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1

Overbrengingsvergunning voor veilig transport

1.1

Doel: handvatten voor beoordeling en vergunningverlening
Voor het overbrengen van explosieven voor civiel gebruik binnen Nederland is een
vergunning nodig van het college van B&W van de gemeente waar de overbrenging
eindigt. Alvorens het college van B&W toestemming kan geven voor de
overbrenging, in de vorm van het verlenen van een vergunning, moet onderzocht
worden of er maatregelen moeten worden genomen in het kader van de
bescherming van de openbare orde en, zo ja, wat deze maatregelen inhouden.
Deze module is speciaal ontwikkeld voor gemeenten om hen wegwijs te maken bij
de vergunningverlening van de overbrengingsvergunning. Het doel van de module is
als volgt:
“Het bieden van handvatten voor gemeenten/college van B&W voor de beoordeling van de
vergunningsaanvraag en verlening van de overbrengingsvergunning.”

1.2

Wanneer een overbrengingsvergunning?
Artikel 10 tot en met 12 van de Wecg vormen de basis voor het verlenen van de
overbrengingsvergunning door het college van B&W van de gemeente waar de
overbrenging eindigt. In deze artikelen is het college van B&W aangewezen als
bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor de overbrenging binnen
Nederland. Dit geldt niet in het geval dat de explosieven bestemd zijn voor de
mijnbouwsector.
Artikel 10 Wecg stelt dat voor elke overbrenging van explosieven voor civiel gebruik
een vergunning nodig is. In de vervolgartikelen wordt vervolgens een onderscheid
gemaakt naar type overbrenging. Overbrengingen binnen Nederland (die niet
bestemd zijn voor de mijnbouw) vallen onder de bevoegdheid van het college van
B&W van de gemeente waar de overbrenging eindigt. Toch blijkt er soms verwarring
te ontstaan over wanneer het college van B&W een vergunning moet afgeven voor
het overbrengen van explosieven voor civiel gebruik. Hierbij schept beantwoording
van de volgende vragen duidelijkheid.
Is voor elk transport een overbrengingsvergunning nodig?
Nee, er bestaat één uitzondering waarvoor geen overbrengingsvergunning nodig is.
Dit betreft het overbrengen van explosieven voor civiel gebruik binnen een
inrichting. Voor alle overige overbrengingen is een vergunning nodig. Dus ook voor
het overbrengen van explosieven voor civiel gebruik binnen één gemeente.
Voor welke stoffen is een overbrengingsvergunning nodig?
Kort gezegd is voor elke stof die wordt overgebracht en onder de reikwijdte van de
Wecg valt, een overbrengingsvergunning vereist. In module 0, paragraaf 1.3.1 is
een toelichting gegeven op welke stoffen dit betreffen.
Voor welke hoeveelheden is een overbrengingsvergunning nodig?
De overbrengingvergunning is altijd vereist als de overgebrachte stof of het artikel,
onder de reikwijdte van de Wecg valt. De bepalingen in de Wecg over het
overbrengen kennen geen ondergrens voor de hoeveelheid. Dit betekent, dat
ongeacht de hoeveelheid die wordt overgebracht, een overbrengingsvergunning
vereist is.
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1.3

Overbrengen en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen
De overbrengingsvergunning is geregeld in de
artikelen 10 tot en met 15 van de Wecg. Hieruit blijkt,
dat een overbrengingsvergunning in principe voor
overbrengingen van explosieven voor civiel gebruik
vereist is. Er is geen ondergrens naar hoeveelheid
opgenomen.
Naast de Wecg is op een overbrenging ook de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) van toepassing. De
Wvgs is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland.
Explosieven voor civiel gebruik worden op basis van deze wet aangemerkt als
gevaarlijk en vallen onder die wet. Via de regeling vervoer over land van gevaarlijke
stoffen (VLG) is het ADR (internationale regelgeving over het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de weg) geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. In
het ADR zijn een aantal bepalingen opgenomen die relevant zijn voor het
overbrengen van explosieven voor civiel gebruik, waaronder hoofdstuk 1.10, dat
handelt over beveiliging.
Dit hoofdstuk is in principe altijd van toepassing op een overbrenging met
explosieven. Er is een uitzondering indien de vervoerde stof wordt ingedeeld in een
categorie waarbij de hoogst toelaatbare hoeveelheid per transport niet wordt
overschreden. In randnummer 1.1.3.6.3 kan worden opgezocht of een beperkt
aantal bepalingen uit het ADR van toepassing is. Zie hiervoor:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2007/English/010%20E_Part%201.pdf

