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In het BESLUIT OMGEVINGSRECHT worden alle zaken geregeld die met de omgeving te 

maken hebben. Bijvoorbeeld milieu, geluidshinder, inrichtingen, bouwwerken, 

brandveiligheid, luchtkwaliteit enz. 

Munitie en kruit worden in deze wet beschreven en er is bepaald dat bij opslag en 

gebruik van kruit men vergunningsplichtig is. De artikelen zijn hieronder weer gegeven. 

Ook is er een koppeling met de Wet en Regeling Wapens en Munitie. 

 

Wij vertrouwen jullie hiermee van dienst te zijn. 

Besluit Omgevingsrecht Bijlage 1 behorende bij het artikel 3.3 Categorie 3 

 3.1. Inrichtingen waar ontplofbare stoffen, preparaten of producten worden 

vervaardigd, bewerkt, verwerkt, verpakt of herverpakt, opgeslagen of overgeslagen, 

waarbij onder ontplofbare stoffen worden verstaan de stoffen of preparaten als 

bedoeld in artikel 2 van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke 

stoffen en preparaten, dan wel de stoffen, preparaten of andere producten, die zijn 

ingedeeld in de internationale transportgevarenklasse 1 als bedoeld in bijlage 1 van 

het Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), alsmede nitrocellulose. 

 3.2. Voor de toepassing van onderdeel 3.1 blijft het opslaan van ten hoogste de 

volgende hoeveelheden buiten beschouwing: 

o a. 10.000 tot gevarengroep 1.4 van het VLG behorende patronen dan wel 

onderdelen daarvan voor vuurwapens met een kaliber van niet meer dan 13,2 mm 

of voor schietgereedschap; 

o b. 1 kg tot gevarengroep 1.1 van het VLG behorend zwart buskruit; 

o c. 3 kg tot gevarengroep 1.3 van het VLG behorend rookzwak buskruit; 

o d. 10 kg tot gevarengroep 1.4 van het VLG behorend pyrotechnisch speelgoed; 

o e. 25 kg tot gevarengroep 1.4 van het VLG behorend consumentenvuurwerk in de zin 

van het Vuurwerkbesluit. 

 3.3. Voor de toepassing van onderdeel 3.1 blijft buiten beschouwing het herladen 

als bedoeld in artikel 17 van de Regeling wapens en munitie. 

 3.4. Indien sprake is van gelijktijdig opslaan van zwart en rookzwak buskruit, als 

bedoeld in onderdeel 3.2, onder b en c, dient voor de berekening van de 

hoeveelheden die dan ten hoogste mogen worden opgeslagen de hoeveelheid 

zwart buskruit, vermenigvuldigd met twee, te worden opgeteld bij de hoeveelheid 

rookzwart buskruit; de zo berekende hoeveelheid mag de hoeveelheid van 3 kg 
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niet te boven gaan, met dien verstande dat de hoeveelheid zwart buskruit de 

hoeveelheid van 1 kg niet te boven gaat. 

 3.5. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een 

omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, 

voor zover het betreft inrichtingen waar: 

o a. meer dan 10 000 kg consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit 

wordt opgeslagen of consumentenvuurwerk wordt bewerkt in de zin van het 

Vuurwerkbesluit; 

o b. professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik al dan 

niet tezamen met consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit worden 

opgeslagen of bewerkt in de zin van het Vuurwerkbesluit, tenzij sprake is van opslag 

van uitsluitend theatervuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit 

in een hoeveelheid van ten hoogste 25 kg; 

o c. meer dan 25 kg, maar niet meer dan ten hoogste 50 000 kg in beslag genomen 

vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de zin van het 

Vuurwerkbesluit worden opgeslagen. 

