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daar aante~iciirtg nara ~e vwnaertcramp ta ~ns~tede zijn floor +iivar'sa deparilarRenten 
hert aa~~tal acties ~ora~omer~ vtxxnarr~tijk op i7at ~biar3 vary 4P~ay~ra. 
rer van de aches ís ~a~~ r~aQr bs3 inberir>rtbeleid van VFt4t~t tern eenden wan 
`~ieti~e' oos3agen. Dit ~n4eriimb~eid houdt Hert vem~va~áng in van de renets rile 
gasden voor re c~pstag. Uitgar~gsptxtt daartrij is ~orad~x meer tiet da ede van een 
explosie Barr ~rtau~rreric grutte zijn dart td op de camp van Eischede u+r9rd 
~+r~rc~rt+9er~~àlrl. ~lijkVteid~~hatu:~ dient daartfij te vw.~n r rrrsr~t dei de rarng 
~ulemtwrg' ciaarbi; eert txiderge^,yt:hikte rol spaui+~. E~~ in een lasar stadium vvr3ri 
ets rnotiva#ie toegevoegd aarniarnes t.a.v. 1.3-ex~lasies met detonatievs t~nrerking 
ruls ware de t~atssifiCatieCode 1.9 en t1e vyelvt~ic4ig +onjuisls (,dexx "fr3udg) slaftarttgerde 
r~a:~aificaltiecoda 1.~S (of 1.~4G). 

Rot vaw; 
u&~ veeaft ~~cetrs~raas gaan (actieve) veYancvboord~3)%jk~txaid t.a.v. iet toezictti oP de 
t~st~~ ZYYM~) maar ~astt rare! degelijk eerf afgeísid8 vsra,nta~txxd~tgkhaid na~u 
waar het gaat ~or;t de dasstficattlecode áij het vervoer', rvaarveul op dit rrxxner~t ook 
kan avorrlen veror~dersteid dat deze codes dir3r?en :ets basis voor de 
opstagcapaciteite~-a bij de vergunninghotjders WMB. (or, ~.~t cx+U~r ~~°, ~.e:r. oe 
a,~s~~ic~.~e-rr~ks ~ wowr rr.u~t'tu►Csi' ovaa .~v (h+oQ~r~c) ~vwuxc+vn s•rs ,-a~v voota ~ ct~a+Flc*nc r.n.v. oe ovst..e 

;YF.í7P,VC' ~ ~t.~srflcan~.oa~ , oMl~.rNa WcraoT AP.>ttT ~3~:i,~7YJr~`7) ©endai 3r nag steeds wordt 
urtg+3gaan van fret feit dat da classificatie van nat vuurwerk (ontar:~te indtaling in 
1.4S of cie detonatisve etfecticansen van 1.3) een t.~langrijke rol kan bsbbsn 
gaspaard bij da ramp in l=r>3c~eda an, gelet op pat lapport van TPiO, een belart~,lrijke 
rol fieaft gespeeld bij de ramp in Culemborg, kan aan (?ijrietijke vooruitlopenrie) 
reactie van Vt~W nieti uitblijven. Grote rampen bij tle# vervoer van vuurwerken zijn tot 

op ;reden uitgebleven In fVadartand. Echtar iaen meet sr niet a,~n itr~r~ken dat er egn 
datanatie in een container plaatsvindt tijdens ;set transport. 

We weten s~:rt aantal zaken z3ker; 
• Veelvuldig vindt een onjuiste classificatie p{aats, fla classificaiiecorit3 is 1.3GJ1.4G 

t3rwij! de gshant~rda clasaifcatie 1.4Sls. 
• Mat name ingavf~erd vuurwerk vanuit China (haven H=eng Kong (> 8U~/a)) is 

ondarhsvig aan ta saga clas:;;ificatis.' 
• Handhaving op corraeir~ ~.{assifieatie is maailijk of in stat gehyPi niet uitvoerbaar. 

Duitsland hanteert voorde opslagen een omclassifics;;is aan de -tsand van tijst.•~n 
(kennelijk gebaseerd op opgsdane kennis)2

• VROM neemt erin aa~ttal ingrijpende basluiten n.a.v. on+ter maar aannames op 
stat gebied van classificatie (t.3G -~ 1.1.G, 1.45 ~ 1.4G). 

• 8ZK beeft in esn brief aan Brandweer an Gemeenten aangegeven dat da 
classificatie in vs3el (faas: alla) gevallen niet k!opï. 

