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AAN BEVELING
van het Benelux Comité van Ministers
betreffende eisen inzake gespecialiseerde kennis voor het hanteren en/of gebruiken van
pyrotechnische artikelen

M (2020) 15

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 6, lid 2, onder g), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie,
Overwegende dat sommige pyrotechnische artikelen op grond van richtlijn 2013/29/Eu van het
Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van
de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking)1 uitsluitend
beschikbaar mogen zijn voor personen die over de nodige kennis, vaardigheden en ervaring beschikken,
Overwegende dat momenteel binnen de Benelux alleen Nederland opleiding, certificatie en aanwijzing
aanbiedt voor personen met gespecialiseerde kennis ten behoeve van het hanteren en/of gebruiken van
de desbetreffende pyrotechnische a rtikelen,
Overwegende dat gelijksoortige opleidingen, doch met een verschillend curriculum, ook in bepaalde
andere EU-lidstaten aangeboden worden, met name in Duitsland alsook in Frankrijk,
Overwegende dat het wenselijk is de voor de aanwijzing als persoon met gespecialiseerde kennis
geldende wettelijke, regelgevende en bestuursrechtelijke bepalingen van de Benelux-landen, alsook
indien mogelijk van andere EU-lidstaten, te doen convergeren, om een hoog niveau van bescherming te
garanderen, met name op het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid en de
consumentenbescherming,
Overwegende dat de beoogde convergentie niet impliceert dat een land opleidingen of kwalificaties ult
een ander land automatisch zou moeten erkennen, en dat zij de betrokken personen evenmin toelaat
om in een ander land als persoon met gespecialiseerde kennis te worden aangewezen of er in die
hoedanigheid op te treden zonder de aldaar geldende voorschriften in acht te nemen,
Beveelt aan:
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Artikel 1. Definities

De begrippen gehanteerd in deze aanbeveling hebben dezelfde betekenis als in richtlijn 2013/29/Eu van
het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen
van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking).

Artikel 2. Eisen inzake gespecialiseerde kennis

De Benelux-landen worclen uitgenodigd om, met inachtneming van alle relevante bepalingen van
richtlijn 2013/29/Eu, hun wettelijke, regelgevende en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
vereisten en voorwaarden bij aanwijzing van personen met gespecialiseerde kennis ten behoeve van het
hanteren en/of gebruiken van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en overige
pyrotechnische artikelen, in lijn te brengen met de in bijlage bij onderhavige aanbeveling opgenomen
vereisten.

Artikel 3. Toepassingsgebied

1. De in artikel 2 bedoelde eisen zijn deze welke gelden ten aanzien van alle pyrotechnische artikelen
voor het hanteren en/of gebruiken waarvan een persoon over gespecialiseerde kennis dient te
beschikken overeenkomstig het interne recht van het betrokken Benelux-land, waaronder ten minste
begrepen de in artikel 7, lid 3, van richtlijn 2013/29/Eu bedoelde categorieën vuurwerk, pyrotechnische
artikelen voor theatergebruik en overige pyrotechnische artikelen.
2. Het hanteren en/of gebruiken van de in lid 1 bedoelde pyrotechnische artikelen omvat in het bijzonder
de handelingen bedoeld in onderdeel A van de bijlage bij onderhavige aanbeveling, doch niet de
productie van deze pyrotechnische artikelen. De handelingen betreffende het assembleren die nodig zijn
voor de ontsteking van de pyrotechnische artikelen worden niet beschouwd als productie van deze
pyrotechnische artikelen.
3. Deze aanbeveling is uitsluitend van toepassing ten aanzien van pyrotechnische artikelen die onder het
toepassingsgebied van richtlijn 2013/29/Eu vallen.
4. Deze aanbeveling heeft geen betrekking op de eventuele erkenning van in een ander Benelux-land
gevolgde opleidingen of van aldaar verworven kwalificaties of verkregen registraties, noch op enig ander
grensoverschrijdend aspect dienaangaande.

Artikel 4. Externe betrekkingen

Met het oog op een zo ruim mogelijke aansluiting bij de in onderhavige aanbeveling opgenomen
richtsnoeren, onderhoudt het Benelux Secretariaat-generaal dienstige externe betrekkingen
overeenkomstig artikel 27 van het Verdrag tot instelling van de Benelux unie, in het bijzonder met
Noordrijn-Westfalen en/of de Bondsrepubliek Duitsland. Ook wordt gestreefd naar samenwerking en
afstemming door toedoen van externe betrekkingen met andere Eu-lidstaten.
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Artikel 5. lnwerkingtreding en uitvoering
1. Deze aanbeveling treedt in werking op de dag van ondertekening.
2. De Benelux-landen worden uitgenodigd om de nodige maatregelen te nemen teneinde aan het
bepaalde in artikel 2 van deze aanbeveling te voldoen uiterlijk binnen twee jaar na de inwerkingtreding
van de aanbeveling.
Na het verstrijken van bovengenoemde termijn, brengt de Benelux Raad verslag uit aan het Benelux
Comité van Ministers over de maatregelen die zijn getroffen. Daarbij doet de Benelux Raad zo nodig
dienstige voorstellen aan het Benelux Comité van Ministers.
3. Deze aanbeveling doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de Benelux-landen op grond van
richtlijn 2013/29/Eu en in het bijzonder aan de kennisgevingsplicht jegens de Europese Commissie zoals
bedoeld in artikel 6, lid 2, van die richtlijn.

