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4. tlart~eàd~. 

Naaf aaFtic~ding van de v~uurtivzr'iraa~np ic Esslirede: is getrrclti irt bCeld te brextgm wat •dc prcl~erneR rijst t.ax 

de witvorming ca i~rFdbavirtg a+~ betrcldcing tot 4e rcglc7r+crateriaag van vvuru~k u•aanror V&W 
verantuFoordelijkheid dcaagi. 
Dc uih•oeriog cn @rarYilraving vam taedoddc regl~oenteriug uurdl binnen V&W uitg~~ocrd door de ft~lY. Hei is 
daarorn dat de-r_e rea4ilie Zat stand is gekfxncn in nauw overleg met rnedewes'kers van de RVI 
(Ven•c+eriafonnasi: ceFs~trum (uitvoefiaarirzíd)/Handhaving (handhaalhaariaeiii)}, 

Deze ooUtie gaat in hei kort in op dc uitr:ocrbaarleCid ert h,rrxihaalbaarheid van mat name dc 
afteveringsvcrwnning ext bezigings~ergunning ln het korf omdat de uerantw•oordelijkheid over gaat naar 

VROM en er een nieuwe AMVS door VROM ia voorbereiding is. Uitgebreider wardl sti{gestavt bij de 
uitvocrbaasfieid en handhaafbaafieid van het transport van vvunvcrkproduktcn. Tenslode wordt een aantal 

aanbevelingen g~ran op grond waanart de transpasantic t a:v. met name de classificatie van 
vuurwerícprodtrkten meer helder of mogetijkzruijs meer als acceptabel kan worden beschouwd 

2. 49i laauiafli~ mPkvcrio~svea7,~unuise~ eo be•ii~is~svetrEunning; lJirimer~saa• ea CraadEfstsslbaia•7 

_2 4 Af9evxriog9vergunning 

-De af[eversngsvergunning is ;ebaseerd op artikel 3 san de Wet vervoer g~~aarlijke stoffen, artikel G Besluit 
vervoer gevaarlijke stoffen en dc artikel 2, eerste lid. aasmede de artikelco 3l, 33, 3G Um 39 van het Reglement 
gevaarlijke stoffen.. Dc vergunnung woedt verleend door het Vervocrinfortnatiecenttum van de RVi. Alvorens 
een ver, inning wordt vcrstrcict dient de betrokken korpschef van Polïtic een posilïef oordeel 
(antecedzatenonderzcek} af tc geren betrekking hebbend op de aamrager. Als het vordcel negaties is wordt een 
oordeel gevraagd aan de Commissars der Koningin van dc provincie waarin aanvrager woonachtig ïs. 
Koelpoot; Steeds meer politiekorpsen weigeren medewerking aan een anteccndenondcrzock onKlat in het 
kader van privacy-reglementering cr geen informatie kan en mag worden verstrekt aan nies met naspe 
genoemde instantie zaak het Vervcerínformatiecentstim van de RVI. 

-De behoefte aan cen aíleveringsvergusuring kan w•ordcn aangetoond door roddel van een insclvijvíng KvK. 
Koelpunt; Uitgangspunt is dat afleveren van vtsunv^rk in dit kader plaatsvindt aan houders vaat een 
bczigingsvergunning (afsteken prefessioneet vuurwerk). Kennelijk is de omschrijving van een dergelijke 
:verly-aamfteid bij de insctuijving KvK voldoende oru deze eis aanloonb,•tar ie maken. 

-De aanvrager moet ín het bezit zijn van een geldige vergunning ingevolge de WlvtB teneinde (professioneel} 
wurwesk te kunnen opstaan. 
Knelpunt: Ondanks het feit dat er een relatie is gelegd met opslag (niet verantweordetijkhcid V&W}, hetgeen 
in het kader van de openbare vettigheid prima kan aansltsiien, loopt V&W toer een gevaar. De R`.rt checkt deze 
voorwaarde tijdens een zogenaamd diepteonderzoek door een inspecteur. ln sonrmigc gevatten wordt daarbij de 
vcrgururingverienende (WMB) instantie geraadpleegd, in sommige gevallen geschiedt een dergelijk onderzak 
aan de hand van een z~lfstandïge check. Vraag is of de RVl is txgespitst op dergelijke (ingrijpende) 
onderzoeken en of het op zich nemen van dergelijke onderzoeken niet zou kunnen leiden of heeft geleid tot 
oneigenlijke afgiRen van afteverirsgsvergtsnrtingen. 