~ Faex.`•nding lou nota Maats snoeten vinden, tnrniddels zijn ~ t` rantarten (inforneel mei F~«,g Kong?. 
Duitsland hanteert a~ctassíitc:atïz (aíZ vocUioot 2) waarbij ,ítuatie zes enlgi bron niet wijzïgt. 
i Voor waR Setrcft tie to:passing ren en de basgis waarop dtt gehcurt, vindt in we&ic 47 over}eg plaat in Duitsland. 
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C}}e acties, die a~~x~lgrn©rnara rr:xYera ~,a:~ré;eba, staan verrr3eld irr een í'wez3t~l no?ifáes 
aatra c3e ~liraister. ~aaraan k~+r~ner~ e+~i. trbar~~en toegeda~d 2~ctiesiaanbeveiir~gen die 
ve~rme4d staan in het analysera,o;zaor4 vara da ,~~/í. ~ot op naeden is nr,g nist duidelijk 
wat de~fániFief is/word4 opt~enornen in bedcesd i~V9-ra~port. 

Cro~eg zijnn de acties ads volg ©ader 2e bergeten: 

■ interraatianase ragesgeving, te wretera; ldT~?, lnlaradtranspor2, Ifu9~G Coda. 
Voorbereiding, info buitenland - infodcacranaerat UM, vindt plaats. 

■ iVationale regelgt3ving; ss in principe een afgeleide van de internationale 
verdragen. Vooralsnog zou door middal van interimregelgeving invulling kunnen 
worden gegeven tot duidelijk is of er in3eraationaat ~rijzigiragen van beleid kunnen 
plaatsvinden. Zo ja; intrekking interimbeleid, zo neen; definitief regelera ira 
nationaal beleid. 

■ Factfinding en onderzoeken; te denken valt aan de toroblematiek 1.3G-~1.1G, 
Cbánst (bronaanpak), ibuiáeralarl,~l ('snventarisatie onderzoeken (TNO heeft mogelijk 
al aangrijpingspunten)). 

~ra~e~m~aledd~

Uit bovenstaand overzicht zal het interimbeleid nader worden toegelicht met de (tot 
op dit moment) interimmogelijkheden. 

Steflíng: interimbeleid is tijdenk beleid dat kan worden gebruikt om tot een wenselijke 
situatie te komen. Dus overgangsbeleid van huidig naar gewenst beleid. 
Gezien deze stelling moet tast mogelijk zijn dergelijk beleid te formeren zonder dat 
daar uitgebreide onderzoeken aan ten grondslag liggen. Sterker nog; het feit dat 
diverse departementen (waaronder VROiN sn BZK) (interim-) beleid maken 
gebaseerd op aannames maakt de urgentie voor V&W om ín meer of mindere mate 
actie te ondernemen hoger. Immers; niets ondernemen kan Biden tot stagnatie in de 
keten c.q. verhoging van risico's. Dit wil overigens niet zeggen dat de 
effectbenadering en nïet meer dan dat onverkort racet worden gevolgd! ~~ ~ 2 

~~ 
De rraogeiijkhedera voor ir>teriYxabelsid t.a.v. vuurwerk: 

■ Rn. 10.01 ~; in dit randnummer staan een aantal beperkte vrijstellingen t.a.v. 
het vervoer. Deze vrijstellingen hebben onder meer betrekking op bemanningsleden 
(opleiding), voertuiguitrusting {oranje borden, kenmarking}, vervoer var passagiers 
en schriftelijke instructies. Vrijstellingsgrenzen zijn als volgt: 1.1 G, 1.2G, 1.3G = 2Qkg 
(netto massa {!) explosief gewicht), i .4G = 300 kg (netto massa {!) explosief 
ge~r~icht), 1.4S =onbeperkt {dus ALTIJD de beperkte vrijstelling). Indien er sprake is 
van een mix dient de 100Q punten tabei te worden gehanteerd. 
Gelet. op ttat feit dat onbekend is wat da effecten kl~nnen zijn van sen mix ligt het m.i, 
voor de hand om daze vrijstailings (Rn. 10.Q t 1 } voar NL in te trekken. Als voorbeeld 
kan het volgende sprekende voorbeeld dienen; Een vrachtauto met container 
vervoert 20 kg. 1. i G. Daarnaast is de container volledig beladen met i.4S (mogstijk 
Wist juist geclassiFceprd, dus mogelijk 1.4G of erger 1.3Gj. Wettelijk is dit {uitgaande 
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uwn delcaisfe dass.~r~ai~e) fhdr~s ~2+aeg~s~t. lrrxrtess ~a.t31 f is Wan tvepassdrrg. i)e 
cx~rrfain~~ hoe~ aara 4fe krtritenzijc~e nie4 Qe i~+orden getitike2feerd {.+1, er bevindee~ 'i>~ 
geen r~arrje bo~e►~ enx~~ en achter op ~~ veaeer?vig; de bemerrning maet niet zijra 
~~ eFc.. Net s~reedce vaor zich dat dip, gezien d2 huidige omstarxlighec~en en de 
onzekedreden niep +~enseJijk is. Daarbij korrrQ dat cie ~randtaa~viragsacPivipei;Fen er»sc~~ 
worden bernveitijkP. 

