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Het Ministerie van VROM heeft in juli 2006 de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor 
civiel gebruik uitgebracht (EV/2006268085). In de circulaire is de regelgeving aangegeven  
voor de externe veiligheid van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. De circulaire gaat over 
de opslag van ontplofbare stoffen en voorwerpen in civiele opslagen. Ook de opslag van 
munitie (voor bijvoorbeeld politie, sportschieten) valt onder de reikwijdte van de circulaire en 
de tijdelijke opslag van opgespoorde conventionele explosieven (uit onder meer de Tweede 
Wereldoorlog). De opslag van ontplofbare stoffen en munitie bij de krijgsmacht valt niet 
onder deze circulaire evenals de opslag van vuurwerk.  
 
Onder het begrip ‘opslag’ worden volgens de circulaire ook verstaan al die handelingen 
(ompakken, inpakken, bewerken, etc.) die een directe relatie hebben met die opslag. 
 
In de circulaire zijn (externe) veiligheidsafstanden gegeven die tussen een opslagplaats van 
ontplofbare stoffen en (beperkt) (geprojecteerde) kwetsbare objecten moeten worden 
aangehouden. Daarbij gaat het om opslag in een bovengrondse lichte gebouwconstructie 
waarvan de wanden zijn vervaardigd van ten hoogste 23 cm metselwerk of minder dan 20 cm 
beton. Ook het dak is van een licht materiaal vervaardigd.  
 
Bij opslag van ontplofbare stoffen in meerdere bewaarplaatsen moeten interne veiligheids-
afstanden tussen die bewaarplaatsen worden aangehouden om sympathische reacties te 
voorkomen. In de tabellen 1 en 2 zijn de interne veiligheidsafstanden gegeven. 
 
Tabel 1. Interne veiligheidsafstanden voor de opslag van ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik van de subklasse 1.1 in een lichte opslagconstructie.  

Interne veiligheidsafstanden in meters Netto explosieve massa (NEM) in kg 
omwalde bewaarplaats niet-omwalde bewaarplaats 

� 14,1 6 11 
25 7 13 
50 9 17 
75 11 19 

100 12 21 
125 12 22 
150 13 24 
175 14 25 
200 14 26 
250 15 28 
300 16 30 
350 17 31 
400 18 33 
450 19 34 
500 19 35 
750 22 40 
1000 24 44 
2000 30 55 
5000 41 75 
6000 44 80 
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- In de tweede kolom zijn interne veiligheidsafstanden gegeven voor met aarde 

omwalde bewaarplaatsen. In de derde kolom staan interne veiligheidsafstanden voor 
niet (met aarde) omwalde bewaarplaatsen. 

 
Toelichting: 
Voor de interne veiligheidsafstanden voor de opslag van de subklasse 1.1 is gebruik gemaakt 
van DoD Ammunition and Explosives Safety Standard (DoD 6055.9-STD) van oktober 2004 
(DoD-richtlijn). Deze meest recente Amerikaanse richtlijn wordt in de Verenigde Staten 
gebruikt voor het beoordelen van munitiecomplexen van het Ministerie van Defensie en is in 
dat opzicht vergelijkbaar met de Nederlandse Ministeriële Publicatie MP 40-21. In de DoD-
richtlijn zijn interne veiligheidsafstanden gegeven voor al dan niet (met aarde) omwalde 
bewaarplaatsen. Tussen met aarde omwalde bewaarplaatsen wordt daarin een afstand (in 
meters) aanbevolen die in getalswaarde overeenkomt met 2,38�Q(1/3) en tussen niet (met aarde) 
omwalde bewaarplaatsen wordt een afstand (in meter) geadviseerd die in getalswaarde 
overeenkomt met 4,36�Q(1/3); Q is hierbij de netto explosieve massa (NEM) in kg. 
 
Tabel 2. Interne veiligheidsafstanden voor de opslag van ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik van de subklasse 1.3 in een lichte opslagconstructie.  

Interne veiligheidsafstanden in meters Netto explosieve massa (NEM) in kg 
bewaarplaatsen met tegenover 

elkaar liggende deuren 
overige opslagen 

50 14 7 
100 17 10 
150 20 11 
200 22 12 
250 23 13 
300 25 14 
350 26 15 
400 27 16 
450 28 17 
500 29 18 
550 30 19 
600 31 19 
650 32 20 
700 32 21 
750 33 21 
800 34 22 
900 35 23 
950 36 23 
1000 36 24 

 
- Bij de subklasse 1.3 moeten de afstanden die in de tweede kolom staan worden 

aangehouden als de bewaarplaatsen zodanig zijn gesitueerd dat de deuren tegenover 
elkaar liggen. Indien een brandmuur wordt geplaatst tussen de deuren van de 
tegenover elkaar liggende bewaarplaatsen of er is sprake van andere opslagvarianten 
dan gelden de interne veiligheidsafstanden uit de laatste kolom. 

 
Toelichting: 
De interne veiligheidsafstanden voor de subklasse 1.3 zijn gebaseerd op het voorkómen van 
brandoverslag. Als de bewaarplaatsen zodanig zijn gesitueerd dat de deuren tegenover elkaar 
liggen dan moeten minimaal een interne veiligheidsafstand worden aangehouden waarbij  
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direct vlamcontact wordt voorkomen. Dat is het geval als een afstand wordt aangehouden die 
minimaal overeenkomt met de lengte van de vlamtong. Op basis van gegevens uit de richtlijn 
AASTP-1 bedraagt de lengte van de vlamtong (in meters): L = 3,6⋅Q(1/3). Indien een 
brandmuur tussen de deuren wordt geplaatst of voor alle andere opslagsituaties zijn de kortere 
afstanden uit tabel 2 van toepassing op de bewaarplaatsen. Deze afstanden worden aan de 
hand van de volgende formule berekend: q = 19⋅Q0,82/D2; q is de warmtestralingsbelasting in 
kW/m2 (q = 10 kW/m2), Q is NEM in kg en D is de veiligheidsafstand in meters (bron: 
AC/258 CNAD Partnership Group. Group of Experts on the Safety Aspects of Transportation 
and Storage of Military Ammunition and Explosives. Storage Sub-Group. Chapter 5 of 
AASTP-1. Design Environment Criteria. 2nd May 2000. Working Paper AC/258(ST)WP/211). 
 
Opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik van de subklassen 1.2 en 1.4: 
 
- Bij civiele opslagen worden nagenoeg geen ontplofbare stoffen van de subklasse 1.2 

opgeslagen. Als dat toch gebeurt dan worden doorgaans de ontplofbare stoffen van de 
subklasse 1.2 in één bewaarplaats opgeslagen. Daarom worden hier geen interne 
veiligheidsafstanden gegeven voor de opslag van ontplofbare stoffen van de subklasse 
1.2. 

 
�� Bij opslag van de subklasse 1.4 wordt geadviseerd de bewaarplaatsen naast elkaar te 

situeren. De bewaarplaatsen moeten een brandwerendheid van minimaal 60 minuten 
hebben om branddoorslag te voorkomen. De constructieve scheiding tussen die 
bewaarplaatsen moet minimaal 30 cm uitsteken aan de zijde van de toegangsdeuren 
van die bewaarplaatsen om brandoverslag te voorkomen. Als aan beide voorwaarden 
wordt voldaan dan is de interne veiligheid daarmee afdoende gewaarborgd. Indien de 
bewaarplaatsen zodanig zijn gesitueerd dat de deuren tegenover elkaar liggen dan 
moet een afstand van 5 meter tussen de deuren van die bewaarplaatsen worden 
aangehouden. 
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