- De aanvrager moet in staat zijn te voldoen aan de krachtens Wvgs gestelde voorschriften. Dst unpliceert dat 
aanvrager bij aflevering in staat zal moeten zïjn als afzender op te ts^edenl In dc praktijk betekent dit dat 
gebruikmaking van Rn. 2007 ADR eiei meer tot de mogelijkheden behoort en dat evt. afwijkingen ten opzichte 
van de IIvmG Cade v w.b. etiketteszrtg, samenlading en verpakking in het afleveringsbed.-ijf zullen moeten 
worden hersteld. 
Knelpunt: Geen. RVI is in staat om naar behoren één cn ar;dzr te kunnen con~*olerea_ tiet gaat daarbij wet otn 

een momentopname. 

: iy +i~••' i ~ ~~ t *'í~'.. .~~.. , a i u.i. :~ _~~ ~ . ~.-~ ►_. 



Hd,a•~aatit: t~1lc+rxran ~t~g a+Glri~t ~iaatsvir~~t aan 13t~; ijven ciiir ic+mnnc! aa,ttcn sn 3at zij in het h,~ii zijn vaa 
.xzt tx_zi~itt~uerg+~±ctin(~. ©xa;nIt~r rs há :+~íj r:ertuom`-h6 om de regei~g dc ~t~.ail,-r., t?;r.n lx:.rixer kan e~t 
(Gke-) pxdrij! ~arten vs #tct +haiR~iand, Up papi.•r tev,~t i,ij .dc ist ziya i~er~ii zïjnak uuurwrak~ 3t'íi~rl Zijr. 
b97tr+ti"in ha buit~.rt4asid. [}it t~ealrijf,k.att tian h~x v,tu~+~c {~>gaaí) 'trw©J-uxer; i:t Nedarlar!ci zatder riat dit 
+xdri}f in ha tsev.t diati tr zijn vnn erx3 aPlevarings~-~ _g~mFl+ng (~ie s~+r~a hi~rcnder). ~3atc ~icsii ~i ~t 
!:u~lxwds b~higf:ie i4tvoer rti~x ,te:nci~itt r! i•ictidi,g risi ttr Stet pre!'essïr,aez•i 4rart c,p brxr~kicc(ijk aex`rC~Uti31g^_ 
•::ti~ae in ft.audHn kot*r=~t van ni~-~IP~ndiaen. 

Sr+y~+r..e avsrsin~t I~ueliijeJev~ • trasspar4 

-+Kt:;ip+w¢: Er ís ~ren 4as'ss om ~ :e irodan (stra~r~;di~tijk) tcgrn de aHevrraar. Ycor de handhaving bet~cr.r.t 
dir .dat mrn inforTtati,°,f (t.b.v. ~cn ondorwuc naar vrxgunningsvoorwaardcxt) dïrnt .~ hstndcl.xt. tnhzkkin3 van 
vrxgunning, írtdirn m,tt in s~rijd daarmee handclt, is ecn mogeiïjkherd, maar dcrr. is nog neoi# coe~-past. 

7.Z BLLí!~IA~NTf~rfain; 

- [k tx;:igeuvergtrning is E;.~assrrd op ar±i{el 3 van de RNot vetveer gevaarlijke stoizcn, artilc,N 6 t3esluit 
vervoer ge•~aarlijlc9 stoR~~ en de artikel ~, e~rs: lid, alsmede de srtihalen '!í3 z/m 45 ~ran iit7t Reglement 
gevaarlijke s,at ter.. E~: N7~gunning wordt •redeend boor het Vrrvoerieformatiecrntrurn van etc ftVl. Alvorens 
.xn vergassing tuordt ~rrstrekt dient de betroic.~.-r. korpscïtei van PoiitiP .xr, poshiaf oord«:: 
(antxeáGrttenondrrzfxk) a: ~te g~+~xt txirtktcing hebberd ap de aanvrns~. Als het oa-a_•-t nersui~ is worrit oee 
oordeel aevr3agd.san de commissaris der Kcxtingin •+an de provincie waarin aanvrager r~vrxx:achtig is. 
áCasl¢srt; Stils rne<:r politiekorps-r. vveipf.,trxt tntdewericittg aan •yen gnteccnd~onder~,~k omdat in hG 
kader van privacy-r.:g~r-ntcring cr geen infortnati~ ícan en mag wxdtn vastrrkt aan nier met name 
g'ncxntde instantie naais het Ycrvexrinformariec-stram van <le RVt. 

- De beitoct~e aan ~~en ï3ezigings~+'.rganning kan wortttn sangetwnd door midden van een ïnstrijving KvK. 
iC*elpuut; •~c~~. 