o~. il ~.~~1 all: ees~ bijrijder is niet verseek indien het veevoer betreft van ten l~cxx~st~a 
1t~ kg {bruto) vuurwerk 1.4G, ~ .2G erg 1.3G. Het ligt vo©c de é►and deze 
verlichting 4.o.v. A©t3 in te trelcken3. Dít past oc~k bij hetgeen hierboven ís 
aangec~vera. 

■ Tt'~asaea~aare~irr~~~ boven de in eerder aangehaak! Rn. 10.01 i genoemde 
hgeveethedera is vervoer in tunnels Categorie i veal7oden voor de 
classificatiecodes: i.9G, 1.2G, 1.3G. Rover; de in ec-rider aangehaald Rn. t0.a1 t 
genoemde hoevQell~eder3 is vervoer iae tunnels Categorie il verboden voorde 
datssil'icatiecx~des: 1. ~ tà, 9.2G, t .3G, 9 .~rG. 9 .dS Blijf volledig buiten beschouwing. 
Gezien het hierboven aangehaald, gelet op het reit dat de handhaving m.b.t. de 
cla~ssíficatie zeer moeilijk is en gelet vp hei feit dat er niet van kan warden 
uitgecgaan dat altijd {of zelfs vaa3c) eer'f juiste classificatie wordt ge dgd, (egt het 
voor cie hand om {interárn) vervoer door tunnels voor Ail~ vuurwerkje verbieden 

-~._ ~~ 
■ Intrekking nationaal v.w.b. de toepassing ~ 1.39 3 (~ j. Bij 1.4G wtxdt t!e verplichting 

voos• een bijrijder eerst van kracht bij 5()00 kg (!) netto massa explosief gewicht. 

■ Slecht-weer-regaling: invoeren van een algeheel verbod orrt~vuurwerk te 
vervoeren bíj een zicht van minder dan 200 meter en glad wegde~C-Qp dit nZomant 
mag men met de hoeveelheden die vallen onder de geperkte vríjstel(ingen wel 
rijden! 1.4S mag ten alle tijden vervoerd wordan. Gelet op het bovenstaande is di? 
zeer onwenselijk. 

~rQbieaTr.sta!iirAa;

'Vraag is in hoeverre dergelijke interimwetgeving van toepassing kan worden 
verklaard voor internationaal vervoer. Mogelijk is dit ean juridisch struikelblok? 

Tensl9.~ 

Vena~acht kan warden dat erna het bezoek aan 0 en evt. andere landen aanv>;ilend 
beleid (ingrijpend) kan worden geformeerd. Vraag is of wij hierop moeten wachten. 
Mogelijk dat sr een beslissing kan worden gnomen op de bovenstaande voorstelian 
zodat zulks al kan worden teruggekoppeld in het beleidsteam en kan worden bern~t 
voor het kabinetsstandpunt. 

~ Uvccigcns doet de raag opgeld ïn hoevcrrc er sptakc is van ean ve~ii~hting. E.3r met een brato 
!00 kg hocF im~ecrs níct meer dan 2okg netto massa explvsiet'gewi-ht te bevatten! 
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Naar aanleiáirtg van de wurwertcrarrip te Ensctt<ede zijn door diverse departerrtertten 
aan aantal acties ondernarx3n vootnarr>}elijlc op het gebied van opslagen.. 
Een van de acties is order meer het interimbeleid van VROM ten aanzien van 
'nieuwe' opslagen. luit interimbeleid houdt een verzwaring in van de regels die 
gekten voer de opslag. Uitgangspint daarbij is onder meer dat de effectart van een 
e van vuurwerk groter zijn dan tot oP de ramp var► Ertscttede werd 
verondersteld. Eerlijkt►eidsttalve diarit daarbij te worden opgertietkt dat de ramp 
`Culemborg' daarbij een oridergescfiikte rol speelde. Eerst in een later stadium werd 
als motivatie toegevoegd aannames t.a,v. 1.3-e~rlosles met cletonaGieve uí~werking 
ais ware de classificatiecode 1.1 en de veelvuldig onjuiste (dcaor fraude) gehanteerde 
classificatiecode 1.4S (of 1.4G). 

