Ons Kenmerk: 465038

Bijlage 1: Wettelijk kader
Artikel 1.1.1. eerste lid Vuurwerkbesluit
Vuurwerk: pyrotechnisch artikel ter vermaak.
Artikel 1.2.2 vierde lid Vuurwerkbesluit.
Het is verboden vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik binnen het grondgebied
van Nederland te brengen, op te slaan, te vervaardigen, toe te passen, voorhanden te hebben,
aan een ander ter beschikking te stellen of tot ontbranding te brengen indien dit niet voldoet aan
het bepaalde bij of krachtens dit besluit.
Artikel 1A.1.3 Vuurwerkbesluit
1. De fabrikant brengt het vuurwerk of het pyrotechnische artikel voor theatergebruik in een
bepaalde categorie onder op grond van toepassing, doel en gevaar, met inbegrip van hun
geluidniveau.
2. Een aangemelde instantie bevestigt de categorisering als onderdeel van de
conformiteitsbeoordelingsprocedure.
3. De categorieën luiden als volgt:
a. vuurwerk
Categorie F1: vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert
en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor
gebruik binnenshuis;
Categorie F2: vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is
voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats;
Categorie F3: vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik
buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de
menselijke gezondheid;
Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor gebruik door
personen met gespecialiseerde kennis, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de
menselijke gezondheid.
b. pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
Categorie T1: pyrotechnische artikelen voor podiumgebruik met gering gevaar;
Categorie T2: pyrotechnische artikelen voor podiumgebruik die uitsluitend bestemd zijn om
door personen met gespecialiseerde kennis te worden gebruikt.
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Artikel 2 Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk
Als consumentenvuurwerk wordt aangewezen vuurwerk dat behoort tot een in bijlage I of II
genoemde categorie en voldoet aan de volgende eisen:
Lid 5.
Consumentenvuurwerk dat als effect heeft het genereren en verspreiden van rook, is
verboden.

Artikel 4 Regeling overige pyrotechnische artikelen
1. Het is verboden pyrotechnische artikelen behorend tot categorie P1 voor voertuigen, met inbegrip van
airbags en gordelspanners, aan het grote publiek aan te bieden, behalve wanneer pyrotechnische
artikelen voor voertuigen ingebouwd zijn in een voertuig of in een verwijderbaar voertuigonderdeel.
2. Het is verboden pyrotechnische artikelen behorend tot categorie P1 te verkopen of anderszins ter
beschikking te stellen aan consumenten jonger dan 18 jaar.
3. Het is verboden pyrotechnische artikelen behorend tot categorie P2, indien bestemd voor gebruik
door een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis, binnen het grondgebied van
Nederland te brengen, op te slaan, te vervaardigen, voorhanden te hebben of aan een ander ter
beschikking te stellen.
4. Het is verboden aan een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis pyrotechnische
artikelen behorend tot categorie P2 te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen.
5. Het is een persoon met gespecialiseerde kennis verboden anders dan in de uitoefening van zijn
functie pyrotechnische artikelen behorend tot categorie P2 op te slaan, voorhanden te hebben of te
gebruiken.
6. Het is verboden pyrotechnische artikelen binnen het grondgebied van Nederland te brengen,
op te slaan, te vervaardigen, toe te passen, voorhanden te hebben, aan een ander ter
beschikking te stellen of te gebruiken indien de betrokken artikelen niet voldoen aan het
bepaalde bij deze regeling.

Artikel 5 Regeling overige pyrotechnische artikelen
Het is verboden een pyrotechnisch artikel te gebruiken in strijd met het doel waarvoor het artikel is
vervaardigd.

Pagina 2 van 2

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Aantekenen

ILT
Marktordening
Producttoezicht 2

Artikel 10.2.e.

Utrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Contactpersoon

Artikel
Inspecteur ILT
10.2.e.
Artikel 10.2.e.
Ons kenmerk
465038

Datum
Betreft

29 juni 2020
Last onder dwangsom

Geachte heer Artike

l
10.2.
De Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT) is belast met het houden van
toezicht op ene.de handhaving van de voorschriften van het Vuurwerkbesluit (Vwb)
en daarop gebaseerde regelingen, onder andere de Regeling aanwijzing
consumenten- en theatervuurwerk (Ract). Geconstateerd is dat u in strijd handelt
met de voorschriften van het Vwb.
Voornemen last onder dwangsom
Op 11 juni 2020 heeft u van de ILT een voornemen last onder dwangsom (VLOD)
ontvangen met het kenmerk 465038 in verband met een overtreding van het Vwb.
Airsoft
Wat is airsoft? Airsoft is volgens van Dale: Spel waarbij spelers elkaar beschieten
met replica’s van vuurwapens, waarmee kunststof balletjes worden afgeschoten.
Volgens de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) is airsoft een
tactische schietsport, bestaande drie disciplines. Bij de airsoftsport wordt gebruik
gemaakt van airsoftapparaten, die biologisch afbreekbare balletjes afschieten. Het
is een tactische teamsport waarbij sportiviteit, gameplay en het sociale component
centraal staan. De Enola Gaye (rookgranaten) worden in dit spel gebruikt om
tegenstanders te misleiden.
Onderzoek
Op 7 mei 2020 is door mij geconstateerd dat er via uw website vuurwerkartikelen
Ate koop worden aangeboden. Via uw website worden
r producten te koop aangeboden:
onder andere de volgende
• Enola Gaye Wirepullt(diversen kleuren);
i
• Enola Gaye Burst diversen
kleuren);
• Enola Gaye EG18. k

e
l
Deze pyrotechnische artikelen
worden op uw website aangeboden voor airsoft
1
sport- en outdoor evenementen.
Volgens de EU conformiteitsverklaring worden
0
deze pyrotechnische artikelen
ingedeeld in de categorie P1 (pyrotechnische
.
artikelen die weinig gevaar
opleveren).
2
.
Overtredingen
e eerste lid van het Vwb wordt onder vuurwerk verstaan:
• Volgens artikel 1.1.1,
.
pyrotechnische artikelen
ter vermaak. De hiervoor genoemde P1 producten die
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ter vermaak worden aangeboden vallen daarom onder het begrip vuurwerk en
moeten voldoen aan de regels van het Vwb.
Vuurwerk moet volgens artikel 1A.1.3 van het Vwb door de fabrikant in een
bepaalde categorie ingedeeld worden. In artikel 1A.1.3, derde lid van het Vwb
luiden deze categorieën als volgt:
o Categorie F1: Vuurwerk met zeer weinig gevaar
o Categorie F2: Vuurwerk met weinig gevaar
o Categorie F3: Vuurwerk met middelmatig gevaar.
o Categorie F4: Vuurwerk dat gevaar oplevert en alleen gebruikt mag
worden door personen die een gespecialiseerde kennis hebben.
o Categorie T1: Theatervuurwerk met gering gevaar
o Categorie T2: Theatervuurwerk dat uitsluitend bestemd is om door
personen met gespecialiseerde gebruikt te worden.
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De vorengenoemde pyrotechnische artikelen (Enola Gaye) die op de website
worden aangeboden zijn ingedeeld in de categorie P1.
Deze categorie wordt niet genoemd in artikel 1A.1.3, derde lid van het Vwb.

Artikel 10.2.e.

Het aanbieden via uw website van vorengenoemde pyrotechnische artikelen die
niet zijn ingedeeld overeenkomstig artikel 1A.1.3, derde lid van het Vwb is
strijd met 1.2.2, vierde lid van het Vwb. In artikel 1.2.2, vierde lid van het Vwb
is bepaald dat het verboden is vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik binnen het grondgebied van Nederland te brengen, op te slaan,
te vervaardigen, toe te passen, voorhanden te hebben, aan een ander ter
beschikking te stellen of tot ontbranding te brengen indien het vuurwerk niet
voldoet aan het bepaalde bij of krachtens dit besluit.
•

Daarnaast is het aanbod via uw website van de vorengenoemde pyrotechnische
artikelen in strijd met artikel 2, vijfde lid van de Ract dat bepaalt dat
consumentenvuurwerk dat als effect heeft het genereren en verspreiden van
rook verboden is.

•

Volgens artikel 5 van de Ropa is het verboden om een pyrotechnisch artikel te
gebruiken dat in strijd is met het doel waarvoor het artikel is vervaardigd. De
bovengenoemde artikelen zijn vervaardigd als rook simulator en zijn
pyrotechnische artikelen voor technische doeleinden. Indien zij ter vermaak
gebruikt worden dan worden zij gebruikt in strijd met het doel waarvoor zij
vervaardigd zijn. Volgens artikel 4, zesde lid van de Ropa is het onder andere
verboden om pyrotechnische artikelen aan een ander ter beschikking te stellen
indien de betrokken artikelen niet voldoen aan het bepaalde bij de Ropa.