 3.6. Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, 

tweede lid, van dit besluit, worden inrichtingen aangewezen voor de opslag van 

ontplofbare stoffen van de klasse 1 van het ADR, indien sprake is van: 

o a. meer dan 25 kg theatervuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1 van het 

Vuurwerkbesluit, waarbij voor de bepaling van de hoeveelheid vuurwerk wordt 

uitgegaan van het gewicht van het vuurwerk als zijnde onverpakt vuurwerk als 

bedoeld in artikel 1.1.1, vijfde lid, onder b, van het Vuurwerkbesluit; 

o b. meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk, waarbij voor de bepaling van de 

hoeveelheid vuurwerk wordt uitgegaan van het gewicht van het vuurwerk, bedoeld 

in artikel 1.1.1, vijfde lid, onder b, van het Vuurwerkbesluit; 

o c. meer dan 25 kg in beslag genomen vuurwerk met aan consumentenvuurwerk 

vergelijkbare eigenschappen in een politiebureau; 

o d. meer dan 1 kg zwart kruit; 

o e. meer dan 50 kg rookzwak kruit; 

o f. meer dan 50 kg netto explosieve massa noodsignaal; 

o g. meer dan 250.000 munitiepatronen of hagelpatronen dan wel onderdelen daarvan 

voor vuurwapens; 
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o h. meer dan 250.000 patronen ten behoeve van schiethamers, of 

o i. andere ontplofbare stoffen dan de hierboven genoemde stoffen en anders dan 

pyrotechnisch speelgoed. 

 3.7. Voor de toepassing van categorie 3.6 blijft buiten beschouwing het bewerken, 

verwerken, verpakken of herverpakken, opslaan of overslaan van ontplofbare stoffen 

binnen inrichtingen die worden gebruikt door de Nederlandse of een 

bondgenootschappelijke krijgsmacht. 

 

 

Artikel 9 WWM 

 Het is verboden zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te 

transformeren of in de uitoefening van een bedrijf uit te wisselen, te verhuren of 

anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te 

verhandelen. 

 2 Bevoegd tot het verlenen en intrekken van een erkenning, alsmede het verlengen 

van de geldigheidsduur daarvan, is de korpschef. Een erkenning heeft een 

geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaren en kan telkens met ten hoogste vijf 

jaren worden verlengd. 

 3 Een erkenning heeft uitsluitend betrekking op de daarin genoemde handelingen, 

soorten wapens en munitie en bedrijfseenheden. Indien de handelingen worden 

verricht in de uitoefening van een bedrijf, strekt de werking van de erkenning zich 

mede uit tot de beheerder. 

 4 Indien een redelijk belang dit vordert, kan de korpschef bepalen dat de erkenning 

tevens inhoudt vergunning tot vervoer van wapens en munitie van de categorieën II 

en III. 

 5 Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid 

verlenen met betrekking tot: 

o a. wapens van categorie IV; 

o b. het vervaardigen of transformeren van munitie door personen die bevoegd zijn 

een wapen of munitie voorhanden te hebben. 
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 6 Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is 

paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op een 

verzoek tot erkenning of een verzoek tot het verlengen van een erkenning. 

 

Artikel 17 RWM 

Van het verbod in artikel 9, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor het 

vervaardigen en transformeren van munitie, voor zover het gaat om herladen: 

 aº. voor eigen gebruik 

o 1º. door personen die houder zijn van een jachtakte; of 

o 2º. door personen die houder zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van 

wapens en munitie, voor zover het betreft munitie die kan worden afgeschoten door 

middel van een vuurwapen, tot het voorhanden hebben waarvan die personen 

gerechtigd zijn; 

 bº. zonder winstoogmerk door een lid van een schietvereniging ten behoeve van 

andere leden van die vereniging, voor zover: 

o 1º. dit lid daartoe door het bestuur van de vereniging schriftelijk is aangewezen, 

terwijl van die aanwijzing door het bestuur schriftelijk kennis is gegeven aan de 

korpschef binnen wiens regio het vervaardigen of transformeren plaatsvindt; en 

o 2º. dit lid geen andere munitie vervaardigt of transformeert dan die, welke kan 

worden afgeschoten door middel van een vuurwapen, tot het voorhanden hebben 

waarvan hij is gerechtigd, behoudens de gevallen waarin door de korpschef voor dit 

doeleinde op verzoek van het bestuur van de vereniging een afzonderlijk verlof tot 

het voorhanden hebben van munitie aan het lid is verleend.  
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