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Geachte heer Opstelten,

Op 1 maart 2013 is verordening (EU) nr. 98/2013 in werking getreden. Ter uitvoering

van deze verordening wordt een nieuwe wet voorgesteld, houdende regels met

betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor

explosieven. Deze regels zien met name op de invoering van een vergunningstelsel,

waardoor precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt mogen worden

gebruikt door een particulier ingeval deze in het bezit is van een vergunning.

Daarnaast dienen marktdeelnemers verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen

van deze precursoren te melden bij de overheid. Het wetsvoorstel geeft ook de regels

voor toezicht en handhaving van het vergunningstelsel.

Op 4 juli 2014 heeft u dit wetsvoorstel gepubliceerd in het kader van een

intemetconsultatie. Particulieren en organisaties worden uitgenodigd, zo zij dit

wensen, om te reageren op het wetsvoorstel. Ten behoeve van de internetconsultatie

heeft het College het Functioneel Parket gevraagd een commentaar op te stellen. Dit

commentaar maakt het College graag tot de zijne en is gevoegd bij deze brief. Het

College verzoekt u bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel aandacht te

schenken dit commentaar.

Ho achte d,

et Colleg van procureurs-generaal

i?4)
an der Burg



Advies op wetsvoorstel Wet van ... houdende regels met betrekking tot het op de markt brengen en
het gebruik van precurso ren voor explosieven (wet precursoren voor explosieven).

d.d. 25 augustus 2014 - mr. J.A.Eijkelenboom.

Opmerking en aanbeveling:

Het wekt bevreemding dat niet is aangesloten bij de bestaande Wet voorkoming misbruik chemicaliën

(WVMC), maar dat is overgegaan tot het opstellen van een geheel nieuwe wet. De WVMC (Ministerie van LJ

Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is geschreven om de handel en het gebruik van precursoren voor drugs’t

reguleren, maar heeft dezelfde intenties en min of meer hetzelfde regime als dit wetsvoorstel. In beide wetten

gaat het om een regime voor handel en het gebruik van chemicaliën en een aantal stoffen staat nu op de lijt

van beide wetten en onderliggende EU-verordenlngen, dat maakt het niet gemakkelijker voor de praktijk. FIè

zijn voornamelijk ook dezelfde diensten, die uitvoering dienen te geven aan de handhaving. Voor deze nieu

wet is voor de handhaving daar dan nog de Inspectie Leefomgeving en Transport bij gekomen. Naast de

WVMC en de daaraan ten grondslag liggende EU-verordeningen zullen een aantal stoffen ook genoemd

worden in de EU-verordeningen, die ten grondslag liggen aan het Besluit strategische goederen (Ministerie van

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Ook in deze regelgeving is sprake van een vergunningenstelsel

om handel en gebruik van bepaalde goederen, waaronder gevaarlijke chemicaliën, te regelen.

Aanbeveling:

1. Overweeg om aan te sluiten bij bestaande wetgeving, door deze zo nodig iets uit te breiden. Dat is

duidelijker dan een wet met een eigen regime in het leven te roepen voor dezelfde en soortgelijke

stoffen. Dit heeft ook het voordeel dat niet ook een nieuwe vergunningverlenende instantie in het

leven geroepen behoeft te worden. De huidige vergunningverlenende instantie zou in dat geval

mogelijk alleen een lichte uitbreiding nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de toezichthoudende en

handhavende diensten, die de controle of opsporing veel gemakkelijker in hun werkproces kunnen

inpassen.

Inhoudeliike opmrkingn:

In artikel S is — bij de opsomming van de informatie, die in de vergunningaanvraag aanwezig behoort te zijn —

niet opgenomen dat ook het doel waarvoor de precursor gebruikt gaat worden, gemeld dient te worden.

In artikel 7 is aangegeven dat de houder van een vergunning desgevraagd verplicht is alle informatie te

verstrekken aan Onze Minister. Achter “Onze Minister”, zou ingevoegd dienen te worden “dan wel aan de

door onze Minister daartoe aangewezen ambtenaren, met toezicht en/of opsporing van deze wet belast”. Een

dergelijke aanvulling maakt het gemakkelijker voor de bestuurlijke en/of de strafrechtelijke handhavers

gegevens en informatie op te vragen bij de vergunninghouder.

In artikel 10 worden de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, aangewezen voor de

controle op de precursoren genoemd in deze wet. De douane heeft die bevoegdheid ook in de controle en

handhaving op de WVMC. Dat is een reden te meer om aan te sluiten bij de WVMC, om zodoende de

uitvoering van controle etc. te vergemakkelijken.

De registratieverplichting uit de LU verordening wordt niet overgenomen in het Wetsvoorstel. Een EU

verordening heeft rechtstreekse werking en geldt als wet in Nederland. Door het niet overnemen van deze

verplichting in deze nieuwe wet, wordt die bepaling in de EU verordening niet buiten werking gesteld. Het is

alleen niet mogelijk om te sanctioneren als een overtreding van deze regel geconstateerd wordt. Het zorgt

voor onduidelijkheid in de praktijk om de EU-verordening niet in zijn geheel over te nemen in de wet. In de
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handhaafbaarheidstoets is kennelijk al aangegeven dat de registratieverplichting nodig is voor de handhavink

van de wet. Zonder registratie is handhaving — zowel bestuurlijk als strafrechtelijk — niet mogelijk (zie ook

onderstaande opmerkingen t.a.v. registratie).