- I?c dcs;cundigheid van het p~sonee! dient te +.vorder aangetoattd. Het mag duidelijk gijn dat rtez:: eis {ahhans 
invuilïng das, •rni) els knelpunt svrxdt ervaren. In exrdzr verci+er►en rot=ti.-s ïs hier ~s[ uiivc~crig cri in gegaan. 

-lJe sanvrag-r dient in staat te zijn te voldoen aan de txoalingcn ~~et fx~éít!cingot de risixraanstxaicdijkh~id. 
Aanvrager dient eea ropb; va;~ de ~iis bij de aanvraag ;P voegen. 
iC.nelpunt: Gin. 

•t7aarnaast xstaa~. ~i- moclijkhcid ,xtt aan •ruilende voorwaarden te sullen in dP vergunning. Oecti 
vaorw~aarden zijn ondP.rmerr: i3ijhoudrn vast ern registratie m.b.t. de grbezi.sidc vuu.~verk:n 
(ontplofftngsgevaa; lijlce *.ra?fen), de mcldïng aan het Y~.rvoerinCornetie~c~e,~tnr: van w~urwarke.•~,;~nenten, en 
...en verklaring van gaan Bezwaar door de 8wgrr;t~..s;-:r in 3e plaats waar htw evenement pla3tsvïndt. 
iCaeipunt: tin. 

-A.l~mene fc+t~l,pUnten: 

r ivi~ de tti,.~twe A!~iUi3 ~✓uurw~tc (VRQM} zal hct uroblcxm m.b.c, it~- ~*tt t1ii~/JA- ~gelas~ zíjn. l•3e 
~ '~=vr.r;:~a[s:tits3 u~l~ kotu~trs ce vtenmikta ~otgeen rexds in erQ xrtiec+e.ntxscíads ge.rn~id. 



