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Beschikkingen
BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot aanwijzing van een lid en van een
plaatsvervangend lid in de Raadgevende Commissie bevoegd inzake ambtenarenrechtspraak voor
de personen in dienst van de Benelux Unie – M (2022) 4

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 8 van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut
van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van de personen in dienst van de Benelux
Economische Unie, ondertekend te ’s-Gravenhage op 29 april 1969,
Gezien beschikking M (2019) 9 van het Benelux Comité van Ministers tot aanwijzing van een lid in de
Raadgevende Commissie bevoegd inzake ambtenarenrechtspraak voor de personen in dienst van de
Benelux Unie,
Op voorstel van de Secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
van het Groothertogdom Luxemburg,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
De heer Alain Germeaux, "Conseiller de légation adjoint" bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
Europese Zaken van het Groothertogdom Luxemburg, wordt aangewezen als lid in de Raadgevende
Commissie.
Artikel 2
De heer Thierry Ewert, "Secrétaire de légation 1er en rang" bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
en Europese Zaken van het Groothertogdom Luxemburg, wordt aangewezen als plaatsvervangend lid
in de Raadgevende Commissie.
Artikel 3
Beschikking M (2019) 9 van het Benelux Comité van Ministers wordt opgeheven.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.
Gedaan te Luxemburg, op 18 mei 2022.

De Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers,

J. ASSELBORN
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter en een
plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof – M (2022) 5

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals laatst gewijzigd door het
op 15 oktober 2012 te Luxemburg ondertekende Protocol,
Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 14 maart 2022 akte heeft verleend van het
ontslag van mevrouw Marie-Françoise Carlier, per 28 maart 2022, als rechter in het BeneluxGerechtshof,
Op voordracht van de Belgische minister van Justitie,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
Mevrouw Caroline Vanderkerken, plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof, wordt
benoemd tot rechter in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 2
De heer Henri Storme, raadsheer in het hof van beroep te Brussel, wordt benoemd tot
plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Luxemburg, op 15 juni 2022.

De Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers,

J. ASSELBORN
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers betreffende het tegengaan van de oneigenlijke
aanwending van pyrotechnische artikelen bedoeld voor het grote publiek – M (2022) 7

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 6, lid 2, onder a), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie,
Gelet op artikel 1, onder b), van het Protocol van 29 april 1969 inzake de afschaffing van controles en
formaliteiten aan de binnengrenzen van de Benelux en inzake de opheffing van de belemmeringen van
het vrije verkeer,
Overwegende dat 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) onverlet laat dat een lidstaat omwille van de openbare
orde of gezondheid en veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen neemt om het bezit,
gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van pyrotechnische artikelen van de categorieën F2,
F3, T1 of P1 te verbieden of te beperken,
Overwegende dat pyrotechnische artikelen van de categorieën F4, T2 en P2 op grond van
bovengenoemde richtlijn uitsluitend op de markt aangeboden mogen worden aan personen met
gespecialiseerde kennis, en dat dit in de Benelux-landen grotendeels ook reeds geldt ten aanzien van
pyrotechnische artikelen van de categorieën F3 en in sommige landen ook T1,
Overwegende dat categorie P1 overeenkomstig bovengenoemde richtlijn bedoeld is voor
pyrotechnische artikelen, anders dan voor vermakelijkheidsdoeleinden of theatergebruik, die weinig
gevaar opleveren voor het grote publiek, maar dat een aanzienlijk aantal pyrotechnische artikelen die
in feite niet tot deze categorie behoren, door fabrikanten of importeurs op oneigenlijke wijze in deze
categorie worden ondergebracht, waardoor zij beschikbaar komen te staan voor personen zonder
gespecialiseerde kennis, terwijl dergelijke artikelen, die er bovendien vaak in hun fysieke verschijning
en bijbehorende verpakkingen als vuurwerk bedoeld voor het grote publiek uitzien, eigenlijk
thuishoren in de categorieën F3 en F4, zij zware knallen produceren en zij bijgevolg onder geen enkel
beding voor het grote publiek zijn bestemd,
Overwegende dat, met name wanneer nieuwe producten op de markt verschijnen, eenzelfde
problematiek zich tevens kan voordoen ten aanzien van pyrotechnische artikelen die in andere
categorieën dan de categorieën P1, F3 of T1 worden ondergebracht,
Overwegende dat de Benelux-landen het onwenselijk achten dat pyrotechnische artikelen aldus op
oneigenlijke wijze worden bestemd om aan het grote publiek ter vermaak te worden verkocht, en dat
zij het bijgevolg aangewezen achten om te dien aanzien maatregelen te nemen conform de daartoe
door bovengenoemde richtlijn geboden mogelijkheden, naar het voorbeeld van wat andere lidstaten
gedaan hebben,
Overwegende dat het wenselijk is de in de Benelux-landen geldende voorschriften hiertoe te
coördineren, teneinde de goede werking van de interne Benelux-markt ten aanzien van de betrokken
pyrotechnische artikelen te verzekeren en tevens een positieve bijdrage te leveren aan het tegengaan
van onrechtmatige praktijken in de grensstreken gericht op het omzeilen van de vigerende
voorschriften,
Heeft het volgende beslist:
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Artikel 1. Definities
Voor de toepassing van onderhavige beschikking gelden de volgende definities:
a) “Richtlijn 2013/29/EU”: 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);
b) De in de bijlagen bij onderhavige beschikking opgenomen technische definities;
c) Voor het overige hebben de begrippen gehanteerd in deze beschikking dezelfde betekenis als in
richtlijn 2013/29/EU.

