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Certificatie-overeenkomst 
 

Persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige 
 
Artikel 1 – Ingangsdatum 
Deze overeenkomst gaat in op de datum van certificaatverlening 
 
Artikel 2 – Reglementen en eisen: 
De meest recente versie van de volgende reglementen zijn van toepassing: 

- Kiwa-Reglement voor Certificatie; 

- Kiwa Bezwaarprocedure; 

- Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen. 
De certificatie-eisen zijn vastgelegd in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat 
Vuurwerkdeskundige. 
 
De betreffende reglementen zijn te vinden op www.kiwa.nl/reglementen. Het betreffende schema is te vinden op 
http://www.MijnCertificatie.nl/. 
 
Artikel 3 – Vergoeding: 
De vergoeding aan Kiwa bij het afsluiten van deze aanmelding bedraagt € 270,- en geldt als vergoeding voor de 
behandeling van de aanvraag, voor de instandhouding van het certificaat en het houden van toezicht, gedurende 
de geldigheidstermijn.  
Vergoedingen kunnen door Kiwa jaarlijks worden herzien. 
 
Artikel 4- Openbaar publiceren van gegevens certificaathouder: 
Kiwa draagt er zorg voor dat de volgende gegevens van de certificaathouder worden gepubliceerd op internet: 

- Naam en voorletters 

- Geboortedatum 
- Certificaatnummer 
- Specificatie van de vakbekwaamheid 

Zodra het certificaat niet geldig is, worden deze gegevens van internet gehaald. 
 
Artikel 5- Geheimhouding: 
De certificaathouder gaat vertrouwelijk met exameninformatie om. 
 
Artikel 6 – Instandhouding van vakbekwaamheid: 
De certificaathouder verplicht zich ertoe zijn vakbekwaamheid gedurende de looptijd van deze overeenkomst op 
peil te houden en hiervan registraties te overleggen indien Kiwa hierom verzoekt. 
 
Artikel 7 – Naleving gedragscode: 
De certificaathouder verplicht zich tot naleving van de gedragscode.  
 
Artikel 8 – Duur van de certificatie-overeenkomst: 
Deze certificatieovereenkomst heeft een looptijd vanaf de datum van uitgifte tot de einddatum van het certificaat, 
behoudens beëindiging overeenkomstig het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 
 
Artikel 9 - Klachten en beroep 
Klachten over de uitvoering en/of inhoud van het examen kunnen schriftelijk worden gericht aan Kiwa Nederland 
B.V. , t.a.v. Manager Educatie, Stationspark 45, 4462 DZ GOES. Kiwa zal uiterlijk zes weken na ontvangst van een 
klacht hierover beslissen. Tegen een beslissing van Kiwa kan de Kiwa Bezwaarprocedure worden gestart. Deze 
documenten zijn in te zien op de internetpagina van Kiwa (www.kiwa.nl/reglementen). Tevens zijn deze 
documenten aanwezig en in te zien tijdens het examen.  
 