Wettelijk kader
• Artikel 1.1.1, eerste lid Vuurwerkbesluit;
• Artikel 1.2.2, vierde lid Vuurwerkbesluit;
• Artikel 1A.1.3, eerste en derde lid Vuurwerkbesluit;
• Artikel 2, vijfde lid Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk;
• Artikel 4, zesde lid Regeling overige pyrotechnische artikelen;
• Artikel 5 Regeling overige pyrotechnische artikelen.
Zie bijlage 1: Wettelijke bepalingen bij deze brief.
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Belangenafweging en zienswijze
Met toepassing van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht bent u in het
voornemen last onder dwangsom de datum 6 mei 2020 in de gelegenheid gesteld
om een zienswijze naar voren te brengen.
U heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Ik zal niet afzien van mijn
voornemen tot het opleggen van een dwangsom.
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Besluit
Gezien het bovenstaande besluit ik namens de Staatssecretaris van Infrastructuur
en Waterstaat tot oplegging van een last onder dwangsom aan Artikel 10.2.e.
te
Almere. Deze bevoegdheid is gebaseerd op het bepaalde in het Vwb, de Wet
milieubeheer (titel 9.2, artikel 9.2.2.1 en artikel 18.2b) en artikel 5:32 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Met het aanbieden van de genoemde producten Enola Gaye (rookgranaten)
overtreedt u artikel 1.2.2, vierde lid van het Vwb en artikel 2, vijfde lid van de
Ract, artikel 5 en artikel 4, zesde lid van de Ropa.
Last
De last onder dwangsom is erop gericht om het handelen in strijd met het
bepaalde in artikel 1.2.2, 4e lid, artikel 1A.1.3, 1e lid en 3e lid van het Vwb en
artikel 2, 5e lid van de Ract, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, te
beëindigen en om herhaling te voorkomen.
Concreet houdt de last in:
Dat u binnen 6 weken na dagtekening van deze brief stopt met het aanbieden, via
uw website, van deze P1 artikelen zijnde rookgranaten of andere producten die als
effect hebben het genereren en verspreiden van rook.
Bedrag
Indien u geen uitvoering geeft aan de last, verbeurt u een dwangsom van
€ 1000 ineens. Boven dit bedrag wordt geen dwangsom meer verbeurd.
Rechtsopvolger(s)
Tevens ben ik voornemens artikel 5:18 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van toepassing te verklaren. Dit betekent dat de last onder
dwangsom mede zal gelden jegens de rechtsopvolger van uw bedrijf, alsmede
jegens iedere verdere rechtsopvolger. Ook betekent dit dat de last onder
dwangsom, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten, jegens
die rechtsopvolger of iedere verdere rechtsopvolger ten uitvoer kan worden gelegd
en de kosten van die tenuitvoerlegging en een te innen dwangsom bij die
rechtsopvolger of verdere rechtsopvolger kunnen worden ingevorderd.
Mededelingen
Ten slotte deel ik u nog het volgende mee:
•
Verbeurde dwangsommen worden ingevorderd. Ik doe dat bij beschikking;
•
Het staat de Officier van Justitie vrij om, onafhankelijk van dit besluit,
strafvervolging in te stellen wegens deze overtreding;
•
Bij dit besluit horen 2 bijlagen. Deze bijlagen maken onderdeel uit van deze
last onder dwangsom.
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Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TOEZICHT MARKTORDENING/PRODUCTTOEZICHT 2,
Handtekening.
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Paul de Boer
Inspecteur ILT
Bezwaar
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum
waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
• Het kenmerknummer van deze last onder dwangsom;
• De naam en adres van de indiener;
• De dagtekening;
• Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• De gronden van het bezwaar.
Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Juridische zaken
Team bezwaar en Beroep
Postbus 16191
2500 BD DEN HAAG
Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de Raad van State verzoeken om
een voorlopige voorziening te treffen.
Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.
Bijlage 1: Wettelijke bepalingen
Bijlage 2: Voorbeeld EU-CV
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Voornemen last onder dwangsom

