
Matrix regelgeving ontplofbare stoffen 
 

 explosieven en munitie Defensie explosieven en munitie civiel vuurwerk 

Regels NL Regels NL Regels EU Regels NL Regels EU 

toestemming opslag en 
wijze van opslag, dus ook 
het 'voorhanden hebben' 

AASTP-1 
M 40-21 
Omgevingsvergunning 

Wecg 
Mijnbouwwet 
Wet wapens en munitie 
BRZO99 
Omgevingsvergunning 
circulaire2006 

93/15/EEC 
Sevesorichtlijn 

Vuurwerkbesluit 
BRZO99 
Omgevingsvergunning 

-- 

berekening effect afstanden AASTP-1 
MP 40-21 
Van Houwelingen 

AASTP-1 
circulaire2006  

-- Vuurwerkbesluit -- 

vastleggen effect afstanden bestemmingsplan bestemmingsplan art. 12 
Sevesorichtlijn 

bestemmingsplan -- 

kwetsbare bestemmingen Van Houwelingen 
circulaire2006 

circulaire2006 -- Vuurwerkbesluit -- 

risiconormen Van Houwelingen  NMP-4 (Bevi) 
circulaire2006 

-- geen -- 

Informatieverstrekking en 
registratie 

Omgevingsvergunning 
(MP 40-21) 

Wecg 
Mijnbouwwet 
BRZO99 

93/15/EEC  
Sevesorichtlijn 

Vuurwerkbesluit pyrorichtlijn 

eisen aan kwaliteit -- (MP 40-21) Wecg (CE-keur) 
Mijnbouwwet 

93/15/EEC 
CEN-normen 

RACT pyrorichtlijn 
CEN normen 

beveiliging (security) interne regels Wecg 
ADR/VLG (par. 1.10) 
Wet inzake het merken van 
kneedspringstof 

93/15/EEC -- -- 

voorschriften voor gebruik 
(bezigen) 

-- (MP 40-21) Arbobesluit (art 4.8) 
Mijnbouwwet 
(sloopvergunning) 

-- Arbobesluit (art 4.9) 
Vuurwerkbesluit 
werkplannen 
vergunningen 

-- 

fabricage (locatie en 
proceseisen) 

-- BRZO99 
Omgevingsvergunning 

Sevesorichtlijn (Vuurwerkbesluit) 
Omgevingsvergunning 

Sevesorichtlijn 
(IPPC) 

transport (alle modaliteiten), 
incl. classificatie  

MP 40-20 
ADR/VLG 

ADR/VLG 
Beleidsregels V&W 
Wecg (overbrenging) 

93/15/EEC 
UN-regelgeving 

ADR/VLG 
Beleidsregels V&W 

UN-regelgeving 

 
 



Niet in schema opgenomen: 

� in beslag genomen artikelen of bij politie ingeleverde artikelen 

� overige pyrotechnische artikelen, die in de pyrorichtlijn worden benoemd 

� opsporen van conventionele explosieven als bedoeld in artikel 4.10 Arbobesluit 

 

Uitleg van de verschillende aanduidingen 

93/15/EEC Richtlijn nr. 93/15/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de 

bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEG L 121) 

ADR/VLG ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

VLG: Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen 

Beleidsregels V&W Regels betreffende de hoeveelheid ontplofbare stof aan boord van zeeschepen in relatie tot woningen in de omgeving van de 

aanlegplaats 

Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen  

BRZO99 Besluit risico's zware ongevallen 1999 

CEN normen In Europees verband te formuleren normen  

circulaire2006 Circulaire ontplofbare stoffen civiel gebruik van 19 juli 2006 (Stcrt 2006, 161) 

IPPC Richtlijn 2008/1/EG van de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEU L 24) 

MP 40-20 Ministeriële publicatie 40-20, Defensie interne regeling over transport van gevaarlijke stoffen, waaronder explosieven en munitie 

MP 40-21 Ministeriële publicatie 40-21, Defensie interne regeling over opslag van gevaarlijke stoffen, waaronder explosieven en munitie 

pyrorichtlijn Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van 

pyrotechnische artikelen (PbEG L 154) 

RACT Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Stcrt 2010, nr 11226) 

Sevesorichtlijn Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 

betrokken (PbEG L 10) 

Van Houwelingen Circulaire van 12 april 1988 van de Staatssecretaris van Defensie, J. van Houwelingen, opgenomen in MP 40-21 

Wecg Wet explosieven voor civiel gebruik, Nederlandse implementatie van de Richtlijn 93/15/EEC 

 

 