l:a ~lr, ot~r~wie r,.it,díreg :tYttt:r~rnn +ttri~ielyke pz~t~tr~ ;~. n.~; r~as3ifi~rtia-,ctdcs r.caos e•erlar,id isr <1c d~cttiss.^. k 
c•vs~ hot ,~i~t ~r f,u31~i ~~ ri~r+ ~rxr.Eair.erd •raa éx~t es`a~iqx++~t cc áaua i~, vt~x4sr, r:~atu ~et rl,: ic !r`,~,gr~a 
~~et~}►tith:iaog" Nnt x+~eg 3teí~rlij~. 7sljr dzt ~ .•rnsij:%dag ~a+s :Ax:~irx;irY:ociC•.; i~ vixó~ni~g.9ra Bia at'rraA is. 
~~~,~ nog; o~t~:A 1: v:c!~w.~ci:ng tr,r,lai o+t~~:tct.u(nr. ~~~t~dia; v^tv v+nuti,'txic Nij:~~J (aa~gva vatn 
~wttz.~^o:cT ~.+1.; c~cra.c~ic.t ao g~ca,,rors~,egie; 4~dc ~~~i:°_cxl~ „~a ~c~ott~7:~ ucuti-~ i.a ~ ~!c ~ftxa~~daa tiïe -in *r~t 
~tti~t'rtos uvrlcn 3cautracr,~ M[ êryt b"..aigert rntn prof~.:~~c~ccd ~ wun r:x~ t=~ tua ~^l aar:t~,.:~.tïw ,v~xa di^ v,~ic`r ~.+ 
~ gevrrrr.ft4ea ~vc+~des gà►aacrx~tl. Mt~ nt>,als lri~rb"~i:xc ~t, ~Crkx tlC;ruwwcle ti:~tndij+ice ba,is 4tl tm^.r 
~CóEfi t7Q7 1C 1f"..d'R. 

~ts~ft ti~~ M ~a.igingsver8ea,eiaí; getdt +lat er ge~n '~rnti~i -r.ija wy~lgrst,.iri n. p gr^.ná wva►-.•=n e~ ~'ergticu~iag 
,tcaat ~~~rdca iag^.ts~lc~t. 
`.tií~x F~iaa tiTcr~+td ís het g~.°r;a 3:N ~rai (witcc~áa~ndr,% berig-r ~t za.ye.uaawde ~r.dxa~,,sF ~agu~i>tg kan 
t'szij~Y.a ttivr ten tyepaa(d ~•rxtcmr_at- ~~cro~+s+ardca veor ern ~ryclijlcr ;crguuruug zijn n3oe9Eijk 
v.siG~a•rr Qrr►d:tt fea hcdrijf ia ~trt bttiG.nlard is ~r+wti~i, Wcady7c knr: bi~r ,op dit :ta+rrrxtt} niet trgca 
c:vvttiCct ing•~r,scht •~rndal ïn het verleda~i tloor dc R1r1 dén ~~ ted~r ib bc~saaFd ~^n ;fair.rtdï^n cti~ ntccr is 
gov<ij'r.'sgd. 

~ai to~~ drr knr'ipewten m.b.t. aitvxrb,utr'tiàd ert !tandh~atbaartrcid ~°aca hct atle~;r,r; 
~uurwetk. tt3nrd'.nt ~ ~lsit!tirxtt3x•oor9z•lijlcler~ tw~eYtY rnv~l,.A~ru ~ J✓Q4 
~dJir~os da ,+oe ,nóvisea•cstde Evi ~a;~i i< ira}~k~ea, 

yriiíke ~t+~~cu ea rwtw'wtxeex+f' 

Zi~;it ~'an groul 
t ~r+:e+cti,plL• e»n 

~. I. Ma bctcdcbax ta dc rct:lattentaing vuvt>er van tuunvcxk 4cun Ccarlh-,idshatve vorwe7~en +~'txdcn tttaar dc 
~otitie van ia2•C (Notlfle regtenrentsring t~e,voer >>ar. vuunverk d.« l~ junl ?QolJJ. .iroats in 
onderfaviae nolítie tarncht is ~c+tivoord, levr,rt nct transpori vaa wuunvrxit ondec dc tias..~catipl.rode L4S 
een Wantaf t,+clangrijke voordelen op. Ter aan~vlting ~líeau e~enneld lr, ~~rdert dat dc grotc clik~tten bij hct 
t:rsrr,pon van gxdcrcu v~•cr ~ uit dc cïas;iGcatiecode i.45 ~+~anmur aangebracht di~en tc worden, 
h.;totxn ook ..veer .xtra voor..eet (~inauoite! + rliet lEtrica+r5axr aaa nk t~itr~zijpie} opoevert. Voor de 
TN(f}G Gods bettdcent het ualtspot7 •r.ut de tlassif►catirr,cxtiP i.IS ~~06iT1Ctï7~r l.o.v. dc Lrndcrr. 
clascifiratiecorles daar Fvaar ha f,r,aat o:~ stu~va~, tt~egdaGen àoeve^~htxt^n in ecn rantainer >?fl ft,, venroe~• 
aan'boord van ,,en passagiP.r.~hip ctc.. 

3 3, í7nuiat de riass'ttirrtit: •nn cxptosïsv.-n g~relateord is aan dc tc i~eu~n ~~cgakking(.:nj cn de er~èr~rn dïe 
~~t ,:.cpiosiJietonatie heeft op die varpakking en da oingning, is Eueruil +~ooriviot:iend tY: regelgeving 
rotlaníg xfgest~tnd dat r._n aaxptabete ~~iligltoid ican tivorden ber„ilu. F3e be•.xteg~le autoriteiten it~bPct zich 
tc it~,den grande sanbecc[ingen zoals crnvaard in het "rnanuai of T~ and Criteria", hierna atur~dtcid nls 
".manaal", vd[r de UNI belrckkizg 5ctfot:nd op de aanbcveling.^st aP h~ t~nsFori idtt gt:vaayiíjke gxdetn 
[n dit "tnanual" staan de tteproev:.ngen, díe doorlopen moeten í~x3"u t9nCinCi~ oo ern juiste wijze 
ontolorl+stgsgcvaarlijke stoffen te classiticeren, amschr.~~en. Tu+x oortxxkiirgrxt m.b.t. dc t^~tCr;tCrig zijn 