iP 
., ~~ . ~ ~ 

V&W heeft weliswaar geen (actieva) verantwoordelijkheid t.a.v, het toezicht cap de 
opslagen (W~) maar heeft wet degelijk een asgeleide verantwocxdelijkheid daar 
waar het gaat om de dassificatiecade bij tiet vervoer, waarvan op dit rrtorrtent ook 
kan worden verondersteld dat deze codes dienen als basis voor de 
opstagcapacitsiten by de vergunninghouders VYMB. (~ i,MT onvEa~ a,T M i_T. oe 

CLl1891flCATICCf)OES Efl YIOgOT fh1Q~l1LM OVER ~! {MgGEI.lJK) AFWtJ}~Np SYS i tM VOOF1 OE C1~55iACAT1E T.B.V. OE OPSLAG 

(vw~►cT = cuLss~tu-code v~vc~+, owv~kcr wo~r ~r~ar se+~rroa.n) Omdat er nog steeds wordt 
uitgegaan van het feit dat de classificatie van het vuurwerk (onterechte indeling n 
t.4S of de detonatlev8 effecticarisen van 1.3) een belangrijke rol kan hebben 
gespeeld biJ de ramp in Enschede en, gelet op het rapport van TNO, een belangrijke 
rol heeft gespeeld bij de ramp in Cuiemi~org, kan een b'delijke vooruitlopende) 
r~rti~ van VR~W niet uitblijven. Grote rampen bij het vervoer van vuuniverken zijn tut 
cap heden uitgebleven in Nederland. Echter men moet er niet aan denken dat er een 
detonatie in een container plaatsvindt tijdens het transport. 

v11t3 wat:an aFn aantal zaken zeker; 
• V>aelvuldig vindt aan onjuiste cla•.~sificatie plaats. Da c+as~~iiicatia:{ida is y .3W1.4G 

terwijl da gahanreardy classifiratir~ 1.45 is. 
• tYtat name ingevoerd vuurwQrk vanui! China (hagen Hong Kong l> 9ti°~,)) is 

ond:~rhs~~ig aan ta lag9 ctasSifícatia.' 
o Handhaving op correcte classificatie is mcailijk~"-af in hei geheel niet uitvoart>aac~. 

Duit.~land hantsert lfoor da opslagen aan arnctasaificatia aan da Hand van tijstsft 
i;kanneiijk gabasazrd op ©pgat~arta kennis)' 

o VROM neemt een aantal ingrijp3nde besluiten n.a.v. onder trieer aarnarnes flp 
het gebied van classificatie (1.3G ~ 1. t .G, 1,~5 = 1;4G). 

• l3ZK heelt in sera brief aan BYandw~r en G;~meenian aangagc;van dat cie 
classificatie in vaat ~Isas: alla) gaua!isn niet icf:~gt. 

~ ~~cr[:+xíi~tg zou oog vlaats naveten vïndett. Knmiddels zijn. er 1° cont~tcn (ittformee! met t-iong Koog). 
a7uiuiasxi haatcrct omclassiticacie (zit voeinocrt 2) weerbij sïtuaiie ace cnJof bron niet wijzigt. 
_ goor wat bp:rraEt de toepassing valt ende basis waarvo dit gebeurt, vindt ïn week 47 overieY plaat in i)uïtsland. 
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die acties, die oraderrtorrten rrtoeYen verorden, staart vermeid in een Y,nfeetal ax~t~Yáes 
aan de tl~inisYsr. Daaraan kunnen e°vt, worden t~~gevc~d a~~¢ies(a~a~nk~evelin~rt die 
verme`•j staan in het a+rsafyserapport vert de RVl. Tot op heden is nog rráet d+~i+.~4etiik 
wat dsfinitief is/wordt opgenort72n in bedoeld f3°Jl-ratn~sor{. 

Grofweg zijn de acties «!s volgt onder te verdelen: 

• Interrtatior►ale regelgeving., te tineten; Ufy, lniandtransport, lIUIDG Coc9e. 
Voorbereiding, info buitenland - ínfodocument Ulo, vindt plaats. 

• Nationale regelgeving; ls in principe een afgeleide van de internationale 
verdragen. Vooralsnog zou door middel van interimregelgeving invulling kunnen 
worden gegeven tot duidelijk ís ofi er internationaal wijzigingen van beleid kunnen 
plaaí:svinden. Za ja; intrekking interimbeleid, zo green; definitief regelen in 
nabanaat beleid. 

• Factfinding en onderzoeken; ta danken valt aan de problematiek 1,~G-~~l.~~G, 
t~b~íiria (bronaanpak), baai3e~9~ra~l (inventarisatie onderzoeken (Tf~lO heeft mogelijk 
al aangrijpingspunten}). 

~eri~d~el~@d,

Uit bcsvenstaand overzicht zal het fnterimbefeid nader worden toegelicht met de (tot 
op dit morsent) interimmogelijkheden. 

