
Schutterijen 
Vlarem-trein 2015 – Zomertrein 

Erkenning schietstanden  



Vlarem-trein 2015 – Zomertrein 
 
 Voorgeschiedenis 

 

Zomer 2014  

Naar aanleiding van: 

 klachten; 

 de daarop volgende rechtszaak; 

 En milieuvergunningsaanvraag (incl. geluidsstudie); 

blijkt dat de historische schutterijen onmogelijk een milieuvergunning 

kunnen verkrijgen gezien zij niet kunnen voldoen aan de 
geluidsnormen van Vlarem. 



Vlarem-trein 2015 – Zomertrein 
 
 Voorgeschiedenis 

 

Winter-lente 2015  

 

Initiatief van de gemeente Kinrooi 

 

Contact met kabinet van minister van leefmilieu 

met voorstel tot aanpassing Vlarem-regelgeving (rubriek 32.8.) 

        

Aanpassing Vlarem 



Vlarem-trein 2015 – Zomertrein 
 
 Procedure Vlarem-trein 2015 - Zomertrein 

 

Februari 2015 

 

 

Juni 2015 

 

 

 
September 2015 

 

Publicatie en 

consultatie 

1e goedkeuring 

Vlaamse regering 

Vraag om 

advies 

Advies Serv, Minaraad en 

Salv 
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  Procedure Vlarem-trein 2015 - Zomertrein 

 
Januari 2016 

 

 

 
Februari 2016 

 

 

18-03-2016 
 

 

Voorjaar 2016 

 

Advies RvS 

Advies Raad van State 

Publicatie BS 

Definitieve goedkeuring 

In werking treding  
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 Wijzigingen voor de historische schutterijen 

 

 nieuwe subafdeling 5.32.8.3  

 

 schieten met zware buks  

 

 naast kleiduifschieten  

 

 soepelere geluidsvoorwaarden  

 

 + voorwaarden i.v.m. veiligheid en inrichting kogelvanger  
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Wijzigingen voor de historische schutterijen 

 

 nieuwe definities: buksmeester, affuit, aanlegpaal, ogief, … 

 Artikel 92. regelmatig (3 maanden) nazicht en onderhoud van 

de kogelvanger; 

 Artikel 93. niet meer voldoen aan de geluidsnormen; 

 Artikel 94. nieuwe subrubriek: 5.32.8.3. Traditioneel buksschieten 

Inrichting van de schietstand en –terrein, de wapens en de 

munitie, de schietactiviteit, de veiligheid en de 

bodembescherming;  

    (analoog met het kleiduifschieten); 
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Wijzigingen voor de historische schutterijen 

 

 Art. 5.32.8.3.1. Schietterrein en inrichting van de schietstand 

- terrein in eigendom of huur; 

- schietbomen, elk voorzien van kogelvangers, oordeelkundig 

geplaatst om overdracht van geluid te beperken en veiligheid 

te garanderen; 

- afstand tussen aanlegpaal en schietboom: tussen 8 en 10m; 

- hoogteverschil tussen bodem en onderkant hark: min. 14m; 

- hark uit hout en max. hoogte hark: 2,5m en breedte: 1,5m; 

- hoogteverschil tussen bodem en bovenkant paal: min. 2m; 

- toeschouwers en andere schutters: 5m achter materiële 

hindernis in afgebakende zone; 
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Wijzigingen voor de historische schutterijen 

 

 Art. 5.32.8.3.2. Wapens en munitie 
- indien geen activiteiten  buksen opgeborgen; 

- ogief mag niet puntig zijn; 

- lengte van ogief ≤ halve diameter van kogel; 

- kogelgewicht ≤ 45gram; 

- los gestorte lading en chemisch voldoen aan type ‘rookzwak’; 

- enkel kaliber 12, 16 of luchtbuksen met kaliber 4,5; 
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Wijzigingen voor de historische schutterijen 

 

 Art. 5.32.8.3.3. Schietactiviteit 
- alle kogels opvangen in een kogelvanger 
- voor aanvang: kogelvanger(s) controleren; 
- kogelvanger(s) op hoogste punt plaatsen voor 1e schot; 
- de buks mag enkel ongeladen en door de buksmeester 
verplaatst worden; 
- ongeoefende schutters moeten affuit gebruiken (buksmeester); 
- tijdens het schieten = geen personen achter de schietboom; 
- de schutter mag geen alcoholische dranken nuttigen zolang hij 
deelneemt; 
- elke schutter ondertekent het schiet- of aanwezigheidsregister; 
- … 
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Wijzigingen voor de historische schutterijen 

 

 Art. 5.32.8.3.4. Veiligheid 

De maatregelen vermeld in hoofdstuk C1. Veiligheid – reguliere 

activiteiten van de HLTS zijn van toepassing. 

