en overheid’, dat was opgesteld in opdracht van een aantal grote vuurwerkimporteurs.
In dat rapport, dat acties bevatte voor zowel overheid als bedrijfsleven, werd gesproken van een tweetal
maatregelen die voor de vuurwerkbranche opportuun zijn. Om te beginnen, de invoering van een vergunningstelsel
voor vuurwerkimporteurs. Daarnaast het voornemen van de vuurwerkbranche om maatschappelijk verantwoord
ondernemen te omarmen. Hiertoe zou een normdocument moeten worden opgesteld waaraan de leden van een
nog op te richten branchevereniging zich verplichten te voldoen, inclusief een systeem van zelfcontrole.
De weg voor invoering van het vergunningstelsel is hiermee vrij
Het ingediende normdocument – in de vorm van de Gedragscode Importeren vuurwerk - is de opening voor
het uitbreiden van het Vuurwerkbesluit met een regeling van een vergunningstelsel voor vuurwerkimporteurs
en het instellen van een monitoring commissie. Binnenkort vind verder overleg plaats in het kader van de te
vervolgstappen.
De BPN staat voor maatschappelijk ondernemen binnen de gehele keten; van importeur tot detaillist.
Dit jaar voor het eerst kan de detaillist die zijn producten aankoopt van een bij de BPN aangesloten importeur, dit
kenbaar maken met een poster. Deze poster is het jaarlijkse kenmerk dat het verkooppunt staat voor kwaliteit,
veiligheid, legaliteit en betrouwbaarheid.
Het bestuur van de vereniging is van mening dat met dit document een grote stap is gemaakt in het kader van
de bestrijding van illegaal vuurwerk.
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Toelichting

De gedragscode Importeren vuurwerk gaat uit van twee benaderingen:
1* Publiekrechtelijk

-

2* Privaatrechtelijk

De publiekrechtelijke benadering spreekt voor zich. Deze benadering heeft er echter niet toe geleid dat alle
Nederlandse en buitenlandse importeurs, die vuurwerk op Nederlands grondgebied brengen, zich aan de weten regelgeving houden. En met name betrokkenheid bij illegaal vuurwerk is nog steeds aan de orde.
Repressieve maatregelen blijken onvoldoende. De oorzaak van het niet succesvolle beleid ligt vaak in
ondoorzichtige constructies, waar justitie niets mee kan.
Bovenstaande bijzonder ongewenste situatie heeft er toe geleid om tot een gedragscode/norm te komen, die
door alle importeurs wordt onderschreven. Letterlijk en figuurlijk. Daarmee leggen de vuurwerkimporteurs een
verklaring af dat zij zich conformeren aan het normdocument. Hetgeen betekent dat zij ook aan de
privaatrechtelijke benadering hun volledige medewerking verlenen. Bovendien is er een nadrukkelijke wens
van de toenmalige ministeries VROM en Justitie geuit naar zelfregulering en professionalisering van de
vuurwerkbranche.
Om tot een effectieve preventieve, maar ook repressieve regeling te komen, zijn we gekomen tot het
Vergunningstelsel.
Het privaatrechtelijke gedeelte bevat algemene zaken als transparantie, MVO, professionalisering, scheiding
van verantwoordelijkheden, ketenverantwoordelijkheid, actieve bestrijding illegaal vuurwerk, etc. Alles
duidelijk omschreven in het document.
Het privaatrechtelijke gedeelte zal dan ook vooral het handvat zijn om middels een vergunningstelsel te
komen tot een “schone” branche. Hierdoor zal men zich in handhavings zin hoofdzakelijk kunnen richten op
die partijen die zich puur met illegale praktijken bezighouden. Door deze gezamenlijke aanpak verwachten wij
aanmerkelijk meer succes te hebben bij de bestrijding van illegaal vuurwerk. Tevens zal het leiden tot een
hoognodige professionalisering van vuurwerkimporteurs. En ook zal door deze werkwijze het vertrouwen van
de consument in het via de legale weg geïmporteerde vuurwerk toenemen en zal hij minder snel geneigd zijn
illegaal vuurwerk te kopen.
We zijn er eveneens van overtuigd dat het Vergunningstelsel zal leiden tot meer verantwoordelijkheidsbesef bij
de vergunninghouders. Dit zal tot uiting komen in ondersteuning van de bestrijding van illegaal vuurwerk en
ondersteuning van preventieve acties ter voorkoming van letselschade en materiële schade.
Tevens zal een verbetering van het imago van de vuurwerkbranche leiden tot meer vertrouwen bij consument
en overheid. En ook hierdoor zal een constructievere samenwerking tussen overheid en branche leiden tot een
betere bestrijding van illegaal vuurwerk en schades.
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