SteAing: interimbeleid is tijdelijk beleid dat kan worden gebruikt om tof een wenselijke 
situatie te komen. Dus overgangsbeleid van huidig naar gewenst beleid. 
Gezien deze stelling moet het mogelijk zijn dergelijk beleid te formeren zonder dat 
daar uitgebreide onderzoeken aan ten grondslag liggen. Sterker nog; het feit dat 
diverse departementen (~raaaronder VROM en BZK) (interim-) beleid maken 
gebaseerd op aannames maakt de urgentie voor VgW om in meer of mindere mate 
actie te ondernemen hoger. Immers, niets ondernemen kan leiden tot stagnatie in de 
keten c.q. verhoging van risico's. Dit wil overigens niet zeggen dat. de 
effectbenadering en niet meer dan dat onverkort moet worden gevolgd! 

De mogelijkheden voor interimbeleid t.a.v. vuurwerk: 

• Rn. 14.011; ln dit randnummer staan aan aantal beperkte vrijstelfinger t.a.w, 
het verroer. Deze vrijstellingen hebben onder maar betrekking op bemanningsleden 
(opleiding), voertuiguitrusking (oranje borden, kenmerking), vervoer van passagiers 
art schriftelijke instructies. Vrijstellingsgrenzán zijn ais volgt: 1.#G, 12u, 1.3G = 20kg 
(netto massa (!) explosief getiv!cht), 1.4G = 300 kg (nafta massa (!) explosief 
gewicht}, 1.4S =onbeperkt (dus ALTIJ© de beperkte vrijstelling). fndíen er sprake is 
van een mix dient de 1000 punten tabel te worden gehanteerd. 
Gelet op het feit dat onbekend is wat de effecten kunnen zijn van een mix ligt het m.i. 
voorde hand om deze vrijstellings (Rn. 10.011) voor NL in te trekken. Als voorbeeld 
kar, het volgende sprekende voorbeeld dienen; Ee,~t vrachtauto~met confain?r 
vervoert 2D kg. 1. t G. Daarnaast is de container volledig beladen met f.4S (mogelijk 
niet juist geclassificeerd, dus mogelijk i.4G of erger 1.3G}. ~NeFtelijk is dit {uitgaande 
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vaa~ de ~s2e eíassitScafre~ ffaans t~~eges#aart. lmrr►ers iL).#39 8 is v~rr toepass+nc~, Di4 
ctxrtairrer•hvP~t aan de k~~iterryi~de rnet te LvardeR geëtikektecrd {!j., er bQvira~ien zÉeh 
geerr vran~ butde,-t v~r en at~tter ap tret` vvet~ui~, de t~mar►n~>pg rnc~eé niet ?i~~► 
otageleid eíc.. HeP spreekt vvr3r ziá► daí' dit, gezien d2 i►raidig'e c~mstandígYieden er3 de 
anzekerh~en niet t~enselí~k is. Daarbij komt dat de h~andhavir►gsactiviteilen e~tstrg 
yvvrc9en tierrioeilijlct. 

~a~. 1 ~i .~1 ~9;i~: een bijrijder is niet vereist indien het v~,dvcer batre~t van ten hoogste 
9 t1{3 kg {3~nsto) vuunverk 'w . i G, 9.2G en i .3,G. Fdet ligt voor de hand deze 
vertichtinc~ t.a.v. ADFi ín te treícicen3. t3á4 past aak Fij hetgeec► hierboven is 
aanger,~even. 

~ T¢a~a~e~:g~-rac~; t3oven desn eerder aangehaald Fin. 14.4 t t genoemde 
47oeveeltleden is vervr.~er in tunnels categorie l verboden voor de 
dassifiicatiecodes: 1.~G, 1.2G, 1.3G. F3aven de in eerder aangehaald Rn. l O.Ot 1 
genoemde haeveeineden is vervoer in tunnels Categorie it verboden voorde 
classificatiecodes: 1.1G, 1.2G, 1.3G, 1.~G. 1.4S Blijf voltedig buiten beschouwing. 
Gezien het hierboven aangehaald, gelet op het feit dat de Handhaving m.b.t. de 
Glassi€icatíe zeer moeilijk is en getet op het feit dak er niet van kan worden 
uitgegaan dat altijd (ofi zelfs vaak) een juiste ctassificatie wordt gevolgd, ligt het 
voor de hand om (interim) vervoer door tunnels voor ALLir v~~urwerk te oerbladen. 