Artikel 2. Toepassingsgebied
1. Onderhavige beschikking heeft betrekking op maatregelen als bedoeld in artikel 4, lid 2, van richtlijn
2013/29/EU, die de Benelux-landen nemen om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote
publiek te verbieden of te beperken voor wat betreft de in de bijlagen bij deze beschikking opgenomen
pyrotechnische artikelen.
2. Onderhavige beschikking laat onverlet de mogelijkheid voor een Benelux-land om meer stringente
voorzieningen te treffen met betrekking tot het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek
van de in de bijlagen bij deze beschikking opgenomen pyrotechnische artikelen.
Zij doet evenmin afbreuk aan de mogelijkheid voor een Benelux-land om maatregelen als bedoeld in
artikel 4, lid 2, van richtlijn 2013/29/EU te nemen voor wat betreft pyrotechnische artikelen die niet in
de bijlagen bij deze beschikking zijn opgenomen.
3. Deze beschikking heeft geen betrekking op de handhavingsmodaliteiten en -prioriteiten van de
onderscheiden Benelux-landen ten aanzien van de betrokken pyrotechnische artikelen.

Artikel 3. Verboden en beperkingen
1. De Benelux-landen nemen de nodige maatregelen opdat de in bijlagen I en II bij deze beschikking
opgenomen pyrotechnische artikelen niet in bezit gehouden, gebruikt en/of verkocht mogen worden
dan onder de in deze bijlagen bepaalde voorwaarden.
2. Op verzoek van een Benelux-land, voeren de Benelux-landen onderling overleg, in het kader van een
ambtelijke werkgroep als bedoeld in artikel 12, onder b), van het Verdrag tot instelling van de Benelux
Unie, over eventuele wijzigingen van de bijlagen bij onderhavige beschikking of over de
totstandkoming van bijkomende bijlagen met betrekking tot andere pyrotechnische artikelen.
Deze werkgroep brengt hierover verslag uit aan de Benelux Raad, die zo nodig dienstige voorstellen
doet aan het Benelux Comité van Ministers.
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Artikel 4. Inwerkingtreding
1. Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.
2. De Benelux-landen doen de nodige wettelijke, strafrechtelijke, regelgevende en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om aan de bepalingen van deze beschikking te voldoen uiterlijk binnen
twee jaar na de inwerkingtreding van de beschikking.
3. Wanneer de Benelux-landen de in het tweede lid bedoelde bepalingen vaststellen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze beschikking verwezen.
4. Een verbod of beperking als bedoeld in artikel 3 van deze beschikking komt te vervallen ingeval en
voor zover onverenigbaarheid optreedt met een geharmoniseerde norm of met een bepaling van een
in het kader van de Europese Unie vastgestelde rechtshandeling.

Gedaan te Luxemburg, op 27 september 2022.

De Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers,

J. ASSELBORN
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BIJLAGE I
Maatregelen met betrekking tot pyrotechnische artikelen ondergebracht in categorie P1

