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Aan de Koning  

  

 

Datum 11 september 2015 

Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet precursoren voor 

explosieven 

 

 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 28 april 2015, 

nr. 2015000749, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad 

van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks 

aan mij en in afschrift aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu te 

doen toekomen. Dit advies, gedateerd 18 juni 2015, nr. W03.15.0136/II, bied ik 

U hierbij aan. 

 

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering (hierna de Afdeling) aanleiding tot het 

maken van een tweetal inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot de 

toelichting van het wetsvoorstel. 

 

1. Vergunningstelsel 

 

Aan het advies van de Afdeling is gevolg gegeven. Aan de artikelsgewijze 

toelichting van de artikelen 4 en 5 is toegevoegd dat op de vergunning duidelijk 

wordt aangegeven voor welke stof de vergunning is afgegeven.  

 

2. Aanwijzen precursoren waarvoor een beperking/meldingsplicht geldt en 

vaststelling afwijkende concentratiegrenswaarden 

 

Het advies van de Afdeling is gevolgd. De toelichting bij artikel 2 van het 

wetsvoorstel is aangevuld met criteria die gelden voor de nationale mogelijkheden 

tot uitbreiding van de in de verordening opgenomen lijsten met stoffen. 

 

3. Redactionele bijlage 

 

Aan de in de redactionele bijlage vermelde  kanttekeningen is aandacht 

geschonken. 

De verwijzingen in de artikelen 12 en 13 naar de bij de Algemene Douanewet 

aangewezen toezichthouder zijn niet geschrapt, teneinde buiten twijfel te stellen 

dat die toezichthouder, de politie en de Koninklijke marechaussee, afgezien van 

toezichtinformatie, ook opsporingsinformatie met elkaar kunnen uitwisselen, welk 

laatste op grond van uitsluitend artikel 1:33 van de Algemene Douanewet niet zou 

zijn toegestaan. 
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11 september 2015 

 

 

 

Los van het advies van de Afdeling is nog een aantal technische en redactionele 

verbeteringen aangebracht. De toelichting is dienovereenkomstig aangepast. 

 

Ik moge U, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu, verzoeken het hierbij gevoegde, gewijzigde voorstel van wet en de 

gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 

zenden. 

De Minister van Veiligheid en Justitie,  

 

 

 

 

G.A. van der Steur 

 

 