`tier wlrt belnrtg, -tc tivcttn; 

• [n hei "rnanual" wordt in eetion t (Gettrrsal tntroductianj: I I t vc,~.rh.id dat de omschrijving van 
dc <cstcritere nïet I<eilloos {tidt tot .,een correcte cla~irtíiireíïz. Het is daarom dat aan de tesic.^.dc 
autoriteiten ^vn dtudclijk: competectic tivordt gegevat zn vettttttwoordci~jkftrid t.a.v, dc 
ctassííicatie. Oientr:ng~volg.: ~tnnea tuts;ager. van testen (gij het dt actxnge mate) Qp variabele 
wijze cvorclen tr,eïnterpretet:rd, icusutca aattvutlende testen rvor: at tit~vc3erd oï ktuwn socrt~ni,g; 
testen vrrvaiten, (n dP p:aktí}ir bet_!ceot dit dat u dus vtnc.~ltititt iv:rnea tsptr~3ec: in.b.s_ de 
trantet~n rlassificatixori~. [niormatic flij Ti`IO/?i+~, tt:,~~, atn„rft,:it voor ittTt.} ie~rt dat NL 
zich nautivgezet Houdt aan de testen e.1 criïera zaak verrxtid ir. ota "manrun!". Hel rtag duidPiijlc 
zijn dart tangzaan: staar zeker de indntk bestaat dat ,oeunigc autoritsilvtn de ui!voeritio en 
.Enter~retatle van de testen en rrite^ia in de naimste zin des woord9 torpasccu tutx afis: g.^eolgea 
van dien [-[se: wordt ~n~rdetap 'n .1rz` tsotitie nader op i~lgegnrxz, 

■ [n 1e scrxion :©{[Cias~ :) wordt vGcme(d vraagteer er sprake í, vast ztíP.u4vc prodttictett, Sus tt tegen 
produ3s:t:.v, vAn de iclactr I . Dit s oadc< meer het ge~rsi irttiieu er +;{xAke is van ~ niatwL 
subs*anue oi xn cornnïnat3e of crttn~t:i ~rai subsranties, berioeld om ce wcx7[ca gebtuioR als ace 

102.e 



c:•~,c~ic~ oï i-~wari+~ak, waartrij er ~ral;c ds 1 rtri c.~ swi»t~tioc9 ~=r„rsd+il tussen Qxt ps3d~ct 
~,si#~starr~tic, ccn~+natic•áfn:crgsdl :,n à~us~ac carr~b.naties4faucxagsds -Sie r.00ds ged:iss:#ácc~.rd 
~éjra. Dï,t. ít~cxt ts-e~:,ens eem p•rt~ii:xrn ~ o¢c~lat ~,,ei ,~~s wvrdt >zxrab~:~ :cr3 ~ sv+~tst,rscid¢~í~3 
cer~~aiB és i;,e; scfa•~•uijs kasi r~en ~aa t3,ít g.aaudxt :atrll; rnr tr.cscl,il lc: n~r~3rdeau fxm:x~a aart 
dc í;ai~~d v~r de fi•siatcc proel~vcrs:~itíea: ~lof 4rat eíe.irloypcn van tes;ea+ ieri.•i~le c~~r ~~sdai8 izl 
déecsea aaA te ivrt~n. Het iigt aa~ ha rvád i~4.e íu~x te vpar+éer~elíen dai w• r~ ~der;etii,~tc.; Ueslissiràg 
rtihart~t va.n d!c prodcrccantla8.er~dax ~ ceru cdassilicatàetest c.•q. eaa ~fieadassiiica4ietcst te dc+or9op~~. 
ixt wcl dat i.ulke teslcct vcxí geld kostes. 
Gosso uwdo ge1St àetzclfde voor het gebrLiíc vas cczz ~ri~céaB~i~e9 ~.-s~rijrá~s vzr{~aklcing. l~x nea~a 
duiddijk zijrr dat ecca wrjziging ti as vc~ipaldciages (lutx: rninincaat dan ooic) kan leiderr tor. e~;a 
axrlae a~ag a r~a ~rsn eealstédaa~! (acc~tabet risico) ín eeru es4recsa o-iiéc© te wxes gtis••s~e~>~
Ook hier li;t een b?iangrijk:: roi bij dc Cabrikant`af~udcr, inaar eveneens bij de testr,nde antoritcit. 

7~oa1s hierboven re+xls is aangegeven, is de rol van de tekende autoriteit bij de ciassitïcatie zeer protrtiacrat. tJkadc 
blijkt dat de af~nder en fabrikant een botiuidendc rol {kcatertcn) speten m.b.t. de classificatie. Echter er kar, 
sQra.4e zijn van meerdere actoren die een rol spelcri in de verva:rvetligtreid van gcvaarlíjke stofC~r in h:~ 
bijzonder vuurwerk en de daarbij behoreacle classificatie. 
Om deze loten, -oor zaa.-cr mogelijk, volledig in bzefd te krijgen ticordt híerender :,~n overzicfti gegh~en aan dc 
diverse meren, hun mogelijke rol(ien; en de eH'arten van misclassificatie oa de handhavin;. Tenslotte cal kor' 
dc altvoering (,rri.n ontheftingvcriening} dc rave passcrcu. 