1. Technische definities
Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder:
a) “Ontworpen om een geluid te produceren”: ontworpen om geluid te produceren door ontsteking
van de pyrotechnische lading die het desbetreffende pyrotechnisch artikel bevat;
b) “Netto explosieve massa”: de totale hoeveelheid pyrotechnische lading in een pyrotechnisch
artikel, welke als netto explosieve massa (NEM) vermeld staat op het etiket overeenkomstig artikel
10 van richtlijn 2013/29/EU;
c) “Geluidsniveau”: geluidsniveau als bepaald volgens paragraaf 6.2.3.6 van normblad EN-16263-3;
d) “Ontworpen om licht en/of rook te produceren”: ontworpen om licht en/of rook te produceren
door ontsteking van de pyrotechnische lading die het desbetreffende pyrotechnische artikel bevat;
e) “Vergunning”: toestemming van de overheid om bepaalde artikelen van categorie P1 op te slaan
en/of te gebruiken overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving.
2. Maatregelen
Het bezit, gebruik en/of de verkoop van de hierna genoemde pyrotechnische artikelen is verboden,
behalve voor of aan personen met gespecialiseerde kennis of voor of aan personen die beschikken
over een vergunning of een daarmee gelijkgesteld document:
a) Pyrotechnische artikelen van categorie P1 die flitspoeder bevatten en/of ontworpen zijn om een
geluid te produceren, en die meer dan 1 gram netto explosieve massa bevatten per artikel;
b) Pyrotechnische artikelen van categorie P1 die flitspoeder bevatten en/of ontworpen zijn om een
geluid te produceren, waarvan het geluidsniveau op 8 meter afstand hoger is dan 120 dB(A,
impuls);
c) Pyrotechnische artikelen van categorie P1 die ontworpen zijn om licht en/of rook te produceren,
tenzij zij voorzien zijn van een stuurwielmarkering als bedoeld in richtlijn 2014/90/EU1 of tenzij zij
ontworpen zijn om een reddingssignaal in een noodsituatie te genereren en bovendien als
dusdanig herkenbaar zijn, voorzien zijn van een leesbare aanduiding van hun beoogde gebruik en
waterdicht zijn, en zij voor het doel om een reddingssignaal in een noodsituatie te genereren in
het bezit zijn, gebruikt worden en/of verkocht worden.

1

Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen
en tot intrekking van richtlijn 96/98/EG van de Raad (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 146).
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BIJLAGE II
Maatregelen met betrekking tot pyrotechnische artikelen ondergebracht in categorie F3 en T1

1. Technische definities
Voor de toepassing van deze bijlage gelden geen bijkomende technische definities als bedoeld in artikel
1, onder b), van onderhavige beschikking.
2. Maatregelen
Het bezit, gebruik en/of de verkoop van de hierna genoemde pyrotechnische artikelen is verboden,
behalve voor personen met gespecialiseerde kennis:
a) Pyrotechnische artikelen van de categorieën F3 en T1
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Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij beschikking M (2022) 7 van het Benelux Comité
van Ministers betreffende het tegengaan van de oneigenlijke aanwending van pyrotechnische
artikelen bedoeld voor het grote publiek
1. Algemeen
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)2 (hierna: “richtlijn 2013/29/EU”) mogen de lidstaten
nationale maatregelen nemen om het bezit, gebruik en/of de verkoop van bepaalde categorieën
pyrotechnische artikelen aan het grote publiek te beperken voor redenen van openbare orde,
gezondheid, veiligheid of milieubescherming. Onderhavige beschikking van het Benelux Comité van
Ministers strekt ertoe dergelijke maatregelen op geharmoniseerde wijze in te voeren voor wat betreft
de terbeschikkingstelling aan het grote publiek van welbepaalde pyrotechnische artikelen waarvan de
oneigenlijke aanwending onevenredige risico’s inhoudt voor mens en dier.
a) EU-context
Artikel 6 van richtlijn 2013/29/EU omschrijft de verschillende categorieën pyrotechnische artikelen. De
categorieën F4, T2 en P2 zijn bedoeld voor de gevaarlijke(re) pyrotechnische artikelen, welke krachtens
artikel 7 van de richtlijn niet vrij ter beschikking mogen worden gesteld aan het grote publiek maar
alleen aan zgn. personen met gespecialiseerde kennis als bedoeld in artikel 3, punt 6 van de richtlijn.
Desgevallend kunnen echter ook pyrotechnische artikelen van de categorieën F2, F3, T1 of P1, welke
bedoeld zijn voor de minder gevaarlijke pyrotechnische artikelen, uit handen worden gehouden van
het grote publiek. Artikel 4, lid 2, van richtlijn 2013/29/EU biedt de lidstaten immers de mogelijkheid
om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van pyrotechnische artikelen van deze
categorieën te verbieden of te beperken. Aldus kunnen de lidstaten, binnen de perken van de
proportionaliteit, meer stringente maatregelen nemen ten aanzien van de categorieën F2, F3, T1 of
P1, ook al voldoen de betrokken pyrotechnische artikelen op zich aan de eisen van de richtlijn.
b) Benelux-context
Elk Benelux-land heeft reeds maatregelen genomen als bedoeld in artikel 4, lid 2, van de richtlijn, om
het bezit, gebruik en/of de verkoop van pyrotechnische artikelen van categorie F3 voor wat betreft
personen die niet over gespecialiseerde kennis beschikken, geheel of gedeeltelijk te verbieden.
Bepaalde Benelux-landen hebben hetzelfde gedaan voor pyrotechnische artikelen van categorie T1.
De Benelux-landen achten het wenselijk om gelijkaardige maatregelen te nemen ten aanzien van
welbepaalde pyrotechnische artikelen van categorie P1. Het betreft met name pyrotechnische
artikelen die in de Benelux-landen eigenlijk niet beschikbaar zouden mogen zijn voor het grote publiek
omdat zij in wezen thuishoren in de categorieën F3 of F4, maar op oneigenlijke wijze in de categorie
P1 worden ondergebracht (en er bovendien veelal uitzien als vuurwerk ter vermaak), zodat zij toch aan
het grote publiek kunnen worden verkocht.
Deze problematiek vergt idealiter een EU-brede oplossing, maar gezien het Europese krachtenveld en
het daartoe benodigde tijdspad valt dit niet op korte termijn te verwachten. In afwachting, wenst de
Benelux het voortouw te nemen, met dien verstande evenwel dat de beoogde Benelux-voorschriften
dienen te komen vervallen wanneer zij worden ingehaald door latere Europese ontwikkelingen met
betrekking tot de desbetreffende pyrotechnische artikelen.
2

