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Onderwerp: Reactie VNCI op concept wetsvoorstel precursoren explosieven

Geachte heer Bouwes,

Wij waarderen het dat het concept wetsvoorstel voor consultatie wordt voorgelegd.
Door de in de toelichting gegeven motivering en de daarvoor aangekondigde weg
kunnen wij instemmen met de keuze voor de optie dat Nederland ook stoffen onder
het regime kan brengen die nog niet door de EU zijn aangewezen. Dit kan in het
belang zijn van de doelstelling van de verordening.
Wel vragen wij aandacht voor de regeidruk waaronder ook de toezichtslasten.

Nu de Europese aanpak in een verordening is vormgegeven verwachten wij dat de
ministeriele regeling zich tot het noodzakelijke minimum beperkt. Artikel 8 van het
voorstel geeft echter ruimte tot een brede Nederlandse invulling. Dat is voor de
internationaal werkende bedrijven niet gewenst. Ook verwachten wij dat de nadere
regels niet tot extra lasten leiden, maar aansluiten bij bestaande uitvoeringspraktijk
/regelgeving. Voor onze bedrijven ligt de focus vooral bij de informatieplicht over
in/verkoop van chemicaliën en de etikettering.
Graag zien wij dat bedrijven dit via eigen verantwoordelijkheid kunnen invullen.
Wij stellen het op prijs vooraf bij de ministeriele regeling te worden betrokken.

In het kader van de toezichtiasten verwachten wij een discrete opstelling. Wij
denken bijvoorbeeld aan de interpretatie en handhaving van het melden van
significante hoeveelheden.
Voor het melden van verdachte transacties is uiteraard de vertrouwelijkheid van
groot belang. In dat kader verontrust ons het initiatiefwetsvoorstel Open Overheid
waarbij de absolute geheimhouding wordt vervangen door een relatieve (artikel 5.1
lid 2) evenzeer als het elektronisch toegankelijk openbaar register van documenten
die bij de overheid zijn.
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Daarnaast pleiten we voor een adequate informatie in de keten over de nieuwe
verplichtingen.

Met vriendelijke groet,

Een kopie van deze brief is gestuurd naar:
De heer. J.M.A. Bonet, Ministerie Economische Zaken
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Mr. J,M,H. Roosen
Juridische Zaken
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