■ intrekking nationaal v.~r.b. de toepassing 111.381 {3D. Bij t.4G wordt de verptíchting 
voor een bijrijder eerst van kracht bij 50(}4 kg (t) recto massa explosief gewicht. 

a Sisc#~t:-toecc-regei!3ng: li;voeren van een algeheel verbod om vuurwerk te 
vervoeren bij een zicht van minder dan 2DO meter en glad wegdek. Op dit moment 
mag men met de hoeveelheden die vallen onder de beperkte vrijstellingen wel 
rijden! 1.4S mag ten a11e tijden vervoerd warden. Gelet op bat bovenstaande is dit 
zeer ~~nwenselijk. 

ProbBeem;tallin~:

Vraag is in hoeverre dergelijke interimwetgeving van toepassing kan tinorden 
verklaard voor internatiar?aal vervoer. Mogelijk is dït een juridisch struikelblok? 

Tensiot'te:

Verwacht kan worden dat erna het bezoek aan ©en ent. endare landen. aanvullend 
beleid (ingrijpend} kan worden gefiormeerd. Vraag is af wij hierop moeten wachten. 
Mogelijk dat er een beslissing kan worden genomen op de bovenstaande voorstellen 
zodat zulks a1 kan worden teruggekoppeld in fzst b~ieidsteam en kar worden benut 
voor het kabir►atsstandount. 

} Overigens doet de vraag opgeld ia hoeverre er sprake is van ttre v_rlichtïng. 1.3G met ,nn bruto gewicht van 
!0~ kg hoert immers niet meer dan ?Okg netto massa expios~ef gewicht te bevatten! 
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Naar aanleiding van de vtxitvvarkramp te Ensdtet~ ziprt dcxu diverse d~alrternenten 
een eenfat acties ondemort~en vvomamel~c op hdt gebied van opslagen. 
Een van rie acties is Gander meer het iMerirnbeleid van VROM ten aanráen van 
`nieuwe' opslaclen. Dit interimbeleid houdt een vernaaring in van de regels die 
gekJert voor de opslag. Uitc}angspunt daarbij is onder meer dat de effecten van een 
e>4alosie van wurwerlt groter zijn dan tot op de ramp van Enschede s,Nerfl 
verondersteld. Eerigkheidshatve dient daarbij te sNvrden opgemerkt dat de ramp 
'Ctrlembcxg' daarbij een txMergeschiMe rol speelde. Eerst in een later stadium werd 
als motivatie toegevoegd aannames t,a.v. 1.3-explosies met detonatieve uitwerking 
als ware cfe dassif~catiecoda 1.1 en de veelvuldig o+Zjuiste (door fraude) gehanteerde 
classificatiecode 1.4S (of 1.4C~). 

jRo1 YBW~ 

V.4~W hee~3 weliswaar gin (actieva) veratr~vccxdsSijkheid t.a.v. het tcx~xicht oP da 
rspc3tagen (1MMi3) maar heeft tnrei á:~lijk een afgeieitla varant~vUcx<~diJkheid dir 
snaar !laat gaai txn de cS.~tssíficatis=rode t)ij liet S/9PV0@r, waarvan op dit ~umeni ook 
kan warnier` verondersteld dat dezes crhit3s dieet a{s vaals ~ir?pr de 
opstatgrwapa.:iteitzn bq de vergtmninghr~A~lers WM43. (t,tt u+.,T om~tr_r onr n~s.r. o~ 

GLiSStF~CRTi~C00c3 i:FlFl WORGT N~.GEDACIT Ov£R FEN tMOGF~JJK) aF1ViJ1cEtJ0 SYSTS~A VOOR Dt CL~S51,aICAT1 T13.V, DE OY9S~Ki 

tvr-aP.++cr = cussrRr,~necoo~ ut ~~, rN+v=_P,uc: woRnr .~w,utT dEwwo-3~) Omdat t;i nog ste9ds wordt 
uitgegaan van tiet feit dei da classificatie van het vuur,~rt3rk (onteret^hte indeling in 
1.4S of de detonatidsre e~fectkanszn vr~tn 1.3) een ~aiangrijka rol K~rz h~aben 
gaypee4d bij ~#e rarnp in Ensch©de rvn, gelet t7o het rapport van TNO, een belangrijke 
rol t>gefr gespeeld bij dt3 lamp in Culembarg, kan e:;n (tijdelijke vovruitl.apenda) 
naactie van V•?W niet uiibtijvan. Grote ramp'3n bij hei °rr3rvoer van vuurw~erk~an zijn xot 
co herion uityableven in Nederland. Echtar men moet er niet ~n denken delf er ~ 
d¢torsatie ln een container plaat~3vindt tijdens het trar~spa~~t, 

'vVe3 ~~ve~t°n oen aantal z~ktars zeker 
Vr~»Ivuldig vindt een onjuist classificatie plaats. Da .:(ashificatiecod+s is t.3G/t.4G 
t;rrNijl de gshanteerdss classificatíe '1 ,4S is. 