Artikel 10 - Gedragscode Vuurwerkdeskundige  
1. Algemeen  
1.1. De vuurwerkdeskundige neemt bij zijn werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht en gedraagt zich 
zodanig dat het vertrouwen in zijn/haar beroep niet wordt geschaad.  
1.2. De vuurwerkdeskundige houdt zich bij zijn/haar beroepsuitoefening aan de wettelijke bepalingen, voorschriften 
en vergunningen en aan deze gedragscode. Hij/zij stelt zich hiervan ook op de hoogte.  
1.3. De vuurwerkdeskundige stelt zijn werkgever en zijn eventuele opdrachtgever op de hoogte van deze 
gedragscode en maakt afspraken over de invulling in de praktijk hiervan. 
1.4. De vuurwerkdeskundige is loyaal aan zijn/haar werkgever en eventuele opdrachtgever. Hij/zij zet zijn/haar 
professionele kennis en vaardigheden zo goed mogelijk in bij het werken met vuurwerk en pyrotechniek.  
1.5. De vuurwerkdeskundige onderhoudt zijn/haar vaktechnische kennis en vaardigheden.  
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1.6. De vuurwerkdeskundige informeert, indien hierom wordt gevraagd, de vergunningverlener of wetshandhaver 
over zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot het tot ontbranding brengen/bezigen van vuurwerk.  
1.7. De vuurwerkdeskundige stelt de veiligheid tijdens de werkzaamheden boven de economische aspecten van 
het werk.  
1.8. De vuurwerkdeskundige behoudt zijn/haar eigen professionele oordeel met betrekking tot het werken met 
vuurwerk/bezigen van vuurwerk.  
2. Uitvoering werkzaamheden  
2.1. Bij het voorbereiden van zijn/haar werkzaamheden beoordeelt de vuurwerkdeskundige de gevaren en risico’s 
voor het werken met vuurwerk en pyrotechnische voorwerpen en stoffen.  
2.2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden geen niet beheerste risico’s genomen. Indien er gewerkt 
moet gaan worden waardoor de risico’s niet meer beheerst kunnen worden of indien er onvoldoende 
beheersmaatregelen kunnen worden genomen, worden de werkzaamheden gestaakt of niet aangevangen.  
2.3. Indien de omstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wijzigen waardoor er nieuwe 
(onvoorziene) risico’s ontstaan, worden de werkzaamheden onderbroken. De werkzaamheden worden pas dan 
weer aangevangen indien de risico’s weer kunnen worden beheerst.  
2.4. Bij het onderbreken of staken van de werkzaamheden, wordt de opdrachtgever en de werkgever op de hoogte 
gebracht van de redenen. 
2.5. Niet deskundige medewerkers worden voor het werken en/of assisteren bij het tot ontbranding brengen en 
bezigen van vuurwerk geïnformeerd over de gevaren en risico’s en geïnstrueerd over de beheersmaatregelen. De 
vuurwerkdeskundige ziet toe op de uitvoering hiervan. Indien iemand zich niet houdt aan de zijn/haar instructie of 
overeengekomen beheersmaatregelen zal de vuurwerkdeskundige hierop ingrijpen en het gevaar afschermen.  
2.6. De vuurwerkdeskundige zal, op basis van de erkende stand der techniek, alles doen om gevaren, ongevallen 
en schades te voorkomen van medewerkers, geïnstrueerde derden, omstanders, zichzelf, de omgeving en 
goederen.  
2.7. Indien zich alsnog een ongeval voordoet, zal de vuurwerkdeskundige direct de werkomgeving en het vuurwerk 
en pyrotechnisch materiaal veilig stellen. Tevens zal hij/zij de werkgever, opdrachtgever en het bevoegde gezag 
informeren.  
2.8. De vuurwerkdeskundige werkt volledig mee aan het onderzoek naar de oorzaken van een eventueel ongeval 
of incident.  
3. Klachten  
3.1. De vuurwerkdeskundige geeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot het indienen van eventuele klachten. Bij 
het ontvangen van een eventuele klacht zal de vuurwerkdeskundige, samen met zijn/haar werkgever, de klacht 
beoordelen en op een adequate wijze afhandelen naar de opdrachtgever toe.  
3.2. De vuurwerkdeskundige houdt een registratie bij van de ontvangen klachten, bijzondere voorvallen, incidenten 
en ongevallen. Tevens registreert de vuurwerkdeskundige de eventuele aanwijzingen van wetshandhavers.  
3.3. Klachten kunnen zowel bij zijn/haar werkgever als de CKI worden ingediend.  
3.4. De vuurwerkdeskundige geeft inzicht in zijn/haar klachtenregister indien daar om wordt verzocht.  
4. Gevolgen bij het niet naleven van de gedragscode 
4.1. Het niet naleven van de gedragscode kan leiden tot een (schriftelijke) waarschuwing, schorsing of intrekking 
van het certificaat en verwijdering uit het certificatieregister. 
 
Handtekening: Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
Ron Scheepers Naam certificaathouder:  
Kiwa  