3.~ IIlx 75C#ar'er1 19Á9 tex4 4r.~~CLY9W` ~4 vaal ~mrt7"rY~C^l(~ ia 1leÁ. isiizoei~o- so.h.t. ~ classiGasntie cm rle h;rum~hawéraa 

ín di[ d;eí sworden een aantal scenario omschreven cvaan~an bekend is dat zij daadiserfcetijk worden toegepast. 

Scenario !: 

Vcrurwerkinrpurteur bestelt vuurwerk in China. !-tij geeft daarbij aan dc spec~caties van het vuurwerk dat hij 
wenst tc ontvangen en maakt afspraken over kx•antiteèten per verpakking. Op grond daarvan kan thridetijk 
gema.•tict worden dat het gaat om professioneel vuurwerk c.q. consarnentenviucrverk. indien er sprake is vare 
consurncnienvuurwerk dient dit te voldoen aan de dearvoos• gestelde eisen3 {e+.-plosieve ncassa, N~ierlandsc 
omscluijving gebnrik etc.) en moet het daartoe zijn toegelaten. De fabrikant in Gloria (veelal handmatige 
produktie) draagt zorg dat de specificaties worden nageleefd en verpakt hei in een tJN-gotxlgekrxirde 
v.:rpakkíng conform xn EP-norm. Het vuurwerk tezamen met de vcrpakkíng kan luiden tot een 
ctassifrcatiecode (subk4lsse + ~ompatibiliteitsgroep) in de klasse t en tot een geclassificeerd produkt (UN-
nurruner}. in dit gevat is de zorg voor de juiste verpakking en toepassing tan de classificatievoorschriften de 
zorg van de fabrikant. Indien de samert~^tetling van het tvurverk significant {?'?} afiviikt van eest bestaande 
classificatie dienen de testen cri criteria van het "mannat" te worden doorlopen teneinde te komen tot een 
classificatie ae testende autoriteit in het tand van herkomst (Gloria} is dan bepalend 



Saxu~ ~ 

In dit sc~ario lijkt het xop dat de ~a~ika,cva$~tder leading is voor +vat betrsfl cie correcte classificatie van 
f~t:t produkt. Uitgttandc Uan eert geringe awijking van tte pradui.tisa~arnsteling(en) is dit indprdand hei g:•val. 
t~,^hcex, vaals;ut "manaal" aangxR is eok daar egt ra4 (itx beuorde►ing) wr,~rj~tt voor r1e t+xt~;lr~ atuoriteit. 
In hel geval .ac sprala~; is van Significant aF,✓ijk~d-. slr_~:it't~ips dieren de trssen erg a•itxïa te wtxden 
doorloptti can~orm h.~t "manaal". Ook hi:r komt brt initiatief •urn de ïalxikant'aFrender ;gin ligt de 
verartavutxding voor het S~c:t: u~rtoup van de classi~icatiP bij de test~tl~: artaxtcit? 
0e ril v3rt .;le vuunv~-iciml»rteur ïs hierbij bt~«rlct tot het plaatsen van exn best:alting L7t', fxst~ling tt~;r~ in 
dr~°n alleen gevole~xt vxx hot gebruik van .~ett t~r:paalde of nado te bepalen clavitirat;Arm.: 

Secenario 2; 

!Je v'aurws~tëmport~: ic Ixsttit v~.turw~ic in China. Efij fPvrr: uaari~:e s~-rpaftkingera die in ~I~derlaná zijn 
veriaardigd tn vnorien van de nodige r,~schriRen. ~~evec;s ~R hij aan aan :velice sp~•iíicati"s n~.t ce lev~~a 
~t,~ufwer?t dient te voldocrr. tY. fabríkant/afr~ctder in China vr_rw.tardigt ht:t w.turwertc tn urpakt lort in dc 
grlaverrle ~.cx-paiscingrx+. tkndat *en ~ ander geschiedt in opdracht van de irnpariwL• wcrrlt gin tand><cht 
mem best+:eti aan de i~`nassing van r.le juiste rlassi6catieccxf^,. tmmxs de ireaorde3ing.~~z (vsr~aí;icing + 
produkt) gijn i Aa: a.`zocuterlilkegegevrxts die dotx de opdrark~tg~uar zijn bepaald. 
~~onform hel `;mam~al" di!ctt de fabcikant/a~zr~~dtx bij signincaate aswijkingen .le t e.-pakcinsc~ :mtx lx-cci:.xL~ 
ter classific~~ie v;)a- ta tegg?n aan de ïes:ande au!ariteit. 

v r,r..r 

.peun<u~e . v nr... r. 

1': -n-,~r,iw~ 

;•Jtfarv~p..ed. lréiJna~T~rw 
' "`"~ " •~` rftthdar 
..,dn~,~..q 

SC~2nU,Y.iO ? 



laa dii scerarrio gn.v; íl•;a itai~ia+tdcir auidlcligk ~ v:u~ de ter dna ~rï:iars,portwsS iE{àj ;e, ~4 de ~ ~aLilcsng:.,: ea ga~á 