PB L 178 van 28.6.2013, blz. 27.
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2. Toelichting per artikel
Preambule
De wens om op gecoördineerde wijze gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden
door artikel 4, lid 2, van richtlijn 2013/29/EU eerder dan via maatregelen per afzonderlijk Benelux-land
is ingegeven door de behoefte aan een goede werking van de interne Benelux-markt voor de betrokken
pyrotechnische artikelen. Zodoende is het Protocol van 29 april 1969 inzake de afschaffing van
controles en formaliteiten aan de binnengrenzen van de Benelux en inzake de opheffing van de
belemmeringen van het vrije verkeer de geëigende rechtsgrond voor onderhavige beschikking.
Voorts legt de preambule de nadruk op de reeds hierboven geschetste mogelijkheden die artikel 4, lid
2, van richtlijn 2013/29/EU de lidstaten biedt om meer stringente maatregelen te nemen ten aanzien
van de minder gevaarlijke pyrotechnische artikelen (uitgezonderd vuurwerk van categorie F1, dat
steeds vrij beschikbaar is), op het feit dat de Benelux-landen dergelijke maatregelen reeds genomen
hebben ten aanzien van pyrotechnische artikelen van de categorieën F3 en soms ook T1, en op de
beweegredenen van de Benelux-landen om dergelijke maatregelen op geharmoniseerde wijze in te
voeren ten aanzien van welbepaalde pyrotechnische artikelen van categorie P1. Naar de toekomst toe
wordt bovendien een opening gemaakt om dergelijke maatregelen zo nodig ook te nemen ten aanzien
van pyrotechnische artikelen uit een andere categorie (zijnde F2), dit voor zover nodig ten gevolge van
eventuele marktontwikkelingen die heden nog niet kunnen worden voorzien.
Tot slot wordt benadrukt dat het gezamenlijk optreden van de Benelux-landen niet alleen de goede
werking van de interne Benelux-markt ten goede komt, maar tevens helpt om paal en perk te stellen
aan onrechtmatige praktijken die vaak in de grensstreken voorkomen en die erop gericht zijn de
voorschriften van een land te omzeilen door de betrokken pyrotechnische artikelen in een buurland te
gaan aanschaffen.
Artikel 1
Artikel 1 bevat de nodige definities, waarvoor in regel wordt aangesloten bij deze van richtlijn
2013/29/EU. In de bijlage bij de beschikking zijn daarnaast een aantal technische definities
opgenomen, welke van belang zijn om het toepassingsgebied van de beoogde verboden en
beperkingen zo goed mogelijk te kunnen afbakenen.
Artikel 2
Artikel 2 bakent het toepassingsgebied van onderhavige beschikking af. Het betreft louter maatregelen
ten aanzien van de pyrotechnische artikelen die zijn opgenomen in de bijlagen bij de beschikking (zie
verder), waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid voor een land om dienaangaande
meer stringente maatregelen te nemen of om maatregelen te nemen ten aanzien van andere
pyrotechnische artikelen, die niet in de bijlagen zijn opgenomen. Hoe de handhaving plaatsvindt
binnen elk Benelux-land (handhavingsbeleid, prioritering, uitvoering), wordt evenmin door de
beschikking geregeld.
Artikel 3
Artikel 3 van de beschikking heeft betrekking op de eigenlijke verboden of beperkingen als bedoeld in
artikel 4, lid 2, van richtlijn 2013/29/EU. Het betreft een juridisch engagement van de Benelux-landen
om de in bijlage I bedoelde maatregelen te nemen ten aanzien van pyrotechnische artikelen van
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categorie P1 en de in bijlage II bedoelde maatregelen ten aanzien van pyrotechnische artikelen van de
categorieën F3 en T1 (lid 1). Zo nodig, kunnen in de toekomst ook andere gevallen onder het
toepassingsgebied van de beschikking worden gebracht (lid 2).
Volgens artikel 6 van richtlijn 2013/29/EU worden pyrotechnische artikelen van zowel de categorieën
F2 als P1 geacht weinig gevaar op te leveren. Bepaalde pyrotechnische artikelen van categorie P1
bevatten echter een springlading die aanzienlijk krachtiger en dus gevaarlijker is dan wat toegelaten is
in de categorie F2, maar hebben wel een uiterlijke verschijningsvorm en gebruiksaanwijzing die
