Per 1 februari 2021 gelden aangescherpte regels als gevolg van de
vernieuwde Verordening precursoren voor explosieven
De nieuwe Europese Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148) is aanleiding om enkele
praktische aspecten die voortvloeien uit deze verordening onder jullie aandacht te brengen.
De nieuwe verordening is van toepassing vanaf 1 februari 2021 en moet leiden tot een versterkt
controlesysteem waardoor nóg beter dan voorheen moet wordt voorkomen dat minerale
meststoffen (en overigens ook diverse andere precursoren) kunnen worden gebruikt voor de illegale
vervaardiging van explosieven. Ook willen de overheidsinstanties met de nieuwe regels sneller
kunnen achterhalen waar precursoren voor explosieven zich bevinden. De oude verordening
(98/2013) is met de nieuwe verordening niet meer van kracht.
Met de nieuwe verordening wordt de lijst met stoffen waarvoor een meldplicht geldt bij verdachte
transacties, aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen aangepast. De actuele lijst treft u aan in
bijlage 1a. Voor de volledigheid treft u in bijlage 1b de actuele lijst aan van stoffen die een particulier
alleen mag aankopen als deze beschikt over een vergunning of die een particulier helemaal niet mag
aankopen.
Het is voor de bedrijven van belang om na te gaan of een of meerdere van de genoemde stoffen in
bijlage 1a en 1b worden aangeboden. En als dat het geval is dan gelden er beperkingen voor het
verhandelen ervan.
a.

Identificatieplicht - Verklaring
De nieuwe regels verplichten dat de verkoper moet nagaan of de koper aantoonbaar een precursor
voor explosieven van de lijst in bijlage 1b, nodig heeft voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, of beroepsactiviteit. Daarvoor moet hij de:
 identiteit van een beoogde koper vaststellen
 bedrijfsactiviteit van de koper en het beoogd gebruik vaststellen
 transactiegegevens 18 maanden bewaren
Bovenstaande gegevens dienen voor de producten vermeld in bijlage 1b voor iedere klant op
jaarlijkse basis te worden ingevuld ÉN voorafgaande aan de eerste transactie van dat jaar.
Een voorbeeld voor deze administratieve plicht (Verklaring) treft u aan in bijlage 2.
Belangrijk daarbij is ook:
 Het is niet nodig om een kopie van het identiteitsbewijs bij te laten sluiten!
 Bij significante veranderingen in het type product/bestelling moet het direct (in plaats van
jaarlijks) in de administratie worden opgenomen
 De verkoper (aanbieder) op de markt moet de gegevens van de volgende in de keten opvragen.
Als voorbeeld: de producent vraagt deze verklaring op bij de groothandel (of boer als er
rechtstreeks verkocht wordt) en de groothandel vraagt deze Verklaring op bij de boer.

b.

Procedure voor verdachte transacties
Ten behoeve van een eventuele opsporing moet een bedrijf daarnaast beschikken over passende
procedures voor het opsporen van verdachte transacties, aangepast aan de specifieke omgeving
waarin de gereguleerde precursoren voor explosieven worden aangeboden.
Ook moet het personeel aantoonbaar zijn geïnstrueerd over de beperkingen en voorwaarden met
betrekking tot de stoffen.

c.

Aanduiding op etiketten of product-informatiebladen
Omdat elke schakel in het verhandelen van precursoren ervan op de hoogte moet zijn dat het
desbetreffende product een precursor is, moet het betreffende product als het op de markt wordt
gebracht, informatie bevatten, waaruit duidelijk blijkt dat er beperkingen van toepassing zijn.
Dit betekent dat op het label of op het product-informatieblad een volgende tekst moet zijn
opgenomen:
Voor stoffen zoals vermeld in bijlage 1a (stoffen met meldplicht voor verdachte transacties e.d.):
“Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148: alle verdachte transacties,
en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het Meldpunt
Verdachte Transacties Chemicaliën. Zie www.nctv.nl/aanslagmiddelen.”
of
“Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148: alle verdachte transacties,
en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het Meldpunt
Verdachte Transacties Chemicaliën. Zie https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf.”
NB: Bovenstaande teksten zijn ook in het Engels beschikbaar.
Voor stoffen zoals vermeld in bijlage 1b (stoffen met vergunningplicht e.d.):
“Het verwerven, het binnenbrengen, het bezit of het gebruik van dit product door particulieren
is krachtens Verordening (EU) 2019/1148 aan beperkingen onderworpen. Alle verdachte
transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het
Meldpunt Verdachte transacties Chemicaliën. Zie www.nctv.nl/aanslagmiddelen.”
of
“Het verwerven, het binnenbrengen, het bezit of het gebruik van dit product door particulieren
is krachtens Verordening (EU) 2019/1148 aan beperkingen onderworpen. Alle verdachte
transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het
Meldpunt Verdachte transacties Chemicaliën. Zie https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf.”
NB: Bovenstaande teksten zijn ook in het Engels beschikbaar.

d.