ic•.•uls de ~pecit:.atics , 3or faci tarmsvveTx ~c•à.e`ijlc ucv~ ~j hc~t sana<xasiet 3nn te i:r.aar~°tt ~ot eM 
cdassificaticcol~e refx9s axn floor3ai ~de c esr9a9dcisagen àas iv`I. u~ordeu ~ oorr.i~t rast ^_eaa i,TI-i:~[a~z+I: cs 
ev~tve4e opsd<ttiifess z:d dc ~Fak•~oilcarxtia~sertCer r.àja ~vcrgelcv.~r+£ aan dc irttt'orma#i, veta alc t~~ aehagcvcr Ds4 

oaatslaat Í~leila d:i.t Va[1 ~C \:ap'l101~a91g C~l: de jeistc ciass69ácaliecode te iaarntcr~~a drt o~a ccet?t~~c't~ e~t ie5t ee {ataa 
aiitderen icrne:nde de class~catiecode #•~ .,on#'ocr.atxen c.Q. e~ wijr.ig~~ vat•: (tier iàgt d~ verara#Uoordsng voar 
(aeA •uiitocrea t a[t de icstext bij dc tesaetodc ttttoraacit. [r~teressastt is Itc.~ #~~ t cxaaoidcat dx# dta •dwt ga•aI c~ •~~o# 
gcd~ite van de vera[atu~oorde~ijkh~~d koa[t te itggen bij ate tuurcaericir:rpoaHetrr? (ra badoc(d sc:,.^[aardo kan ero•3n 
wtxdc.~ra uitgegaa,:t dat d~ aanvrager vaat dc testen de cios+betrefT:,[tde vu~arue[icit[tpt)aYwr is I:Ia lcaa ouk ~j[13aí 
de d'abrikanL`afzender w~~xartlSc'oordc:illk iíïri w~orrden gehouden '~ O~7r d; aani7a3g t'an ~C #eSt ~.C3 de oanrectlteid 
van dc classiftcaGiecodc 

gmsseaac~cSmsie: 

Duide(íjk is dat cr een belangrijke rol is weggelegd in beide scenario's voorde fabtikanL~afzcrtder. Fty is de 
asige die kan bt~palen in hoeverre ecm bestaande dassificatíccode toepasbaar is voor dc tc g~nrikcts verpa{dting 
in rc{atie tot h~ door hem geproduceerde terunvcrk! Dc testende {bevoegde) autoriteit spaall in dezen ook een 
zeer belangrijke rol. Indien procudures (insd[attingcn) door de fabrikant/aFiender cvordett gevolgd zat deze 
autoriteit in hoge mate bcoordtlerr in hoeverre een voorgestelde classificatiecode texdaatbaar is an daanuee 
aansluit op het `manaal". vvcrigens is in het cerií~en reads gebleken dat die autoriteit bemoeienis haalt mei 
het conformeren van classificatiecodes die afweken t an de classifcatiecode die canfortn het "manaal"door de 
Nedcrtand,c autoriteit eecrd vaslgestetd. 
Tenslotte mag dc rol, in scenario 2. van de t~.turrverl:impocteur niet worden ondersch:u ín bedoctd scenario is 
deze importtor; die gebruik uil laten maken van (JN-goedgekeurde verpakkingen (door hem geleverd) in 
combinatie mrt door hem gespecificeerd vuurwerk, verantwoordelijk voor het testets van produkt gerelateerd 
aan verpakking. De uitkonten van de classificatiecode en daarmee de testrapporten dienaft door hern verstrekt 
te k-uttncn worden. Tenzij de Cabrik.•utdafzendcr de specifeaelie van het wurw'crlc c.q. de specificatie van de 
verpakkingen wijzigt In dal geval dient laatstgenoemde verantwoordelijk te worden gehouden voor dc 
testrapporten I.ct op: een eenvoudige wijziging van dc sluiting van Je verpakking; toenantc van kniitgewicht 
in minimale hxvicetheden kan extreme gevolgen hebben t.a.v. effecten!! 

De gcvolgest Boor de handhaving: 

(n het gunstigste geval riet de handhaver bij cor><role dat er produjten warden vervoerd als zijnde vutttuertt 

~ grond van de omschrij► ing van de getransporteerde vuuncerken in combinatie met de eerpakking zou het 
kunnen dat er gerede twijfels komen omtrent de gebezigde classificatiecode. Echter een dcrgelíjk tr atstrouweu 
kan enerzijds bevestigd of ontkracht worden aan de hand van de testrapporten (en•an uitgaande dat de gevolde 
procedure door de autoriteit in overeenstemming is mei het "manaal") en zal bij het voortbestaan van gerede 
hvijfet (produkten wijkco te veel af} kunnen worden gestaafd aan de hand van testen door een bevoegde 