1.4

Leeswijzer
Deze module is verdeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk is het doel
van de module toegelicht. Daarnaast geeft dit hoofdstuk een toelichting op wanneer
een vergunning voor het overbrengen van explosieven voor civiel gebruik binnen
Nederland nodig is.
In hoofdstuk twee is een stappenplan opgenomen voor de verlening van een
overbrengingsvergunning. Afhankelijk van de beoordeling door het college van B&W
kan gekozen worden voor een eenvoudige overbrengingsvergunning of een
uitgebreide overbrengingsvergunning. Voor welke variant in welk geval gekozen
moet worden, blijkt uit het stappenplan.
In hoofdstuk 3 zijn vervolgens een aantal voorbeelden opgenomen van een
eenvoudige en van een uitgebreide overbrengingsvergunning.
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2

Stappenplan
In figuur 1 is het stappenplan voor het verlenen van de overbrengingsvergunning
weergegeven.

Figuur 1 Stappenplan verlening van een overbrengingsvergunning door het
college van B&W

2.1

Stap 1: is de aanvraag ontvankelijk?
Een aanvraag voor een overbrengingsvergunning is ontvankelijk als aan de
onderstaande vier voorwaarden wordt voldaan:
1. De aanvraag heeft betrekking op het overbrengen van explosieven voor civiel
gebruik binnen Nederland niet zijnde explosieven bestemd voor de mijnbouw.
2. De overbrenging waarop de aanvraag betrekking heeft eindigt in de gemeente
waar de aanvraag is ingediend.
3. De vereiste gegevens (zie ad 3) zijn bij de aanvraag verstrekt.
4. De aanvraag wordt gedaan door de verkrijger (zie ad 4) van de explosieven voor
civiel gebruik.
Indien niet wordt voldaan aan alle vier de voorwaarden, dan is de aanvraag niet
ontvankelijk.
Ad 1 overbrenging binnen Nederland, niet bestemd voor de mijnbouw
Aan deze voorwaarde wordt voldaan als het transport is gestart in een Nederlandse
gemeente en niet bestemd is voor de mijnbouw.
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Explosieven bestemd voor de mijnbouw
Explosieven die bestemd zijn voor de mijnbouw worden met name gebruikt voor de
winning van delfstoffen. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen:
–
–

Het opsporen of verkennen door middel van seismisch onderzoek en
proefboringen;
Veldontwikkeling en productie door middel van boringen en winninginstallaties.

Voor de boringen wordt gebruik gemaakt van explosieven.
Indien de explosieven voor civiel gebruik bestemd zijn voor bedrijven in deze sector,
dan dient altijd nagevraagd te worden of de explosieven bestemd zijn voor één van
de twee bovengenoemde activiteiten.