In artikel 15 wordt de strafbaarstelling geregeld door een aantal bepalingen uit de Wet precursoren voor

explosieven door de overtredingen van artikel 3, 4 vierde lid, 8 en 9 aan te wijzen als economische delicten

door plaatsing in artikel 1 van de Wet op de economische delicten (WED), onder 2’. De maximale straf wordt.

daardoor — alleen als er opzet in het spel is — twee jaar gevangenisstraf en/of een taakstraf of geldboete vanle

vierde categorie, De overtreding van artikel 3 wordt ook in artikel 6, vierde lid van de WED ondergebracht,

waardoor de strafmaat omhoog gaat naar acht jaren gevangenisstraf en/of geldboete van de vijfde categorie.

Daartoe moet dan echter wel sprake zijn dat “opzettelijk vanuit een terroristisch oogmerk de overtreding is

begaan.

Indien deze strafbepaling wordt vergeleken met vergelijkbare delicten valt op dat de strafwaardigheid van

deze overtredingen door de wetgever veel minder wordt gewaardeerd dan bv: overtredingen van regelingen

met betrekking tot strategische goederen, overtreding van de WVMC, overtredingen van de Wet vervoer

gevaarlijke stoffen en de Wet milieubeheer inzake vuurwerk. Deze laatste misdrijven/economische

overtredingen zijn alle strafbaar gesteld onder artikel 1 of la, onder 1 WED, hetgeen een gevangenisstraf van

6 jaren mogelijk maakt. Indien wordt gekeken naar commune delicten in het Wetboek van Strafrecht zou

overtreding van deze nieuwe wet kunnen worden vergeleken met voorbereiding (art. 46, lid 2 Sr) van het

misdrijf “opzettelijke brandstichting of ontploffing teweegbrengen”(art. 157 Sr). Op het misdrijf van art. 157 Sr

staat een maximale straf van twaalf jaren, de helft daarvan is zes jaren (bij voorbereiding). Door de hogere

strafdreiging is ten tijde van het strafrechtelijk onderzoek ook de toepassing van voorlopige hechtenis en

bepaalde dwangmlddelen mogelijk. Gelet op de aard van de strafbaar gestelde gedragingen en vergeleken met

al bestaande gelijksoortige strafbare feiten, verdient het aanbeveling om de strafbaarstelling in artikel 1 onder

1’ van de WED op te nemen.

Daar komt bij dat het bewijzen van een “terroristisch oogmerk” in sommige gevallen zo moeilijk en tijdrovend

is, dat deze strafverzwarende omstandigheid bij de start van een onderzoek niet meegenomen kan worden als

onderbouwde verdenking. Als de strafbaarstelling in artikel 1 onder 2’ WED gehandhaafd blijft, is het niet

mogelijk het dwangmiddel van voorlopige hechtenis en/of andere nuttige dwangmiddelen vanaf de start van

een onderzoek toe te passen, daardoor wordt de kans om op een later tijdstip “handelen vanuit een

terroristisch oogmerk” te kunnen bewijzen, kleiner wordt.

Aanbeveling:

2. De gelijkwaardigheid in de strafbaarstelling en de handhaving zIjn erbij gebaat de artikelen 3 en 4,

vierde lid van de Wet te plaatsen in artikel 1 onder 1’ van de Wet op de economische delicten. In

geval van een strafrechtelijk onderzoek kunnen dan direct een aantal dwangmiddelen, waaronder

voorlopige hechtenis, worden toegepast. Dat bekort doorgaans de duur van een onderzoek en

verhoogt de kans op een succesvolle vervolging. De bestuurlijke handhaving wijzigt niet door

uitvoering van deze aanbeveling.

Opmerkingen:

In de toelichting op artikel 15 wordt aangegeven dat een aantal overtredingen beboet zullen worden,

waaronder: “Het niet melden van verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen”.

Hoe kun je een dergelijke overtreding ooit begaan of bewijzen als er niet geregistreerd wordt? Kortom als er

geen registratleverplichting bestaat, hoe kom je er dan achter dat een bepaalde transactie of verdwijning of

diefstal niet is gemeld??
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Datzelfde geldt voor de overtredingen:

“het niet kunnen aantonen dat het verkoopproces zodanig is ingericht dat geen precursoren voor explosieve.

waarvoor een beperking geldt worden verkocht aan particulieren die niet over de vereiste vergunning .r..
beschikken”;

“Het niet kunnen aantonen dat de interne processen zodanig zijn ingericht dat verdachte transacties,

verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven waarvoor een meldplicht geldt herkend en

gemeld kunnen worden”; 1’ ..)

“Het overtreden van de regels van een vergunning”.
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