Geachte heer Artike

l
10.2.
De Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT) is belast met het houden van
toezicht op ene.de handhaving van de voorschriften van het Vuurwerkbesluit (Vwb)
en daarop gebaseerde regelingen, onder andere de Regeling aanwijzing
consumenten- en theatervuurwerk (Ract). Geconstateerd is dat u in strijd handelt
met de voorschriften van het Vwb.
Airsoft
Wat is airsoft? Airsoft is volgens van Dale: Spel waarbij spelers elkaar beschieten
met replica’s van vuurwapens, waarmee kunststof balletjes worden afgeschoten.
Volgens de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) is airsoft een
tactische schietsport, bestaande drie disciplines. Bij de airsoftsport wordt gebruik
gemaakt van airsoftapparaten, die biologisch afbreekbare balletjes afschieten. Het
is een tactische teamsport waarbij sportiviteit, gameplay en het sociale component
centraal staan. De Enola Gaye (rookgranaten) worden in dit spel gebruikt om
tegenstanders te misleiden.
Onderzoek
Op 7 mei 2020 is door mij geconstateerd dat er via uw eenmanszaak
vuurwerkartikelen via internet Artikel 10.2.e.
te koop worden
aangeboden. Via uw website worden onder andere de volgende producten te koop
aangeboden:
•
Enola Gaye Wirepull (diversen kleuren);
•
Enola Gaye Burst diversen kleuren);
•
Enola Gaye EG18.
Deze pyrotechnische artikelen worden ter vermaak aangeboden voor sport- en
outdoor evenementen. Volgens artikel 1.1.1 lid 1 van het Vwb wordt onder
vuurwerk verstaan: pyrotechnische artikelen ter vermaak. De hiervoor genoemde
producten moeten dus voldoen aan de regels van het Vwb.
Vuurwerk moet volgens artikel 1A.1.3 Vwb door de fabrikant in een bepaalde
categorie ingedeeld worden. In lid 3 van artikel 1A.1.3 van het Vwb luiden deze
categorieën als volgt:
• Categorie F1: Vuurwerk met zeer weinig gevaar
• Categorie F2: Vuurwerk met weinig gevaar
• Categorie F3: Vuurwerk met middelmatig gevaar.
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•
•
•

Categorie F4: Vuurwerk dat gevaar oplevert en alleen gebruikt mag worden
door personen die een gespecialiseerde kennis hebben.
Categorie T1: Theatervuurwerk met gering gevaar
Categorie T2: Theatervuurwerk dat uitsluitend bestemd is om door personen
met gespecialiseerde gebruikt te worden.

De pyrotechnische artikelen (Enola Gaye) die op de website Artikel 10.2.e.
worden aangeboden zijn ingedeeld in de categorie P1. Deze categorie wordt niet
genoemd in artikel 1A.1.3 lid 3.
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Overtredingen
• Volgens artikel 1.1.1, eerste lid van het Vwb wordt onder vuurwerk verstaan:
pyrotechnische artikelen ter vermaak. De hiervoor genoemde P1 producten die
ter vermaak worden aangeboden vallen daarom onder het begrip vuurwerk en
moeten voldoen aan de regels van het Vwb.
Vuurwerk moet volgens artikel 1A.1.3 van het Vwb door de fabrikant in een
bepaalde categorie ingedeeld worden. In artikel 1A.1.3, derde lid van het Vwb
luiden deze categorieën als volgt:
o Categorie F1: Vuurwerk met zeer weinig gevaar
o Categorie F2: Vuurwerk met weinig gevaar
o Categorie F3: Vuurwerk met middelmatig gevaar.
o Categorie F4: Vuurwerk dat gevaar oplevert en alleen gebruikt mag
worden door personen die een gespecialiseerde kennis hebben.
o Categorie T1: Theatervuurwerk met gering gevaar
o Categorie T2: Theatervuurwerk dat uitsluitend bestemd is om door
personen met gespecialiseerde gebruikt te worden.
De vorengenoemde pyrotechnische artikelen (Enola Gaye) die op de website
Aworden aangeboden zijn ingedeeld in de categorie P1. Deze
categorie wordt rniet genoemd in artikel 1A.1.3, derde lid van het Vwb..

t
i uw website van vorengenoemde pyrotechnische artikelen die
Het aanbieden via
k overeenkomstig artikel 1A.1.3, derde lid van het Vwb is
niet zijn ingedeeld
strijd met 1.2.2,evierde lid van het Vwb. In artikel 1.2.2, vierde lid van het Vwb
l verboden is vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor
is bepaald dat het
1
theatergebruik binnen
het grondgebied van Nederland te brengen, op te slaan,
te vervaardigen,0toe te passen, voorhanden te hebben, aan een ander ter
.
beschikking te stellen
of tot ontbranding te brengen indien het vuurwerk niet
voldoet aan het 2
bepaalde bij of krachtens dit besluit.
.

