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Waarom deze Verordening? 

 
In de afgelopen jaren is het onder anderen voor terroristen relatief eenvoudig gebleken om met vrij 

verkrijgbare grondstoffen zelf explosieven te maken. Een bekend voorbeeld van een aanslag met 

zelfgemaakte explosieven was die in de Londense metro in 2005. Zo zijn er de afgelopen jaren meer 

incidenten geweest met zelfgemaakte explosieven. 

 

In 2013 is daarom al Europese wetgeving gemaakt die in werking is getreden om de verkoop van 

grondstoffen waarmee je explosieven, ofwel precursoren voor explosieven, kunt maken moeilijker te maken.  

Ondanks deze wetgeving zijn helaas nog steeds aanslagen in de EU gepleegd met zelfgemaakte explosieven, 

zoals in Brussel in 2016 op de luchthaven en in metrostations. Een ander bekend voorbeeld is de aanslag in 

2017 bij een concert van Ariane Grande. Uit onderzoek bleek dat de aanslag met materiaal gepleegd is, dat 

online gekocht is. Daardoor bleek dat er nog wel hiaten in de bestaande EU wetgeving zaten. 

 

Hoewel de verordening heeft bijgedragen tot een vermindering van de toegang tot gevaarlijke explosieve 

precursoren, bleek een herziening nodig om de effectiviteit te vergroten en de veiligheid te verhogen. Deze 

nieuwe Verordening is daarvan het resultaat 

 

Wat is het doel van de Verordening? 

 

Het doel van de nieuwe wetgeving is het nog meer reguleren van de markt als het gaat om precursoren voor 

explosieven. Op deze manier zijn er in de EU overal dezelfde regels van toepassing op het aanbieden, het 

binnenbrengen, het bezit en het gebruik van stoffen of mengsels die kunnen worden misbruikt voor illegale 

vervaardiging van explosieven. 

 

Het is een aanscherping van de bestaande wet en deze kent een aantal nieuwe verplichtingen zoals de 

verificatieverplichting en de informatieverplichting voor professionele gebruikers. Nieuw is ook dat er twee 

stoffen zijn toegevoegd aan de lijst voor precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt: 

zwavelzuur en ammoniumnitraat. 

 

Het uiteindelijke doel van de wetgeving is dus eigenlijk niets anders dan het veilig houden van Nederland en 

voorkomen dat er aanslagen plaatsvinden! 

 

Particulieren vs professionele gebruikers en marktdeelnemers 

 
De Verordening maakt onderscheid tussen particuliere gebruikers, waar in veel gevallen vergunningen nodig 

zijn, en professionele gebruikers of marktdeelnemers (distributeurs). Omdat Christeyns zich richt op de 

zakelijk markt en niet op particulieren laten wij de vergunningen buiten beschouwing.  

 

Professionele gebruikers kunnen vergunningsvrij gebruik maken van precursoren voor explosieven. Ze 

moeten dan wel aantonen dat deze middelen voor het beoogde en rechtmatige doel worden gebruikt. Er 

moet een Verklaring “Gebruik van producten met precursoren van explosieven” ondertekend worden. Deze 

mag uitsluitend ondertekend worden door een bevoegd persoon.  
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Waarvoor tekent u dan precies? 

 

Met het tekenen van de verklaring “Gebruik van producten met precursoren van explosieven”, verklaart u: 

 

 dat u de producten op de lijst gebruikt voor het beoogde doel: reinigen of desinfecteren, 

 dat deze producten uitsluitend worden gebruikt door professionele gebruikers, 

 dat deze producten uitsluitend aan een andere klant verkocht of geleverd worden als deze een 

gelijkaardige verklaring afleggen,  

 dat u op de hoogte bent van de verplichtingen die zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2019/1148, 

 en dat u verdachte transacties, opmerkelijke verdwijningen of diefstallen van producten in de 

verklaring binnen 24 uur meldt. 

 

Ook geeft u aan welk volume u op jaarbasis van het product/de producten gaat gebruiken.  

 

Waarom moet ik gegevens van mijn ID-bewijs invullen op de verklaring?  
 

De wet schrijft voor dat wij de identiteit verifiëren van een bevoegd persoon binnen uw bedrijf. Gedurende 

18 maanden zijn wij verplicht daarbij de onderstaande gegevens te bewaren: 

 

 het nummer van het identiteitsbewijs 

 het type identiteitsbewijs 

 en de naam 

 

Wat gebeurt er als de verklaring niet ondertekend wordt? 
 

Zonder getekende verklaring mogen wij producten die als precursoren van explosieven zijn aangemerkt niet 

aan u verkopen.  

 

Wat is de geldigheid van de verklaring? 
 

De verklaring is geldig voor 1 jaar, voor alle bestellingen van de producten die op de lijst zijn vermeld. Daarna 

moet de verklaring opnieuw moet worden ondertekend. Indien nodig moet de verklaring tussentijds worden 

bijgesteld, bijvoorbeeld als u een nieuw product gaat afnemen dat als precursor voor explosieven is 

aangemerkt. Of als uw jaarafname sterk blijkt af te wijken van het volume dat op de verklaring is ingevuld. In 

dat geval zullen wij eerst contact met u opnemen.  

 

Ik heb meerdere vestigingen, geldt mijn verklaring voor alle vestigingen? 
 

In de verklaring zijn bedrijfsgegevens opgenomen, waaronder het adres. Als klant bent u daarnaast bij ons 

geregistreerd met uw KvK en BTW nummer. Wij hebben daarom wij per vestiging een aparte verklaring 

nodig. 
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Ik ben distributeur, wat moet ik doen? 

 

Als distributeur hebt u dezelfde verplichtingen als Christeyns. U bent dan geen afnemer maar een 

marktdeelnemer die precursoren voor explosieven aanbiedt. U moet klanten die producten van de lijst bij u 

kopen op dezelfde wijze informeren en u bent verplicht hen een verklaring te laten ondertekenen. Daarnaast 

bent u verplicht verdachte transacties, diefstal en verlies te melden. 

 

Meer informatie over uw plichten vindt u in het factsheet voor bedrijven van Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid: 

 

https://www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-

explosieven/documenten/publicaties/2021/01/26/weet-wat-je-moet-doen-bij-verdacht-gedrag-factsheet 

 

Wat is verdacht gedrag en wat ik moet doen bij verdacht gedrag, verlies of diefstal? 
 

Al deze informatie is door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gebundeld in een 

informatiefolder:  

 

https://www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-

explosieven/documenten/publicaties/2021/01/26/weet-wat-je-moet-doen-bij-verdacht-gedrag-folder 

 

Waar is meer informatie te vinden? 

 
Op de website van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  vind u veel informatie over het 

waarom en het doel van deze Verordening, maar bijvoorbeeld ook over veilige opslag van deze producten:  

 

https://www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven/vraag-en-antwoord 
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