Gedaante
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De Voorzitter van

op 7 december 2020.

- -- -

Comité van Ministers,

/

3

M (2020) 15

BIJL4GE
Eisen inzake gespecialiseerde kennis

A. Inleiding

De in deze bijiage opgenomen eisen worden bij de aanwijzing van personen met gespecialiseerde kennis
gehanteerd.
De aanwijzing heeft betrekking op de vakbekwaamheid van personen behorende bij het hanteren en/of
gebruiken van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en overige pyrotechnische
artikelen. De betrokken handelingen omvatten in het bijzonder het opslaan, het afvuren of ontsteken,
het tot ontbranding brengen, ten behoeve daarvan ter plaatse opbouwen, installeren en na ontbranding
verwijderen, aismede het bewerken, verwerken, verpakken, herverpakken, voormonteren, monteren en
assembleren van deze pyrotechnische artikelen, het voor een korte tijd ter plaatse opslaan ervan en het
ter plaatse verwijderen van defecte artikelen.
B. Bewijs vakbekwaamheid
Om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen dient een aanvraag te worden ingediend en een
overeenkomst te worden aangegaan met een door de bevoegde overheid aanvaarde exameninstelling.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van de noodzakelijke documentatie en bewijsstukken.
Voorwaarde voor toelating examen
Alleen personen die hebben deelgenomen aan de voorbereiding en uitvoering van ten minste tien
vuurwerkevenementen met diverse pyrotechnische artikelen worden toegelaten tot een cursus. Daarbij
meet in ieder geval vuurwerk van categorie F4 gebruikt zijn, cm de cursus voor de categorie F4 te mogen
volgen. Er moeten pyrotechnische artikelen van categorie T2 gebruikt zijn, om de cursus voor de
categorie T2 te mogen volgen.
De deelname aan de vuurwerkevenementen meet hebben plaatsgevenden in het kader van een
activiteit als assistent bij vuurwerkevenementen binnen de laatste vijfjaarvoorafgaand aan de cursus.
Rekening houdend met de grote verscheidenheid aan artikelen die mogelijk is in de categerie P2, en het
ontbreken van gepaste opleidingen die at deze mogelijke soorten artikelen behandelen, kan de bevoegde
overheid van het betrokken Benelux-land veer deze categerie specifieke eisen opleggen en hierbij
afwijken van de eis van deelname aan vuurwerkevenementen.
Voorwaarde inhoud examen
De persoon met gespecialiseerde kennis dient in een theoretisch deel ten minste kennis te hebben van:
de gevaren, de gevoeligheid en de werking van de pyrotechnische artikelen die het voorwerp
uitmaken van de aanvraag;
de algemene veiligheidsregels veer het bewaren, hanteren en/of gebruiken van pyrotechnische
artikelen, met inbegrip van de veer, tijdens en na het afvuren uit te voeren controles;
-

-
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de te volgen gedragslijn in geval van incident of defect;
de wetgeving inzake het hanteren en/of gebruiken en het op de markt aanbieden van
pyrotechnische artikelen;
de basisbeginselen betreffende het correct en veilig vervoer van pyrotechnische artikelen.