grotendeels identiek zijn aan die voor sommige pyrotechnische artikelen van categorie F2. Dergelijke
pyrotechnische artikelen van categorie P1 zouden eigenlijk niet in handen mogen komen van nietprofessionelen die niet over de nodige kennis, vaardigheden en ervaring beschikken, dit in het
bijzonder omwille van de nadelige maatschappelijke gevolgen op het gebied van geluidsoverlast voor
mens en dier en het risico op letsel bij gebruikers, omstanders, hulpverleners en wetshandhavers. De
betrokken pyrotechnische artikelen van categorie P1 worden gedekt door bijlage I van deze
beschikking. Wat betreft deze categorie, wordt slechts de oneigenlijke aanwending van welbepaalde
pyrotechnische artikelen geviseerd. Dit betreft geen algehele ban, omdat in de categorie P1 ook
pyrotechnische artikelen voorkomen die wel correct gebruikt worden voor technische toepassingen
en bij correct gebruik inderdaad weinig risico opleveren.
Eenzelfde problematiek geldt ten aanzien van pyrotechnische artikelen van de categorieën F3 en T1,
zoals overigens blijkt uit de maatregelen die in sommige Benelux-landen reeds gelden ten aanzien van
pyrotechnische artikelen uit deze categorieën, met uitzondering van bepaalde types die ten tijde van
de totstandkoming van deze beschikking wel nog aan het grote publiek verkocht mogen worden in
bepaalde landen. Dit wordt gedekt door bijlage II van deze beschikking. Op grond hiervan komt in elk
Benelux-land een algehele ban te gelden ten aanzien van de terbeschikkingstelling van pyrotechnische
artikelen van de categorieën F3 en T1 aan het grote publiek.
In de toekomst kan een dergelijke problematiek echter ook aan de orde komen ten aanzien van nog
andere pyrotechnische artikelen. Er verschijnen immers voortdurend nieuwe producten op de markt;
deze zullen niet noodzakelijk van hetzelfde type zijn als de producten die op dit moment op de markt
zijn en kunnen in voorkomend geval eveneens een verhoogd risico voor overlast en voor de veiligheid
betekenen. Het is bijgevolg nodig om, indien de Benelux-landen daartoe besluiten, ook te kunnen
ingrijpen wanneer dergelijke producten op de markt verschijnen en oneigenlijk worden aangewend.
Daartoe kan, op verzoek van één van de drie landen, Benelux-overleg worden georganiseerd, met het
oog op een eventuele aanpassing van de bestaande bijlagen of de toevoeging van nieuwe bijlagen;
dergelijke aanpassingen betreffen een wijziging van de beschikking en komen tot stand volgens
dezelfde procedure (welke unanimiteit tussen de drie landen vereist).
Artikel 4
Artikel 4 regelt de inwerkingtreding en de tenuitvoerlegging van deze beschikking.
Aangezien de beschikking een juridisch engagement inhoudt voor de Benelux-landen om de in de
bijlagen bedoelde maatregelen in te voeren en deze maatregelen een weerslag zullen hebben op
particulieren en in het bijzonder marktdeelnemers, zal elk Benelux-land in zijn interne rechtsorde de
daarvoor benodigde wet- of regelgevende maatregelen moeten nemen, dit volgens de eigen praktijken
van het betrokken land. In uitvoering van artikel 45 van richtlijn 2013/29/EU, zullen de landen tevens
regels moeten vaststellen voor de toepasselijke sancties, die strafrechtelijke sancties kunnen
omvatten.
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Voor deze tenuitvoerlegging geldt een termijn van twee jaar vanaf de dag van ondertekening van de
beschikking. Daarbij dient tevens in acht genomen te worden dat de lidstaten de betrokken
maatregelen in voorkomend geval aan de Europese Commissie moeten notificeren overeenkomstig
Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende
een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de
diensten van de informatiemaatschappij3.
Zoals reeds benadrukt in het algemene deel van deze toelichting, dienen de door toedoen van deze
beschikking ingestelde maatregelen te komen vervallen wanneer zij worden ingehaald door latere
Europese ontwikkelingen die de huidige zorgen met betrekking tot de desbetreffende pyrotechnische
artikelen wegnemen.