Ad 2 de gemeente waar de overbrenging eindigt
Het college van B&W van de gemeente waar de overbrenging eindigt, is bevoegd
gezag voor de overbrengingsvergunning. Op basis van de gegevens uit de aanvraag,
waaronder de beschrijving van de route, kan afgeleid worden of de aanvraag bij de
juiste gemeente is ingediend. Dit dient gecontroleerd worden, alvorens over te gaan
tot de beoordeling van de aanvraag.
Ad 3 vereiste gegevens
De aanvraag voor een overbrengingsvergunning moet in ieder geval bestaan uit:
–
Naam en adres van de betrokkenen, zoals de zender, de verkrijger en degene
waarvoor de explosieven bestemd zijn. De gegevens moeten in ieder geval
voldoende gedetailleerd zijn om met elk van de betrokkenen contact op te
kunnen nemen;
–
Aantal en hoeveelheid van de over te brengen explosieven;
–
Een volledige beschrijving van de explosieven en de middelen waarmee deze
kunnen worden geïdentificeerd. Hieronder valt in ieder geval het UNidentificatienummer;
–
De gegevens met betrekking tot de inachtneming van de voorwaarden voor het
in de handel brengen voor zover de explosieven in de handel worden gebracht;
–
De wijze van overbrengen en de route;
–
De geplande data van vertrek en aankomst.
Ad 4 aanvraag door verkrijger
De verkrijger is degene die de explosieven in ontvangst neemt op het eindpunt van
het transport. In voorbeeld 1 is hierop een toelichting gegeven.
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Voorbeeld 1: verschil tussen verkrijger en degene waarvoor explosieven
bestemd zijn.
situatie
Firma A heeft explosieven nodig voor de sloop van gebouwen. Hiervoor heeft Firma
A explosieven besteld bij een andere firma binnen Nederland. Firma A heeft zelf
geen eigen opslaglocatie voor de opslag van explosieven voor civiel gebruik. Om die
reden huurt Firma A hiervoor opslagruimte bij Firma Z. Firma A heeft de bestelde
explosieven niet direct nodig en laat ze daarom overbrengen naar de opslagruimte
bij Firma Z.
Vraag: wie moet de overbrengingsvergunning aanvragen?
Oplossing
Op het moment dat de explosieven bij Firma Z arriveren, is Firma Z de verkrijger.
Om deze reden moet firma Z een overbrengingsvergunning aanvragen.
Echter de explosieven zijn niet bestemd voor Firma Z, maar voor Firma A. Firma A is
de juridische eigenaar van de explosieven. Om deze reden is Firma A degene
waarvoor de explosieven bestemd zijn.

2.2

Stap 2: beschikt degene waarvoor de explosieven bestemd zijn over erkenning?
Een overbrengingsvergunning kan alleen wordt verleend, als degene waarvoor de
explosieven bestemd zijn, beschikt over een “erkenning Wecg”. Als deze persoon niet
in het bezit is van een erkenning kan geen overbrengingsvergunning worden
afgegeven.
Erkenning
De erkenning is een vereiste om handelingen met explosieven uit te kunnen voeren.
De erkenning wordt door de korpschef afgegeven en kan alleen worden afgegeven
als de aanvrager het hebben van explosieven wordt toevertrouwd. De korpschef
toetst hierbij of er een kans op misbruik van de explosieven bestaat. De toets reikt
niet alleen tot de aanvrager, maar ook tot zijn omgeving. De erkenning is overigens
geen bewijs van bekwaamheid.
De Wecg stelt, dat iedereen die handeling uitvoert met explosieven in het bezit moet
zijn van een erkenning. Als deze handelingen met explosieven worden uitgevoerd in
het kader van de uitoefening van een bedrijf, moet ook dit bedrijf beschikken over
een erkenning.
Op de erkenning staat omschreven voor welke handelingen en voor welke stoffen
en/of artikelen de erkenning is afgegeven.