autoriteit (in Nederland TNOIPML). Dc ervaring Iceri dal het opvzagen van testrapporten in China (eidl tot een 
v.rktaring met daarin aangegeven door de autoriteit dat de classificatiecode correct is zonder dat daaruit blijkt 
welke testen zijn dcorgevocrd. f{ct uitvoeren van de testen binnen Nederland (eidl tot een mogeítjke 
trerctassificaue hetgeen het transport {inland) binnen Nederland veiliger maakt -n confornr de voorschtift~a 
maar hetgeen het transport aan boord van het zeesclup g~nszins beïnv;oedt. 
Daarbij komt dat een verkeerde classificatie zoals het banieren van de dassiftcatiecode l.~S gevolgen heeft 
voor de herkenning van de containers als zijnde containers met ontpioffingsgecaartijke stoáen (vttsL~wvetit) De 
kans op controle wordt daardoor geminimaliseerd. 
Opgemerkt wordt verder dat de overige voorschriften m.b. t het transport van vuurwerk eem nodig 
controieerhaar en uitvoerbaar zijn. De nalating valt of staat mei de juiste classificatie! 

Conclusies: 

Het mag duidelijk lijn dal de classificatieproblematiek erg complet is. Het gaat dan ook te ver in deze notitie 
alles met betrekking tot die classificaue te omschrijven en te analyseren. Zeker is +vel dal de toepasssng van een 
lichtere classificatiecode, toet name 1.~~ leidt tot een economisch voordeel. Te denken aalt daarbij aan 
goedkopere verpakkingen, geen of rtinder beperkingen van gewichten. minder eisen aan bemanning 
{tvcgvencer}, minder stutvageproblematieken, geen uitrusting (wegvervoer) etc 



Daarbij komt Sat h~ un*hrcken van herkenning aan dz b~~renzïjdc van eeg corrtaïur (+~-egvenoer} letdttot 
msndrr apcmtthou~i'n daalnee rnírec~ic;. 
0+n te kannen handhaven dient erprake te 2rjn van een hoge r*rate van spe~iaíï:;m~! GCm te kunnen handha~.nn 
zal de toe~an3;elijàched tot testrapporten ;:China) moetzn tvUrden vergroot. 
De regeigevino met Warne np tíN-niveau is u+eliswaar cornpfe;;, maar ~s t.a v, var, de i-radclingsrrit~ria i.fasse. 1 
beloeíd voorde spe.iatisten te waan dc testau,ariteitcn en de frbrákanten/a?zarders. VJtjzigíng van dent 
voorschri~e~n heefit, voor zu: ~r op dit momern ;:an worden ingeschat, geen meerwaarde. 

~~m~ vr]á•,: g~ca: 

CJít fret bave.~staande blijkt dat het prvbleern t.a.v. Plet transport. van vrJurwcrk zich voorna+~teíijk rirhi op de 
classifis:atie. 4'erkeerde classïficatie kan enorme gevolger. hebben. Daarom hebóert de aanbeveling betrek~kin; op 
het heríeiJer+c.q, hanteren van de juiste ciasifïcatie. 

e Aanbeveling 1. Chinese aut~rïteïten. 
í3ezíe d: mogalyktteid om ín contact te konten met de Chinese autoriteit. Ga aa waarom classificatie 
afwijk~od is t.o.v. het "mama!". Verkrijg inzicht in de procedures in China. P:eb~r te bewerkstcllig~n dat de 
UN-proc:edmres correct :oorden gevolgd en inzicht ta krijgen irt testrapporten. Denk na ov~~ eventuele 
concxquent+es (nationaai oi Europees) indien geen rnedewerkíng ~.vordt verleend. 

• Ga na of de mogelijkheid bestaat orn bij nationaal transport testrapporten hij het transport aamveiig te laten 
zijn. 
Ont~~~ikkel, samen met 3e handhaving, een methodiei. waardoor dc pakkans wordt veroroot. 

m Ga na in hoeverre de Exciri,jfstak kan worden gestimttle~.rd om gtsality-systemen t~ ont~.víklíelen c.q. 
zelfreini;end te werí:ea. 

• D~_nk na ever mogelijkheden otn bezïgingsvergunnïngen en,'of at~everittgsvergz.ninFen (nu en in de 
toeknrnst, voor zover nog aam~~~zig) in tv t;.kken bij grove overtredingen. 

í?en fíttzg, 23 juni 2()0(). 