•

Daarnaast is het aanbod via uw website van de vorengenoemde pyrotechnische
e
artikelen in strijd met artikel 2, vijfde lid van de Ract dat bepaalt dat
.
consumentenvuurwerk dat als effect heeft het genereren en verspreiden van
rook verboden is.

•

Volgens artikel 5 van de Ropa is het verboden om een pyrotechnisch artikel te
gebruiken dat in strijd is met het doel waarvoor het artikel is vervaardigd. De
bovengenoemde artikelen zijn vervaardigd als rook simulator en zijn
pyrotechnische artikelen voor technische doeleinden. Indien zij ter vermaak
gebruikt worden dan worden zij gebruikt in strijd met het doel waarvoor zij
vervaardigd zijn. Volgens artikel 4, zesde lid van de Ropa is het onder andere
verboden om pyrotechnische artikelen aan een ander ter beschikking te stellen
indien de betrokken artikelen niet voldoen aan het bepaalde bij de Ropa.
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Wettelijk kader
• Artikel 1.1.1, eerste lid Vuurwerkbesluit;
• Artikel 1.2.2, vierde lid Vuurwerkbesluit;
• Artikel 1A.1.3, eerste en derde lid Vuurwerkbesluit;
• Artikel 2, vijfde lid Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk;
• Artikel 4, zesde lid Regeling overige pyrotechnische artikelen;
• Artikel 5 Regeling overige pyrotechnische artikelen.
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Zie bijlage 1: Wettelijke bepalingen bij deze brief.

Voornemen Last onder dwangsom
Ik heb het voornemen om u een last onder dwangsom op te leggen. Deze
bevoegdheid is gebaseerd op het bepaalde in het Vwb, de Wet milieubeheer (titel
9.2, artikel 9.2.2.1 en artikel 18.2b), en artikel 5:32 van de Algemene wet
bestuursrecht.
De last onder dwangsom is erop gericht om het handelen in strijd met het
bepaalde in artikel 1.2.2, vierde lid en artikel 1A.1.3 van het Vwb, binnen 14
dagen na dagtekening van deze brief, te beëindigen en herhaling te voorkomen
door:
De hierboven genoemde vuurwerkartikelen of soortgelijke artikelen niet meer aan
te bieden op uw website.
Indien u geen uitvoering geeft aan de last, verbeurt u een dwangsom van
€ 1000 ineens. Boven dit bedrag wordt geen dwangsom meer verbeurd.
Rechtsopvolger(s)
Tevens ben ik voornemens artikel 5:18 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van toepassing te verklaren. Dit betekent dat de last onder
dwangsom mede zal gelden jegens de rechtsopvolger van uw bedrijf, alsmede
jegens iedere verdere rechtsopvolger. Ook betekent dit dat de last onder
dwangsom, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten, jegens
die rechtsopvolger of iedere verdere rechtsopvolger ten uitvoer kan worden gelegd
en de kosten van die tenuitvoerlegging en een te innen dwangsom bij die
rechtsopvolger of verdere rechtsopvolger kunnen worden ingevorderd.
Zienswijze
Alvorens een last onder dwangsom op te leggen stel ik u in de gelegenheid uw
zienswijze binnen twee weken na dagtekening van deze brief bij voorkeur
schriftelijk kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze sturen, onder vermelding van
Ons Kenmerk, door middel van een e-mail aan: Artikel 10.2.e.
en aan
ILT.vuurwerk@ilent.nl.

Nadere informatie
Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Daarom is het niet mogelijk een bezwaar of beroep in te dienen.
De bijlagen 1 en 2 maken onderdeel uit van dit voornemen tot oplegging van een
last onder dwangsom.

Pagina 3 van 4

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TOEZICHT MARKTORDENING/PRODUCTTOEZICHT 2,
Handtekening.

Artikel 10.2.e.
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Paul de Boer
Inspecteur ILT
Bijlage 1: Wettelijke bepalingen
Bijlage 2: Voorbeeld EU-CV

Pagina 4 van 4