Dit betekent dat moet worden nagegaan:
1. Wie degene is, voor wie de explosieven bestemd zijn.
2. En of deze persoon beschikt over een “erkenning Wecg”.
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Ad 1. degene waarvoor de explosieven bestemd zijn
Degene waarvoor de explosieven bestemd zijn, is degene die juridisch eigenaar is
van de explosieven. Dit kan dus een bedrijf of een persoon zijn. De juridische
eigenaar is niet in alle gevallen dezelfde persoon of rechtspersoon als degene die de
verkrijger van de explosieven is. In voorbeeld 1 is het verschil tussen de verkrijger
en degene waarvoor de explosieven bestemd zijn toegelicht.
Ad 2 beschikken over een erkenning
Of degene waarvoor de explosieven bestemd zijn beschikt over een erkenning kan
achterhaald worden door:
1. Een kopie van de erkenning op te vragen bij degene waarvoor de explosieven
bestemd zijn en dit vervolgens te controleren bij de korpschef van de regio waar
de erkenning is afgegeven.
2. Of te informeren bij de korpschef of deze persoon beschikt over een erkenning
Wecg.

2.3

Stap 3 aanvullende beveiligingseisen
Het college van B&W beoordeelt de vergunningaanvraag tevens op
beveiligingseisen. De toetsing aan de beveiligingseisen vindt plaats door te
onderzoeken of:
1. Er aanvullende beveiligingseisen noodzakelijk zijn.
2. En, zo ja, welke eisen aanvullend aan het overbrengen gesteld moeten worden.
Het college van B&W laat zich, voordat ze een beslissing neemt, adviseren door de
korpschef.
Het resultaat van de toetsing is een besluit om al dan niet een vergunning te
verlenen. Als wordt besloten een vergunning te verlenen zonder aanvullende
beveiligingseisen, dan is dit een zogenaamde ‘eenvoudige
overbrengingsvergunning’. Als er aanvullende eisen aan de beveiliging worden
gesteld, dan is er sprake van een zogenaamde ‘uitgebreide
overbrengingsvergunning’. In het kader is een toelichting gegeven op de uitgebreide
vergunning en op de eenvoudige vergunning.
Ad 1 Wel of geen aanvullende beveiligingseisen
Aan de overbrenging moeten aanvullende beveiligingseisen worden gesteld als er
‘voor illegaal verkeer van explosieven valt te vrezen’. Het college van B&W,
geadviseerd door de korpschef, moet beoordelen of hiervan sprake kan zijn.
Over het algemeen kan worden gesteld, dat hiervan sprake is als:
@gegevens Johan van Ee invoegen@
Ad 2 aanvullende eisen m.b.t. beveiliging
In het kader van een uitgebreide overbrengingsvergunning kunnen nadere eisen aan
de beveiliging worden gesteld. Deze eisen kunnen betrekking hebben op:
@ tekst Johan van Ee invoegen@
In hoofdstuk 3 is een voorbeeld van een aantal eisen opgenomen.
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Waarop kunnen aanvullende beveiligingseisen betrekking hebben?
In
–
–
–
–
–

de Wecg worden vijf typen activiteiten onderscheiden:
in de handel brengen
vervaardigen
opslaan
overbrengen
gebruiken.

De bevoegdheid van het college van B&W richt zich specifiek op het overbrengen.
Dit betekent dat de aanvullende beveiligingseisen alleen betrekking mogen hebben
op het overbrengen en niet op één van de andere typen van activiteiten.
Daarnaast worden in internationale regelgeving al eisen gesteld aan de beveiliging
van het transport van gevaarlijke stoffen. De beveiligingseisen die aan de
overbrengingsvergunning worden gesteld mogen niet in tegenspraak zijn met deze
vereisten.
Vervoer over de weg
De internationale beveiligingseisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de
weg is opgenomen in hoofdstuk 1.10 van het ADR (deze is in de VLG
geïmplementeerd). Zie ook
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2007/English/010%20E_Part%201.pdf
Vervoer over het spoor
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor zijn regels opgenomen in
hoofdstuk 1.10 van het RID. Het RID is geïmplementeerd in de regeling vervoer
over het spoor van gevaarlijke stoffen (Vsg).
Vervoer over de binnenwateren
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren zijn regels over
beveiliging opgenomen in hoofdstuk 1.10 van het ADNR. Deze is geïmplementeerd
in de regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG).