4 ►vlet name ingevoerd vuur~rark vanuit China (haven dong Kong ~> 9t}%)) i~~ 
ond3shavig aan trs lage classificatie.' 
Handhaving op correaa ctas3ificatie is moeilijk oi in het gehflAl niet uitvUerbaar. 

• Duitsland hanta3rt voor de opslagen aan omclassificatie aan da hand van lijsttin 
(k3nnelijk gebaseer~: op opg:~dana kt:nnis}' 

• VROM n~mt e»n aantal ingrijpz3nda brasluitan n.a.v. ondrsr meer aannames rep 
het gebied van cia~ssitioaítie (1.3G ~ 1,1.G, 1.45 = t .4U). 

• BZK hit in esn àri3f a,3n 3randw.aar en Gt3maenten aanyagav~ar dat ~ 
classificatie in va~sl (le4a:,~llra) gsvallai i niet icic~pt. 

  t 
`raaf ndíng :ou nog plants snoct~n vtncíen. inmiddels zijn er 1°contacten (íniorTneel met Hong Kong). 
?~urtstand hantr~rt omclacsiFu:a[iu (?ie voornoot 2) waarbij situatis ze: en/of ixon Zit:z wijzigt. 
'• Voor wat txtrPït de to!:passing van. crt de basis waarop dit t¢bt:tat, vindt in tvccl: 47 overkg plaat in 1?uits!and 
102.e 
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~: acfses, rtie ondet,xxrzerl sixyef~n ólvotde~~, slaar~ var~tcelr~ ir'f ee,~ ivveata! no'iities 
a.~n de ~4inisger. i:3aaraar~ kunnet~ evt. vwotti~n foegevoeg'1 acfies/a~nbevelinger► die 
ver~neld staan in her anatyseza#apvri vatt ~~iVt. ~fof op heder~ is noc~ nier duic~eiijk 
u+rar c4e`tinitie~ is/~xotdt opgenc~~~ i,n he.~oe~id R~lt-ta~o~t. 

Gtofweg zíjn de acèies als vo~t or~der te verdeten: 

■ 9nternati<x~ale regelgeving, re weten; UN, ánlandcrau~sport, IfuIUG Gom. 
Voorbereiding, info bui?entend - infodocurnent Uil, vitsdti plaats. 

■ lwationale regelgeving; ls it~ principe een afgeleide van de int©rr~atiot~ale 
vetdrager~. Vooralsnog zou door middei var? interimregelgeviríg invulling kunnen 
worden gegeven tot Buidelpk is of er in#pTnationaai wijzigingen van beleid kunnen 
plaatsvinden. Zo ja; intrekRcing interimbeleid, zo neen; definities regelen in 
nationaal beleid, 

■ ~actfinding en onderzoeken; te det~Gcen valt aan de problematiek 1.3G~# 9.9~G, 
~~ina {bronaanpak), ~a~92er~9aa~~i (inventarisatie onderzoeken (Tri© heeft mogeíij?~: 
al aangrijpingspunten}j. 

Uit bovenstaand overzicht zal het Interimbeleid nader worden toegelicht met de (tot 
op dit moment} interirnmogelijkheden. 

Stelling: interimbeleid is tijdelijk beleid dat kan worden gebruikt am tot een wenselijke 
situatie fe komen. Dus overgangsbeleid van huidig naar gewenst beleid. 
Gezien deze stelling moet het mogelijk z+jn dergelijk beleid te formaten zonder dat 
daar uitgebreide onderzoeken aan ten grondslag liggen. Sterker nog; het feit dat 
diverse departementen (waaronder VROM en BZK} (interim-} beleid maken 
gebaseerd op aannames maakt de urgentie voor V&W om in meer af mindere mate 
actie te ondernemen hoger. immers, niets ondernemen kan leiden tot stagnatie in de 
keten c.q. verhoging van risico's. Dit wi! overigens niet zeggen dat de 
Pffectbenadering en niet meer dan dat onverkort moet ~rlorden gevolgd! 