Ten slotte
Via een Vragen en Antwoorden (Q&A) document zullen we verdere ontwikkelingen en inzichten in de
komende periode binnen de achterban van de MMD en Meststoffen NL delen.

Bijlage 1a
Precursoren voor explosieven die moeten worden gemeld
Lijst van stoffen (ook als ze voorkomen in mengsels) waarvoor verdachte transacties,
aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen binnen 24 uur moeten worden gemeld.

Naam van de stof en het CAS-nummer
Hexamine (CAS RN 100-97-0)
Aceton (CAS RN 67-64-1)
Kaliumnitraat (CAS RN 7757-79-1)
Natriumnitraat (CAS RN 7631-99-4)
Calciumnitraat (CAS RN 10124-37-5)
Calciumammoniumnitraat (CAS RN 15245-12-2)
Magnesium, poeders (CAS RN 7439-95-4) (1) (2)
Magnesiumnitraathexahydraat (CAS RN 13446-18-9)
Aluminium, poeders (CAS RN 7429-90-5) (1) (2)
(1 ) Met een deeltjesgrootte van minder dan 200 μm.
(2) Als stof of in mengsels met minimaal 70% g/g aluminium of magnesium.

Bijlage 1b
Precursoren voor explosieven die uitsluitend door particulieren mogen worden aangekocht als
deze particulieren in het bezit zijn van een vergunning afgegeven door de Inspectie Leefomgeving
en Transport

1. Naam van de stof en Cas-nummer

2. Grenswaarde

3. Bovengrenswaarde
t.b.v. de
vergunningverlening

Salpeterzuur (CAS RN 7697-37-2)

3 % g/g

10 % g/g

Waterstofperoxide (CAS RN 7722-84-1)

12 % g/g

35 % g/g

Zwavelzuur (CAS RN 7664-93-9)

15 % g/g

40 % g/g

Nitromethaan (CAS RN 75-52-5)

16 % g/g

100% g/g

Ammoniumnitraat (CAS RN 6484-52-2)

16 % g/g stikstof in
verhouding tot
ammoniumnitraat (*)

Geen verlening van
vergunningen
toegestaan

Kaliumchloraat (CAS RN 3811-04-9)

40 % g/g

Geen verlening van
vergunningen
toegestaan

Kaliumperchloraat (CAS RN 7778-74-7)

40 % g/g

Geen verlening van
vergunningen
toegestaan

Natriumchloraat (CAS RN 7775-09-9)

40 % g/g

Geen verlening van
vergunningen
toegestaan

Natriumperchloraat (CAS RN 7601-89-0)

40 % g/g

Geen verlening van
vergunningen
toegestaan

(*): 16% g/g stikstof in verhouding tot het ammoniumnitraat komt overeen met 45,%
ammoniumnitraat na verwijdering van onzuiverheden.

Bijlage 2
PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN - VERKLARING VAN DE KLANT
over het specifieke gebruik of de specifieke vormen van gebruik van een precursor voor explosieven
waarvoor een beperking geldt, als bedoeld in Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees
Parlement en de Raad
(In hoofdletters invullen) (*)
Ondergetekende,
Naam (klant):
Legitimatiebewijs (nummer, afgegeven door):
Gemachtigde van:
(Hoofd)onderneming:
Btw-nummer of ander identificatienummer van de onderneming/Adres:
Handel/bedrijf/beroep:

Handelsnaam
van het
product

Precursor voor
explosieven
waarvoor
een beperking
geldt

CAS-nr.

Hoeveelheid
(kg/liter)

Concentratie

Beoogd
gebruik

Hierbij verklaar ik dat het commerciële product en de stof of het mengsel met deze stof alleen
worden gebruikt voor het aangegeven gebruik, dat in ieder geval legitiem is, en uitsluitend worden
verkocht of geleverd aan een andere klant indien deze een soortgelijke verklaring van gebruik
opstelt, met inachtneming van de beperkingen die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2019/1148
voor het aanbieden aan particulieren.
Handtekening:
Naam:
Functie:
Datum:
(*) U kunt in de tabel met stoffen de nodige rijen toevoegen.