Eenvoudige overbrengingsvergunning
Artikel 10 en 11 Wecg vormen de basis voor de eenvoudige
overbrengingsvergunning. In artikel 10 Wecg is bepaald, dat voor het overbrengen
van explosieven binnen Nederland een overbrengingsvergunning vereist is. In artikel
11 Wecg is bepaald hoe moet worden beoordeeld of een eenvoudige
overbrengingsvergunning kan worden verleend en aan welke voorwaarden een door
B&W opgestelde eenvoudige vergunning moet voldoen. De Wecg noemt drie criteria:
1. In de vergunning wordt uitsluitend melding gemaakt van het besluit dat zij
hebben genomen na controle op de voorgenomen overbrenging. Dit betekent dat
er geen voorschriften met betrekking tot de veiligheid of de beveiliging in de
vergunning kunnen worden opgenomen.
2. De overbrenging plaats kan vinden zonder voorafgaande kennisgeving. Dit
betekent, dat de vrijheid aan het bevoegd gezag wordt gelaten of er al dan niet
een meldingsplicht in de vergunningvoorwaarden wordt opgenomen.
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3. De vergunning wordt verleend voor een daarbij gestelde termijn. Welke termijn
dit is en op hoeveel overbrengingen dit van toepassing is, is afhankelijk van het
college van B&W en het aantal aangevraagde overbrengingen.
In hoofdstuk 3 is een voorbeeld van een eenvoudige overbrengingsvergunning met
meldingsplicht opgenomen.

Uitgebreide overbrengingsvergunning
Artikel 10 tot en met 12 vormen de basis voor de uitgebreide
overbrengingsvergunning. In grote lijnen komt de uitgebreide vergunning overeen
met de eenvoudige vergunning. Er zijn echter twee afwijkingen:
–
Aan de uitgebreide vergunning kunnen aanvullende voorschriften worden
gesteld met betrekking tot de beveiliging; @ afhankelijk van tekst Johan van
Ee@
–
Aan de vergunning moet in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat het
college van B&W in kennis wordt gesteld als de overbrenging wordt
aangevangen.
In hoofdstuk 3 is een voorbeeld van een uitgebreide overbrengingsvergunning
opgenomen.
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3

voorbeelden
In dit hoofdstuk is een aantal voorbeelden gegeven van overbrengingsvergunningen
zoals deze in de praktijk worden gebruikt.

3.1

Eenvoudige overbrengingsvergunning
De eenvoudige overbrengingsvergunning wordt gehanteerd indien geen aanvullende
beveiligingseisen gesteld worden aan het overbrengen. In de praktijk komt het voor
dat de vergunning voor een langere periode wordt verstrekt. Binnen de vergunning
kunnen dan meerdere overbrengingen plaatsvinden. Daarnaast zijn er ook
voorbeelden van een vergunning die voor één overbrenging is afgegeven. In deze
paragraaf is van beide situaties een voorbeeld opgenomen.

3.1.1

Voor één overbrenging
Firma A moet explosieven overbrengen voor de uitvoering van een eenmalige
activiteit in Akerstoort. Hiervoor heeft de Firma A, die de werkzaamheden ook
uitvoert, een overbrengingsvergunning aangevraagd bij het college van B&W van
Akerstoort. De precieze datum waarop de overbrenging gaat plaatsvinden is niet op
de dag bekend. Wel kan een indicatie worden gegeven van de periode waarin de
werkzaamheden met explosieven voor civiel gebruik plaats zullen vinden.
Het college van B&W van de gemeente Akerstoort heeft vervolgens beoordeeld, dat
degene waarvoor de explosieven bestemd zijn, de firma A, beschikt over een
erkenning. Daarnaast is vastgesteld dat er geen aanvullende beveiligingseisen
worden gesteld.
De verleende vergunning is in het onderstaande kader weergegeven.
Geachte __________,
In uw faxbericht van ____________ vraagt u, op grond van de Wet explosieven
voor civiel gebruik, vergunning te verlenen voor het overbrengen van explosieven
naar de gemeente __________ om daarmee ____________(een activiteit uit te
voeren bij de firma X)______.
Op grond van artikel 10 van de Wet explosieven voor civiel gebruik verlenen wij u
hierbij de gevraagde vergunning voor het overbrengen van de springstoffen en
ontstekingsmiddelen, onder voorwaarden dat:
1.