In een praktisch deel dienen voldoende vaardigheden op het gebied van het veilig hanteren en/of
gebruiken van pyrotechnische artikelen te worden bijgebracht onder vakkundig toezicht, dat over de
nodige opleiding beschikt om de beoogde activiteiten volgens de voorschriften uit te voeren.
Nadat het toelatingsonderzoek positief is afgerond wordt door de aanvaarde exameninstelling het
bewijs van vakbekwaamheid persoon met gespecialiseerde kennis afgegeven. Op dit bewijs dienen ten
minste de volgende gegevens te worden vermeld:
naam houder vakbekwaamheid;
geboortedatum;
geboorteplaats;
toepassingsgebied;
datum uitgifte bewijs vakbekwaamheid;
Iooptijd bewijs vakbekwaamheid indien niet wettelijk bepaald;
gegevens exameninstelling;
reikwijdte van het bewijs voor de gebruiker:
a) bij vuurwerk: geschikt voor categorie F4
b) bij pyrotechnische artikelen voor theatergebruik: geschikt voor categorie T2
c) bij overige pyrotechnische artikelen: geschikt voor categorie P2
d) beperkt certificaat:
uitsluitend geschikt voor verwerken (intern transport, opslag ter plaatse voor een korte
tijd), verpakken en herverpakken van professioneel vuurwerk
het tot ontbranding brengen, opbouwen, installeren, monteren, assembleren, na
ontbranding verwijderen en bewerken, (voor-)monteren en assembleren in een
inrichting van professioneel vuurwerk is uitgesloten.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Eisen te stellen aan de vergunninghouder
De vergunningseisen voor personen met gespecialiseerde kennis bestaan ult de volgende onderdelen:
1. Voldoen aan beroepsopleiding;
2. Op de hoogte zijn van de Iaatste stand der techniek;
3. Voldoen aan de werkzaamheidseis;
4. Op de hoogte zijn van de toepasselijke wetgeving.
Ad 1. Beroepsopleiding
De persoon met gespecialiseerde kennis moet beschikken over een voor het toepassingsgebied relevant
bewijs van vakbekwaamheid dat is afgegeven door een aanvaarde exameninstelling.
Ad2. Laatste stand der techniek
Het volgen van de Iaatste stand der techniek houdt in het volgen van activiteiten van minimaal één
studiedag elke vijf jaar. Indien de beroepsopleiding minder dan één jaar geleden is afgerond wordt dit
als voldoende geacht bij het voldoen aan de Iaatste stand der techniek.
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Ad 3. Werkzaamheidseis
De instantie die de vergunning heeft verleend controleert geregeld, uiterlijk cm de vijf jaar, de
betrouwbaarheid en persoonlijke geschiktheid van de vergunninghouder.
Ad4. Wetgeving
De persoon met gespecialiseerde kennis wordt te allen tijde geacht op de hoogte te zijn van de vigerende
wetgeving van het land waar hij de pyrotechnische artikelen hanteert en/of gebruikt alsook van
eventuele bijkomende voorschriften die in voorkomend geval door de lokale overheid toegepast
worden.
Ten behoeve van het voldoen aan deze eis, dragen de bevoegde overheden er zorg voor dat de op hun
grondgebied geldende voorschriften makkelijk geraadpleegd kunnen worden.

D. Aanwijzing persoon met gespecialiseerde kennis
Het is verboden als gekwalificeerd persoon om zonder een daartoe verleende vergunning of zonder
voortdurende toezicht door een gekwalificeerd persoon met gespecialiseerde kennis die over dergelijke
vergu nning beschikt, vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en overige pyrotechnische
artikelen te hanteren en/of gebruiken en in het bijzonder de boven onder A genoemde handelingen
ermee uit te voeren.
De daartoe bevoegde instantie beslist op een aanvraag cm aanwijzing als persoon met gespecialiseerde
kennis.
Bij de aanvraag om dergelijke aanwijzing worden door de aanvrager, die de leeftijd van 18 jaar heeft
bereikt, de volgende gegevens verstrekt:
zijn naam, adres in de Europese Unie gedurende de laatste vijf jaar, geboortedatum,
geboorteplaats en nationaliteit;
de handelingen, al dan niet bedrijfsmatig, waarop de aanvraag betrekking heeft;
een afschrift van een bewijs van vakbekwaamheid dat is afgegeven aan de persoon door wie of
onder wiens voortdurend toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft,
worden verricht en dat betrekking heeft op die handelingen;
de soorten pyrotechnische artikelen waarop de aanvraag betrekking heeft;
een uittreksel uit het strafregister, een verklaring omtrent het gedrag of enig ander bewijs
overeerikomstig het interne recht van het betrokken Benelux-land, niet ouder dan zes maanden,
waaruit blijkt dat de aanvrager geen gedragingen heeft begaan die een bezwaar vormen voor
het verrichten van de handelingen waarop de aanvraag betrekking heeft.
-

-

-

-

-

De aanvrager toont bij de aanvraag tevens aan dat zijn aansprakelijkheid op een naar het oordeel van
het bevoegd gezag genoegzame wijze is gedekt door verzekering of andere financiële zekerheid op naam
van de aanvrager dan wel op naam van diens werkgever of opdrachtgever.
De zekerheid bedraagt ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis en wordt in ieder geval in stand
gehouden tot het moment waarop de vergunning vervalt.
Met een uittreksel uit het strafregister, verklaring omtrent het gedrag of ander toepasselijk bewijs wordt
gelijkgesteld een overeenkomstig bewijs afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in een andere
EU-lidstaat dan wel in een staat, niet zijnde een EU-lidstaat, die partij is bij een daartoe strekkend of
mede daartoe strekkend verdrag dat het betrokken Benelux-land bindt, op basis van onderzoekingen of
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documenten die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het
beschermingsniveau dat met de nationale onderzoekingen of documenten wordt geboden, mits dat
bewijs niet ouder is dan zes maanden.
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