3

PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1.
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot wijziging van beschikking M (2020) 14
betreffende de invoering van een pyro-pass – M (2022) 9

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 6, lid 2, onder a), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie,
Gelet op artikel 1, onder b), van het Protocol van 29 april 1969 inzake de afschaffing van controles en
formaliteiten aan de binnengrenzen van de Benelux en inzake de opheffing van de belemmeringen van
het vrije verkeer,
Overwegende dat de bevoegde autoriteiten van de drie Benelux-landen, in toepassing van artikel 6
van beschikking M (2020) 14 betreffende de invoering van een pyro-pass, onderling overleg hebben
gevoerd over de uitvoering van die beschikking,
Overwegende dat uit dit overleg de noodzaak is gebleken om het model van de pyro-pass dat is
opgenomen in bijlage bij beschikking M (2020) 14 aan te passen, teneinde de daarop voorkomende
persoonlijke gegevens te minimaliseren in het licht van verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming),
Overwegende dat uit dat overleg tevens de wenselijkheid is gebleken om de bevoegde autoriteiten
van een ander Benelux-land voor controledoeleinden toegang te geven tot het in artikel 4, lid 1, van
beschikking M (2020) 14 bedoelde register,
Overwegende dat het nodig is om meer tijd te voorzien voor een behoorlijke tenuitvoerlegging van
beschikking M (2020) 14,
Heeft het volgende beslist:

Artikel 1. Wijziging van beschikking M (2020) 14
1. De bijlage bij beschikking M (2020) 14 wordt vervangen door de bijlage bij onderhavige beschikking.
2. Na artikel 4, lid 2, van beschikking M (2020) 14, wordt een als volgt luidend lid 2bis toegevoegd:
“2bis. De bevoegde autoriteiten nemen de nodige maatregelen opdat het in lid 1 van onderhavig
artikel bedoelde register tevens geraadpleegd kan worden door een bevoegde autoriteit van een ander
Benelux-land.”
3. In artikel 7, lid 2, van beschikking M (2020) 14, worden de woorden “twee jaar” vervangen door
“drie jaar”.
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Artikel 2. Inwerkingtreding
1. Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.
2. De Benelux-landen doen de nodige bepalingen in werking treden om aan de bepalingen van deze
beschikking te voldoen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, leden 2, 3 en 4, van
beschikking M (2020) 14 en binnen de termijn zoals gewijzigd door artikel 1, lid 3, van onderhavige
beschikking.

Gedaan te Luxemburg, op 27 september 2022.

De Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers,

J. ASSELBORN
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BIJLAGE
Model voor het controledocument bedoeld in artikel 3, lid 3
Op het document bedoeld in artikel 3, lid 3, van onderhavige beschikking, komt ten minste de volgende
informatie voor:
Pyro-pass
Toepassingsgebied: onderhavig controledocument heeft alleen betrekking op het op de markt aanbieden van
pyrotechnische artikelen welke uitsluitend mogen worden verstrekt aan personen met gespecialiseerde
kennis.
Champ d’application : Le présent document de contrôle ne concerne que la mise à disposition sur le marché
d’articles pyrotechniques qui ne peuvent être fournis qu’à des personnes ayant des connaissances particulières.
Scope: This control document merely relates to the making available on the market of pyrotechnical articles
that shall be made available only to persons with specialist knowledge.
1
Bevoegde autoriteit die de persoon met gespecialiseerde kennis heeft gemachtigd:
Autorité compétente qui a agréé la personne ayant des connaissances particulières :
Competent authority having authorised the person with specialist knowledge:
a) Naam van de bevoegde autoriteit:
Nom de l’autorité compétente :
Name of the competent authority:
…
b) Contactgegevens van de bevoegde autoriteit:
Coordonnées de l’autorité compétente :
Contact details of the competent authority:
…
2
Categorie of categorieën pyrotechnische artikelen waarvoor de 3 Geldigheidsduur van de
machtiging is verleend:
machtiging:
Catégorie ou catégories d’articles pyrotechniques pour laquelle ou
Durée de validité de
lesquelles l’agrément a été délivré :
l’agrément :
Category or categories of pyrotechnical articles for which the
Period of validity of the
authorisation has been granted:
authorisation:
Aanvinken wat van toepassing is en schrappen wat niet past:
(dd/mm/jjjj)
Cocher la case appropriée et biffer les mentions inutiles :
(jj/mm/aaaa)
Tick the relevant box and delete as appropriate:
(dd/mm/yyyy)
Vuurwerk van categorie F4
Artifices de divertissement de la catégorie F4
Fireworks of category F4