2.

3.

tenminste één werkdag vooraf aan en direct na afloop van iedere periode
van het daadwerkelijke gebruik van explosieven een faxbericht wordt
gezonden aan:
GMC (Gemeenschappelijke Meld Centrale) ____________
Commandant Brandweer van de gemeente ____________
Milieudienst ______________;
het transport van de explosieven van en naar _____________ voldoet aan
het gestelde in VLG/ADR en de vastgestelde route gevaarlijke stoffen volgt,
via de Rijksweg A__/A__, ______ en _______;
het werken met springstoffen en ontstekingsmiddelen plaatsvindt door of
onder direct toezicht van een gecertificeerde springmeester, conform de
bepalingen van art. 4.8 van de Arbobesluit;
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

de aanvrager in bezit is van een geldige erkenning als bedoeld in art 17 van
de Wet explosieven voor civiel gebruik;
binnen de inrichting per dagdeel niet meer springstof aanwezig is dan strikt
noodzakelijk voor de geplande werkzaamheden van het betreffende
dagdeel;
bij onweerachtige weersomstandigheden de werkzaamheden onmiddellijk
worden gestaakt en de springstoffen en ontstekingsmiddelen in veiligheid
worden gebracht;
indien binnen de inrichting zich andere calamiteiten (bijv.brand) voordoen
worden de werkzaamheden onmiddellijk gestaakt en de springstoffen en
ontstekingsmiddelen in veiligheid worden gebracht;
in de periode dat niet met springstoffen wordt gewerkt er geen springstoffen
of ontstekingsmiddelen op het terrein ______________, gelegen aan de
______________ te __________ aanwezig zijn;
na afloop van de werkzaamheden de overgebleven springstoffen of
ontstekingsmiddelen worden afgevoerd naar een voor de explosieven
geschikte bewaarplaats.

Deze vergunning is geldig voor een periode van één maand en eindigt op dd-mmjjjj.

3.1.2

Voor een langere periode
Firma A heeft een overbrengingsvergunning ten behoeve van
reinigingswerkzaamheden met explosieven aangevraagd. Omdat de werkzaamheden
gedurende een langere periode plaatsvinden, heeft Firma A een vergunning
aangevraagd voor de duur van een jaar.
Het College van B&W heeft geconstateerd dat het een overbrengingsvergunning kan
afgeven en dat geen aanvullende eisen gesteld hoeven te worden aan de
beveiliging. In onderstaand kader is een voorbeeld van de bijbehorende vergunning
weergegeven.
Geachte _______,
Om een vergunning op basis van artikel 10 Wet explosieven voor civiel gebruik voor
het overbrengen en bezigen van explosieven ten behoeve van het schoonmaken van
de verbrandingsovens van _________ gevestigd aan _______________ te
___________. Het schoonmaken van de verbrandingsovens is een terugkerende
activiteit.
Gelet op de aan de verzoeker door de korpschef van de regiopolitie
______________, ingevolge artikel 17 Wet explosieven voor civiel gebruik
verleende erkenning voor het gebruiken van explosieven klasse 1 in de Staat der
Nederlanden met als doel het reinigen van vuilverbrandingsovens en krachtcentrales
met behulp van explosieven.
Gelet op de geldigheid van de erkenning (voor de heer _______) tot en met ddmm-jjjj.
Gelet op de aan de erkenning verbonden beperking dat deze alleen van toepassing
is op klasse 1 explosieven.
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Overwegende dat:
•
de firma A beschikt over de benodigde erkenning ingevolge artikel 17 Wet
explosieven voor civiel gebruik;
•
het schoonmaken van verbrandingsovens een terugkerende activiteit is en is
verzocht om een vergunning voor een periode van één jaar maar dat de aan de
firma A verleende erkenning ingevolge artikel 17 Wet explosieven voor civiel
gebruik geldig is tot en met dd-mm-jjjj;
•
De explosieven worden vervoerd conform ADR/VLG.
En er derhalve voor het verkrijgen van de explosieven waarvoor de vergunning
wordt aangevraagd geen specifieke beveiligingseisen in het kader van de openbare
orde en veiligheid nodig zijn.
b e s l u i t e n:
Firma A, ___________te _______ de gevraagde vergunning voor het overbrengen
van explosieven ten behoeve van het schoonmaken van de verbrandingsovens van
__________, gevestigd aan ________ te ________ te verlenen
Deze vergunning geldt tot en met ________dd-mm-jjj____.

De vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
1. het werken met de springstoffen en ontstekingsmiddelen vindt plaats door of
onder direct toezicht van een gecertificeerd springmeester conform de bepalingen
van artikel 4.8 van het Arbobesluit;
2. Er is op het terrein niet meer springstof aanwezig dan voor de werkzaamheden
strikt noodzakelijk is;
3. In de perioden dat er niet met springstoffen wordt gewerkt, mogen er geen
springstoffen of ontstekingsmiddelen op het terrein van ___________ aanwezig
zijn;
4. Na afloop van de werkzaamheden worden de overgebleven springstof en
ontstekingsmiddelen afgevoerd naar een bewaarplaats die voldoet aan de eisen
op grond van de Wet milieubeheer;
5. De omgeving mag geen hinder, schade of gevaar ondervinden van het gebruik
van springstoffen;
6. Ten minste 24 uur vooraf aan en direct na afloop van iedere periode van het
daadwerkelijk gebruik dient een bericht per fax te worden gezonden aan:
1) de Alarmcentrale van de Hulpverlening _________:
2) de Meldkamer van de Regiopolitie __________:
3) de Politie _______, district _______, bureau ________
4) de gemeente ________, afdeling Milieu en Bouwzaken _______
7. Het niet naleven van voornoemde voorwaarden kan intrekking van deze
vergunning tot gevolg hebben.
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3.2

Uitgebreide overbrengingsvergunning
De uitgebreide overbrengingsvergunning is bestemd voor situaties waarin illegaal
gebruik en misbruik van explosieven voor civiel gebruik moet worden voorkomen.
Deze vergunning kan worden afgegeven voor één overbrenging of voor een
bepaalde periode waarbinnen meerdere overbrengingen plaatsvinden. De
praktijkvoorbeelden laten alleen voorbeelden van meerdere overbrengingen zien.
In het onderstaand kader is een voorbeeld hiervan opgenomen.
Gelezen een ingekomen verzoek van ______________;
Om een vergunning voor het overbrengen van springstoffen, zoals bedoeld in artikel
10 van de Wet Explosieven voor Civiel Gebruik, ten behoeve van het gebruik voor
werkzaamheden op diverse terreinen binnen de gemeente________________;
gelet op de vereiste specifieke beveiligingseisen zoals bedoeld in artikel 11 lid 2 sub
a en artikel 12 van de Wet Explosieven voor Civiel Gebruik, om illegaal gebruik van
explosieven te voorkomen zoals gesteld in artikel 1 lid g Wet Explosieven voor Civiel
Gebruik;
gelet op artikel 9, lid 7 eerste alinea van de richtlijn 93/15EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 5 april 1993 die stellen dat in de vergunning
bepaalde gegevens behoren te worden opgenomen;
gelet op de omstandigheid dat de gegevens over het benodigde aantal en de
hoeveelheid van de over te brengen explosieven en de gewenste data van aankomst
en vertrek ervan niet ruim van te voren zijn te bepalen, vanwege de afhankelijkheid
van de vordering van bouwwerkzaamheden en de daarvan afhankelijke en
wisselende opdrachtverstrekkingen en opdrachtgevers, en dat vanwege de
specifieke beveiligingseisen daarom hieronder de voorwaarden 1 tot en met 12 zijn
opgenomen;
gelet op het advies van ________________de Adviseur Gevaarlijke stoffen van de
________________;
verleent hierbij de vergunning aan het voor overbrenging verantwoordelijke bedrijf,
________________, voor het overbrengen van de betreffende explosieven binnen
de gemeente __________, zoals bedoeld in artikel 10 van de Wet explosieven voor
civiel Gebruik, vanwege;
het gebruik voor werkzaamheden op diverse terreinen in ________________, in de
periode van ________________tot en met________________;
MET DIEN VERSTANDE DAT DE OVERBRENGING EN HET GEBRUIK PLAATSVINDT
ONDER DE VOLGENDE VOORSCHRIFTEN
1.