De mogelijkheden vetar interimbeleid t,a.v. vuurwerk: 

■ Rn. 1x.011; In dit randnummer staan een aantal beperkte vrijstellingen t.a.v. 
het vervoer. Deze vrijstellingen hebben onder meer betrekking op bemanningsleden 
;opleiding), voartuiguitrusting (oranje borden, kenmerking), vervoer van passagiers 
en schriftelijke instructies. Vrijstellingsgrenzen zijn als volgt: i .1 G, 1.2G, 1.3G = 20kg 
(netto massa (!} explosief gewicht}, 1.4G = 3©0 kg (netto massa (!) explosief 
gewicht), 1.45 =onbeperkt (dus ALTIJD de beperkte vrijstel{ing}. Indien er sprake is 
var een mix dient de 1 OQO punten tabel te worden gehanteerd. 
Gelet op het feit dal onbekend is wat de effecten kunnen zijn van een rnix ligt het m.i. 
voor de hand om deze vrijstellings (Rn. 10.011) voor NL in ta trekkan. Als voorbeeld 
kan het volgende sprekende vocrbeeld dienen; Een vrachtauto mef c©ntairter 
vervoert 20 kg. 1.1 G. Daamaasf is de container volledig beladen met 1.4S {mogelijk 
niet juist geclassificeerd, dus mogelijk 1.4G of erger 9.3G}. Wettelijk is dit {uitgaande 
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Van cie jute#e c,?assi~trej thans tc~egesfaan. lrt~rr~rs 9d.©~ 9 is van t~oepassirag, i'3e 
cantainer3raef~ aart cfe btritenzïde nïet ts w~ord~ gestátcefteerd (!), er,be~inden zi».l'r 
geen vraatje bart~rt voor en a~tsser op bet toertuig, cfe bemanning moe:~ niet zien 
opgeleid etc.. Net spreekt vvcx zrtt dat dit, y~ziGrt de Pt:.ridige omstanrlighc-den an de 
onzekerheden niet wenselijk ís. C1aar6ij k<xnt áat de ï5andhavingsactrvi#eiten erns?rg 
uvaráen bemoeilykf. 

® E~~a. 9~J.~+99~8: een bijrijder is niet vergist indien het vetvoer betrgrt van ten hoogste 
1t?0 kg (l~.lto) vtat~rwerk 1.'iG, 9.2G en 1.3G. Iet Ligt voor de hand deze 
vertic#tlit~g t.o.v. AD8 in te trekfcen3. ,fit past ook bij hetgeen hierboven is 
aangegeven. 

us ~a~.~nelregsr~e; boven de in eerder aangehaald fln. t0.Q9 t genoemde 
hoeveelheden is vervoer in tunnels Categorie 1 verheden voor de 
classificatiecodes: 1.9G, t.2G, 9.3G. Boven de in eerder aangehaald Rn. 10.(}9 í 
genoemde hoeveelheden is vervoer in tunnels Categorie II verboden voorde 

classificatiecodes: 1, 9 G, 9.2G, 1.3G; 9.4G. ! .4S Blij# v©!ledig buiten beschouwing. 
Gezien het hierboven aangehaald, gelet op het feit da# de handhaving m.b.t. de 
classificatie zeer moeilijk is en gelet o+p het feit dat er niet van kan worden 
uitgegaan dat altijd (of zelfs vaak) ean juiste classificatie wordt gevólgd, ligt het 
voor de hand om (interim) vervoer door tunnels vaar ALLE vuurwerk ta verbieden. 

Intrekking nationaal v.w.b. de toepassing ~~i,3~~ ~3j!. Bij 9.4G wordt cte verplichting 
voor een bijrijder eerst van kracht bij 5t)fl0 kg (!) netto massa explosief gewicht. 

;~ Slec>ht-weer-regeling: Invoeren van een aigehePl verb©d om vuurtiv6rk te 
vervoeren bij een zicht van minder dan 20fl meter en glad wegdek. Op dit moment 
mag men met de hoeveelheden dis vallen onder de beperkte vrijstellingen wei 
rijden? 1.4S mag ten alle tijden vervoerd worden. Gelet op het bovenstaande is dit 
zeer onwenselijk. 

P1~leemste8ling:

Vraag is in hoeverre dergeiijka interimwetgavingvan t___Joepassing_kan worden _---
verklaard voor internationaal vervoer,:-Mogelijk is dit ean juridisch struikelblok '~ 

Tenslotte;

Va,tivacht kan worden dat er na het bezoek aan D en evi. andere landjn aanvul{end 
ba(eid (ingrijpend) kan worden geformaerd. Vraag ís of wij hierop meetera wachten. 
Mogelijk dat er een beslissing kan worden genomen op de bovenstaande voorstellen 
zodat zulks ai kan Vrorden teruggekoppeld in het beleidsteam en kan ~,r~orden benut 
voor het kabinetsstandpunt. 

j Qv.rígens doet de vraag opgeld in híxverre er sprake is van een verlichting, 1.3G niet een bruto g~wich[ van 
lU0 kg hoef[ ïrt[mers niet meer dart ~Okg netto massa explosief gewicht te bevatten! 

ln[erïmbeleid V~3c~Y, r•vríe l7.11.'OQ 