…

Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2
Articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2
Theatrical pyrotechnic articles of category T2

…

Andere pyrotechnische artikelen van categorie P2
Autres articles pyrotechniques de la catégorie P2
Other pyrotechnic articles of category P2
(meer bepaald / plus précisément / more specifically: …)

In voorkomend geval, vuurwerk van categorie F3
Le cas échéant, artifices de divertissement de la catégorie F3
If applicable, fireworks of category F3

…

…

Vervolg op blz. 2 / suite sur la page 2 / continues on page 2
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4

Identificatie van de persoon met gespecialiseerde kennis:
Identification de la personne ayant des connaissances particulières :
Identification of the person with specialist knowledge:
a) Naam en voornaam:
Nom et prénom :
Name and first name:
…
b) Geboortedatum:
Date de naissance :
Date of birth :
…
c)

5

Zie identiteitskaart /
Voyez la carte
d’identité /
See ID card

In voorkomend geval, naam en contactgegevens van de betrokken onderneming(en):
Le cas échéant, le nom et les coordonnées de l’entreprise concernée (ou des entreprises
concernées) :
If applicable, name and contact details of the relevant company (or companies):
…

Register waarin het document is opgeslagen:
Registre dans lequel le document est enregistré :
Register in which the document is registered:
a) Naam en contactgegevens van de organisatie die het register bijhoudt:
Nom et coordonnées de l’organisation qui tient le registre :
Name and contact details of the organisation that holds the register:
…

b) Vindplaats van het register (webadres):
Emplacement du registre (adresse Internet) :
Location of the register (internet address):
…
c)

Volgnummer van het document in het register:
Numéro du document dans le registre :
Number of the document in the register:
…
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Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij beschikking M(2022) 9 tot wijziging van
beschikking M (2020) 14 van het Benelux Comité van Ministers betreffende de invoering van een
pyro-pass
In toepassing van artikel 6 van beschikking M (2020) 14 van het Benelux Comité van Ministers
betreffende de invoering van een pyro-pass, hebben de bevoegde autoriteiten van de Benelux-landen
onderling overleg gevoerd over de concrete uitvoering van deze beschikking tegen de in artikel 7, lid
2, van de beschikking bedoelde termijn. Naar aanleiding van dit overleg, werd voorgesteld om de
volgende drie wijzigingen in deze beschikking aan te brengen:
1. Wijziging van het model voor de pyro-pass
Het in bijlage bij beschikking M (2020) 14 opgenomen model van de pyro-pass voorziet dat een
aantal persoonlijke gegevens op de pyro-pass voorkomen. De combinatie van naam, voornaam en
geboortedatum met geboorteplaats en pasfoto levert evenwel gevoelige gegevens op waaruit ras
of etnische afkomst kunnen blijken, welke een bijzondere bescherming vereisen op grond van
artikel 9 van de algemene verordening gegevensbescherming4. Er bestaan evenwel andere
manieren om een marktdeelnemer in staat et stellen te verifiëren of de persoon die hem een pyropass toont er ook daadwerkelijk de houder van is. Bijgevolg wordt niet langer vereist dat de pyropass de geboorteplaats van de houder vermeld en dat diens pasfoto erop voorkomt. Het volstaat
dat de pyro-pass de naam, voornaam en geboortedatum van de houder vermeld. Van de houder
wordt verwacht dat hij deze gegevens staaft door zijn identiteitskaart – waarop zijn pasfoto wel
voorkomt – aan de marktdeelnemer te tonen. Dat moet de marktdeelnemer in staat stellen de
nodige visuele controle uit te voeren, zonder dat de houder zijn identiteitskaart uit handen moet
geven en zonder dat de markdeelnemer er een kopie van moet maken of bewaren (slechts van de
pyro-pass zelf moet de markdeelnemer een kopie bewaren).
2. Wederzijdse toegang tot elkaars nationale registers
Het in artikel 4, lid 1, van beschikking M (2020) 14 bedoelde register moet door een
marktdeelnemer geraadpleegd kunnen worden, om te kunnen verifiëren of een aan hem getoonde
pyro-pass wel geldig is. Voor controledoeleinden blijkt het wenselijk dat dergelijke raadpleging ook
mogelijk wordt gemaakt voor de bevoegde autoriteiten. Daartoe wordt een nieuw lid 2bis
ingevoegd in artikel 4 van beschikking M (2020) 14. Het is de bedoeling dat de bevoegde
autoriteiten van de drie Benelux-landen onderling afspraken maken, conform de algemene
verordening gegevensbescherming, opdat het register van een land ook door de bevoegde
autoriteiten van de andere twee landen geraadpleegd kan worden. In principe volstaat een “hit/no
hit” bevraging, zoals die principieel ook geldt voor marktdeelnemers, opdat de bevoegde
autoriteiten de nodige controles kunnen uitvoeren ingeval een pyro-pass in meer dan één land
wordt gebruikt. Zo nodig, kunnen de bevoegde autoriteiten ook andere modaliteiten
overeenkomen, doch steeds met inachtneming van de algemene verordening
gegevensbescherming.