________________ is in bezit van een erkenning voor het overbrengen,
opslaan en gebruik van explosieven zoals bedoeld in artikel 1 lid d van de
Wet explosieven voor civiel gebruik, verleend op grond van artikel 17 van de
Wet explosieven voor Civiel Gebruik, afgegeven onder nummer 10010599,
geldig tot ________________. En draagt zorg voor de tijdige verlenging
hiervan.
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2.

De regelmatige overbrenging van explosieven en ontstekers betreft de
volgende sprinstoffen:
-

Demolux Klasse 1.1 D - UN 0081, type A.
Semtex 1A: Klasse 1.1 D – UN 0084
Elektronische moment ontstekers, klasse 1.4D, UN 0456.

3.

De stoffen en voorwerpen staan te allen tijde onder toezicht, teneinde
elke kwaadwillige handeling te verhinderen en de bevoegde autoriteiten
worden gewaarschuwd in geval van verlies, brand of een andere
calamiteit;

4.

Het werken met de springstoffen en ontstekingsmiddelen vindt plaats door
of onder toezicht van een gecertificeerde springmeester conform de
bepalingen van artikel 4.8 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

5.

De overbrenging vindt plaats via de kortste route gevaarlijke stoffen vanaf
de gemeentegrens;

6.

Het vervoer vindt plaats conform de Regeling vervoer over land van
gevaarlijke Stoffen (VLG);

7.

Er zijn niet meer springstoffen en ontstekingsmiddelen op het terrein
aanwezig dan strikt noodzakelijk is voor de geplande werkzaamheden van
het betreffende dagdeel;

8.

De lokatie waar het gebruik van explosieven na de overbrenging plaatsvindt,
is niet voor publiek toegankelijk

9.

Er vindt geen gebruik plaats zonder overleg met de voor het bouwterrein
direct verantwoordelijke persoon zoals de aannemer, uitvoerder of
veiligheidsdeskundige;

10. Na afloop van de werkzaamheden worden overgebleven springstoffen en
ontstekingsmiddelen afgevoerd naar een bewaarplaats die voldoet aan de
eisen op grond van de Wet milieubeheer;
11. Er moet tenminste twee werkdagen voorafgaand aan het binnen de
gemeentegrenzen brengen van de springstof en ontstekingsmiddelen per fax
bericht gegeven worden van de overbrenging en het gebruik, of van
veranderingen daarin, en direct na afloop van iedere periode van het
daadwerkelijke gebruik. Het bericht wordt gefaxt aan:
-

Meldkamer van de GG&GD via faxnummer: ________________
Meldkamer van de Brandweer via faxnummer: _______________
Meldkamer van de Politie via faxnummer: ___________________
T.a.v.: _______________ (adviseur Gevaarlijke Stoffen/Vuurwerk)
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