
Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende de ontplofbare en de voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels
en de daarmee geladen tuigen;

Gelet op de wet van 8 juni 2006 houdende de regelíng van economische en individuele activiteiten met wapens;

Gelet op het koninklijk besluit van23 september 1958, houdende het algemeen reglement betreffende het
fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, veryoeren en gebruiken van springstoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoeríng van de wapenwet;

Gelet op het koninklijk besluít van 29 december 2006 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van
I juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens;

Overwegende dat krachtens artikel 6 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 als springstoffabrieken
worden beschouwd de inrichtingen voor het bereiden, behandelen of verwerken van enigerleí springstof en dat
deze inrichtingen alleen dan tot de tweede klasse behoren indien het werkplaatsen voor het laden van
jachtpatronen bij wapensmeden en andere kleinhandelaars zijn;

Artikel 2 De vergunninghouder moet de hierna vermelde voonryaarden stipt naleven.
1) De vervaardigde patronen mogen geen springstoflading bevatten, maar enkel inerte projectielen, zorlder

lichtspoor- of brandsas en het kaliber mag niet meer bedragen dan 13,2 mm, behalve voor jachtpatronen
met hagef die het nodige kaliber mogen hebben om te worden afgevuurd met een geweer met giadde loop
(ten hoogste kaliber 12).

2) Het vertrek waar de patronen gemaakt worden is aangeduid op bijgevoegd plan.
ln dit vertrek mogen geen andere venrvarmingsmiddelen aanwezig zijn dan middelen met waterradiatoren of
met warme luchtconvectie en evenmin vuur of voorwerpen die vuur kunnen verwekken.
Het vertrek mag worden verlicht met een elektrische verlichtingsinstallatie die voldoet aan de normen die
voor huishoudelijke installaties voorgeschreven zijn.
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3)

4)

De patronen moeten door de vergunninghouder zelf, zonder enige tussenkomst van derden, vervaardigd
worden in het hierboven onder 2) vermelde vertrek, dat tijdens het vervaardigen van de patronen voor niets
anders mag worden gebruikt. Dan is het verboden er te roken en er een open vuur te hebben of binnen te
brengen.
De toestellen die voor de verschillende verrichtingen voor het maken van de patronen nodig zijn en gebruikt
worden (de vorm van de hulzen herstellen, het afgevuurde slaghoedje uitstoten, een nieuw slaghoedje
aanbrengen, laden met kruit, het of de projectiel(en) aanbrengen, de huls dichtwurgen), moeten met de hand
bediend worden, met uitsluiting van iedere aandrijving door middel van een motor.
Ze mogen alleen stuk per stuk kunnen werken, met uitsluiting van iedere productie in serie. De werktafel
moet een effen oppervlak zonder spleten vertonen, zonder enig metaal dat vonken zou kunnen
teweegbrengen.
De gebruikte toestellen, voorwerpen en werktuigen moeten in een volmaakte staat van reinheid en werking
gehouden worden.
Het is verboden hiervoor stofzuigers te gebruiken; aangeraden wordt borstels met zachte haren en vochtige
doeken te gebruiken om de afval van kruit te verzamelen.
De hoeveelheid los kruit, d.i. het kruit dat niet in geladen patronen zit, wordt in het vertrek waar de patronen
gemaakt worden beperkt tot 500 g (vijfhonderd gram) als het alleen rookzwart kruit betreft en tot 250 g
(tweehonderd vijftig gram) als het zwart buskruit betreft.
Het is verboden de bovenste opening van de tremel waarmee het doseerapparaat voor het laden van de
hulzen met kruit gevoed wordt, dicht te maken.
Het vertrek dat als werkplaats voor het maken van de patronen gebruikt wordt, moet steeds proper
gehouden worden; kruitafval moet met de nodige voorzorgen vernietigd worden, hetzij door middel van vuur
als het rookzwak kruit betreft, hetzij door middel van water als het zwart buskruit betreft.
Behoudens een speciale vergunning, mag de vergunninghouder ten hoogste de volgende hoeveelheden
ontplofbare producten onder zich houden:

a) los kruit tot twee kilogram (nettogewicht) zwart buskruit of rookzwart kruit in korrels of in schilfers
b) veiligheidspatronen voor draagbare vuuMapens tot tien kilogram daarin vervat kruit
c) vijfduizend slaghoedjes van allerlei aard voor veiligheidspatronen
d) vijfduizend Flobertpatronen zonder kruit
e) lege hulzen voorzien van slaghoedjes in onbeperkte hoeveelheid.

8) De vergunninghouder mag geen enkel van de onder 7) vermelde producten op geen enkele wijze en om geen

enkele reden aan anderen afstaan.
Hij moet de door zijn toedoen vervaardigde patronen uitsluitend voor persoonlijk gebruik houden.

9) De vergunninghouder moet de patronen die als munitie voor vuurwapens gebruikt kunnen worden,
inschrijven in een register van hetzelfde model als datgene waarvan sprake is in artikel 23 van het koninklijk
besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de
handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie en van de Wapenwet, met dien verstande
dat de uitgeschreven hoeveelheid steeds en uitsluitend moet overeenstemmen met de voor zijn persoonlijk
gebruik verbruikte patronen.

'l 0) Wanneer patronen die als munitie voor vuuMapens kunnen gebruikt worden gestolen of ontvreemd zijn,
moet de vergunninghouder onmiddellijk de lokale politie en de procureur des Konings venruittigen.

11) ledere ontvlamming of ontploffing die zich tijdens het vervaardigen van de patronen voordoet, moet
onmiddellijk ter kennis van de Dienst der Springstoffen te Brussel gebracht worden. Voor het onderzoek mag
de toestand ter plaatse niet gewijzigd worden. Binnen twaalf uren na het ongeval moet dat bericht ook naar
de lokale politie en naar de procureur des Konings gezonden worden.

Artikel 3 De vergunninghouder mag van deze vergunning gebruik maken zodra hij dit besluit ontvangen
heeft; dit laatste ontslaat hem niet van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 8 juni 2006
houdende de regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en bovengenoemd
koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van deze wet.
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