NIEUWSBRIEF
SEPTEMBER 2020
SUBSIDIEREGELING RESTANTVOORRADEN VUURWERK (TSRV)
Afgelopen vrijdag heeft de staatssecretaris alle stukken getekend: de wijziging van de Ract, de
subsidieregeling en het mandaatbesluit voor RVO, die de subsidieregeling gaat uitvoeren. De
deelverboden zijn nu definitief en gaan per 1 december 2020 in.
Als extra bijlagen bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie twee documenten.
1. TSRV brief detailhandelaren en
2. Nieuwbericht TSRV.
Daarnaast ter info een link naar de Kamerbrief van 7 september:
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/07/vaststelling-vuurwerkregelingen

Links website RVO:
www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidie-restantvoorraden-vuurwerk
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tijdelijke-subsidieregeling-restantvoorradenvuurwerk-tsrv

Link website overheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/verboden-vuurwerk-vanaf-2020

Wij raden jullie aan deze officiële informatie goed door te nemen en op basis hiervan beslissingen
te nemen. De berichtgevingen vanuit importeurs blijken namelijk niet altijd juist of volledig!
Daarnaast adviseren wij om de afspraken die jullie maken met de importeurs ook schriftelijk vast
te leggen.
GEMEENTE AMSTERDAM STELT VUURWERKVERBOD UIT
Het zal jullie als vuurwerkliefhebber natuurlijk niet zijn ontgaan. Amsterdam stelt het
aangekondigde vuurwerkverbod met een jaar uit. Volgens burgemeester Femke Halsema dwingen
de “uitzonderlijke omstandigheden van de coronacrisis” ertoe om het knalverbod pas bij de
jaarwisseling van 2021 op 2022 in te laten gaan. Zie ook:
www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/voorlopig-geen-vuurwerkverbod-amsterdam/

BESPREEKPUNTEN OVERHEID JAARWISSELING 2020/2021
SVNC heeft contact met de overheid inzake de jaarwisseling 2020/2021. Denk hierbij in het licht
van de coronacrisis aan bespreekpunten als:
❖ verzoek om een extra verkoopdag;
❖ ruimere mogelijkheden voor uitgifte vuurwerk;
❖ versoepeling 1½ meter regel (onder voorwaarden);
❖ etc.
Maar ook in algemene zin over zaken als:
❖
❖
❖
❖
❖

plan van aanpak bestrijding illegaal vuurwerk;
plan van aanpak handhaving;
registratie/beoordeling klachten overlast;
vaststelling oorzaak ongevallen en schades;
etc.

Weten jullie nog goede punten om met de overheid te bespreken? Laat het ons zo snel mogelijk
weten via info@svnc.nl. Wij proberen zo veel mogelijk punten mee te nemen in onze gesprekken
en hopen iets voor de vuurwerkbranche te kunnen bereiken.
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AANMELDEN – AANGESLOTEN DEALERS
Wilt u zich ook aansluiten bij SVNC? Meld uw winkel dan aan via info@svnc.nl.
Uw winkelnaam wordt als aangesloten dealer vermeld op de website;
U kunt zich beschikbaar stellen als provincie-adviseur;
Via uw provincie-adviseur kunt u uw mening, visie, tips en ideeën met SVNC delen;
Via nieuwsbrieven informeren wij u regelmatig over de activiteiten van de stichting;
U krijgt toegang tot het afgeschermde dealerportaal op de website van SVNC, waar diverse
extra, juridische informatie beschikbaar wordt gesteld en updates worden gegeven over de
juridische trajecten;
❖ SVNC en haar advocaten behartigen actief de belangen van aangesloten (betalende) dealers in
de juridische strijd.
❖
❖
❖
❖
❖

De financiële bijdrage per winkel bedraagt € 1.000 exclusief btw (aftrekbare lasten).
AANMELDEN - NIEUWSBRIEF
Wilt u zich ondanks de geringe bijdrage voor alle (juridische) kosten toch niet als dealer aansluiten
bij SVNC, maar wilt u wel graag zo nu en dan op de hoogte gehouden worden van de activiteiten
van de stichting? Laat dit dan weten via info@svnc.nl. Wij registreren uw winkel als
belangstellende en sturen u enkele keren per jaar een algemene update.
CONTACT
Wij onderhouden graag persoonlijk contact met de dealers en zijn dan ook goed bereikbaar, zowel
via info@svnc.nl als telefonisch via 06 53 25 68 89.
Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft over SVNC of ons plan van aanpak.
Wij staan voor u klaar!
STEUN ONS EN MELD UW WINKEL VANDAAG NOG AAN!
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