 Art. 5.32.8.3.6. Bodembescherming 

De maatregelen vermeld in hoofdstuk C1. Veiligheid – reguliere 

activiteiten van de HLTS zijn van toepassing. 
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Wijzigingen voor de historische schutterijen 

 

 Art. 5.32.8.3.5. Geluid 

- de geluidsnormen van hfdst. 4.5. zijn NIET van toepassing; 

- enkel schieten tussen 10u en 21u; 

- schietactiviteiten zijn beperkt tot max. één activiteit per week, 

met een max duur van 3 uur m.u.v. 5 weekends per jaar waarbij 

voor schuttersfeesten of wedstrijden geoefend of geschoten 

wordt; de weekends dienen, vooraf, doorgegeven te worden 

aan Milieu-inspectie en de gemeente; 

- max. aantal schoten per uur: 120; 

- register bijhouden (geluidsproductie en –overdracht beper-

kende maatregelen, controle op voorgaande, BBT gebruiken).  

 

 

 



Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 
 
 Onderdelen van het aanvraagformulier 

 

 Gegevens van de aanvrager 
- oprichtingsakte en latere wijzigingen (publ. Staatsblad); 
- verantwoordelijke aanduiden; 

 Gegevens van de inrichting 
- huurovereenkomst indien geen eigendom; 

 Inhoud van de aanvraag 
- aantal schietbomen en schutters; 
- alle activiteiten in een overzicht (data, tijden, …); 
- installaties op de percelen; (verwarmings- en sanitaire-installatie, 
opslagtanks, enz…)  

 Technische gegevens over de inrichting, tanks, enz…  
 

 



Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 
 
 Onderdelen van het aanvraagformulier 

 Andere vergunningen, toelatingen en meldingen; 

 Bij te voegen bewijsstukken 

- plannen; 

- foto’s; 

- huurovereenkomst of eigendomsakte; 

- huishoudelijk reglement; 

- kadasteruittreksel met een lijst van eigenaars van 100m omtrek; 

- betaling dossiertaks; 

  Opgave mede-exploitanten; 

 

 Indienen bij de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, Hasselt 

 

 



Erkenning van de schietstand 
 
 Provincie Limburg – Wapens 

 

Deze erkenningsaanvraag heeft betrekking op alle 

schietstanden ! 

Niemand mag zonder daartoe vooraf te zijn erkend door 

de gouverneur een schietstand uitbaten !  

Erkenning nodig voor de verzekering ! 

 

Aanvragen bij de provincie Limburg 

Federale Taken, Wapens, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 

 

 



Erkenning van de schietstand 
 
 Documenten 
 

 erkenningsaanvraag (zie kopie); 

 identiteit aanvragers d.m.v. kopie identiteitskaart en omschrij-

ving activiteiten (= verklaring schutterij en via de statuten); 

 liggingsplan van alle ruimten die tot de schietstand behoren 

(ook schietstanden in open lucht); 

 milieuvergunning of volledig en ontvankelijkheid van 

aanvraag of verklaring gemeente Kinrooi; 

 omschrijving van de herkomst van de financiële middelen 

(eventuele jaarrekening); 

 

 

 



Erkenning van de schietstand 
 
 Documenten 
 

 kopie van het huishoudelijk reglement (overeenkomstig puntje 
11° van het KB tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van 
schietstanden); 

 verklaring waar en bij wie de wapens bewaard worden 
(beveiligd lokaal); 

 bewijs van goed zedelijk gedrag (niet ouder dan 3 mnd.) van de 
aanvrager(s) – bij rechtspersoon: getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag van alle bestuursleden, samen met een kopie van de 
statuten en latere wijzigingen; 

 verklaring waarin de effectieve uitbater wordt aangeduid 
(natuurlijk persoon die verantwoordelijk is voor de schietstand en 
die controlerende instanties te woord staat); 

 

 

 



Vragen 