4

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
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3. Verlenging van de uitvoeringstermijn
Daarnaast is gebleken dat de drie Benelux-landen meer tijd nodig hebben om de tenuitvoerlegging
van beschikking M (2020) 14 zowel op normatief gebied als wat betreft het te creëren register tot
een goed einde te kunnen brengen. Bijgevolg wordt de uiterlijke termijn voor die tenuitvoerlegging
met een jaar verlengd, zijnde tot 7 december 2023.
Voor de uitvoering van onderhavige beschikking geldt voor het overige hetzelfde als voor beschikking
M (2020) 14, in die zin dat het de boelding is dat de in punten 1 en 2 hierboven bedoelde wijzigingen
integraal worden meegenomen in de – reeds in voorbereiding zijnde – uitvoeringsmaatregelen die de
Benelux-landen moeten nemen om aan de bepalingen van beschikking M (2020) 14 te voldoen.
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een adjunct-secretarisgeneraal van de Benelux Unie – M (2022) 10

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 19 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie,
Overwegende de besprekingen van de eerste ministers van de drie Benelux-landen gedurende de
Benelux-Top van 3 oktober 2016 te Schengen betreffende de benoeming van het nieuwe College van
Secretarissen-generaal en van de secretaris-generaal van de Benelux Unie,
Overwegende dat de eerste ministers van de drie Benelux-landen gedurende de Benelux-Top van 8
november 2017 te Den Haag, zich baserend op een rotatie van de secretaris-generaal en de adjunctsecretarissen-generaal na een zittingstermijn van drie jaar, overeenstemming hebben bereikt over een
gezamenlijke verklaring ter verduidelijking van de uitlegging van artikel 19, derde lid, van
bovengenoemd Verdrag, welke werd ondertekend op 10 december 2018 door de leden van het
Benelux Comité van Ministers van de drie Benelux-landen,
Overwegende het voorstel om, in het kader van het aldus ingestelde rotatiesysteem en ingevolge het
overlijden van de bij beschikking M (2019) 20 van het Benelux Comité van Ministers benoemde
adjunct-secretaris-generaal van Belgische nationaliteit, een nieuw Belgisch lid van het College van
Secretarissen-generaal te benoemen in de functie van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux
Unie, dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de bij beschikking M (2019) 20 benoemde
adjunct-secretaris-generaal en vervolgens tot en met 31 december 2025,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
De heer Michel-Etienne Tilemans, van Belgische nationaliteit, wordt benoemd tot adjunct-secretarisgeneraal van de Benelux Unie.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking op 1 september 2022.

Gedaan te Luxemburg, op 12 juli 2022.

De Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers,

J. ASSELBORN
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot aanwijzing van een nieuwe Nederlandse
commissaris – M (2022) 11

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 6, lid 2, onder a), en artikel 22, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie,
alsook de Verklaring gedaan bij de ondertekening van dit Verdrag op 17 juni 2008,
Gelet op artikel 2 van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie,
Op voordracht van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk
der Nederlanden,
Heeft het volgende beslist:

Artikel 1
De heer Gerrit Hoekman wordt aangewezen als Nederlandse commissaris ten behoeve van het
toezicht op de uitvoering van de begroting van de instellingen van de Benelux Unie.

Artikel 2
Beschikking M (2017) 10 tot aanwijzing van een nieuwe Nederlandse commissaris wordt opgeheven.

Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening en heeft uitwerking met ingang van
1 september 2022.

Gedaan te Luxemburg, op 2 september 2022.

De Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers,

J. ASSELBORN
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SECRETARIAAT-GENERAAL
Regentschapsstraat 39
1000 Brussel

Het Benelux Publicatieblad wordt uitgegeven door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie en is
verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans.
Op de website www.benelux.int kunt u het Benelux Publicatieblad raadplegen en kunt u zich inschrijven voor de
mailinglist. U vindt er eveneens de regelgeving van de Benelux Unie.
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