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Samenvatting 
 

EVALUATIE VAN DE WET PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN  

Met aandacht voor het vergunningstelsel voor particulieren en de registratie- en 

meldplicht van bedrijven  

 

Peter Kruize en Paul Gruter 

 

Op 2 september 2014 is in de Europese Unie de verordening ‘over het op de markt brengen en het 

gebruik van precursoren voor explosieven’ (98/2013) in werking getreden. De EU-verordening is op 

1 juni 2016 in Nederland geïmplementeerd in de Wet precursoren voor explosieven (Wpe). Deze wet 

ziet er op toe dat verdachte transacties met precursoren worden gemeld en dat een aantal precursoren 

alleen door particulieren kunnen worden gekocht als ze over een vergunning beschikken. Vanaf 1 

februari 2021 geldt de nieuwe EU-verordening (2019/1148) en had Nederland de keuze om het 

vergunningstelsel te continueren, aan te passen of af te schaffen. Om meer inzicht te verschaffen in 

werking van het vergunningstelsel (onder de oude verordening) is dit inventariserende 

evaluatieonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich, naast het vergunningstelsel, op de 

registratie- en meldplicht van marktpartijen. De probleemstelling voor het onderzoek luidt als volgt: 

 

Wat zijn de ervaringen van de betrokken partijen met de uitvoering van het vergunningstelsel, 

de registratie van transacties en de meldplicht uit de regelgeving voor het op de markt brengen 

van precursoren voor explosieven? 

 

Er zijn tien onderzoeksvragen geformuleerd die betrekking hebben op vijf thema’s, te weten (1) eisen 

en plichten aan/voor de betrokken partijen, (2) aard en omvang van de uitvoering, (3) activiteiten en 

mogelijkheden van de betrokken partijen, (4) ervaringen van de betrokken partijen en (5) aard en 

kwaliteit van handhaving en toezicht. 

 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn schriftelijke documenten bestudeerd, zijn 43 

vertegenwoordigers van relevante partijen geïnterviewd en is een online vragenlijst uitgezet onder 

particulieren die een vergunning hebben aangevraagd dan wel daar belangstelling voor hebben 

getoond. 21 van de 74 personen die tot de doelgroep behoren hebben de vragenlijst ingevuld, hetgeen 

overeenkomt met een respons van 28%.  

 

Wpe-stoffen 

De Wpe ziet toe op twee lijsten van chemische stoffen die kunnen worden benut als precursor voor 

explosieven. Deze stoffen kunnen vaak gewoon worden gekocht, omdat het ook grondstoffen zijn 

voor producten die de consument nodig kan hebben. Zo bevatten kunstmest, nagellakremover, 

haarverf en schoonmaakmiddelen vaak stoffen, die ook kunnen worden gebruikt als precursoren voor 

explosieven. Sommige stoffen worden bovendien (ook) in pure vorm verkocht. Op Lijst 2 staan 

stoffen waarvoor een meldplicht geldt voor marktdeelnemers als er een verdachte transactie, 



verdwijning of diefstal heeft plaatsgevonden. Voor stoffen op Lijst 1 geldt deze meldplicht ook. Voor 

stoffen van Lijst 1 boven een bepaalde concentratie (grenswaarde) moeten particulieren een 

vergunning aanvragen. Deze stoffen worden ook aangeduid met ‘waarvoor een beperking geldt’.  

 

Tabel S1 Precursoren voor explosieven: Lijst 1 en Lijst 2 (geldend tot 1 februari 2021)  

Lijst 1 Naam chemische stof Grenswaarde Lijst 2 Naam chemische stof 

1 Waterstofperoxide 12% 1 Aceton 

2 Salpeterzuur 3% 2 Zwavelzuur 

3 Nitromethaan 30% 3 Ammoniumnitraat 

4 Natriumchloraat 40% 4 Hexamine 

5 Natriumperchloraat 40% 5 Natriumnitraat 

6 Kaliumchloraat 40% 6 Kaliumnitraat 

7 Kaliumperchloraat 40% 7 Calciumnitraat 

   8 Calciumammonniumnitraat 

   9 Aluminiumpoeder 

   10 Magnesiumpoeder 

   11 Magnesiumnitraat-hexahydraat 

 

Wettelijke kaders 

Nederland heeft gekozen voor een vergunningstelsel. Volgens de EU-verordening moet een lidstaat 

bij het verlenen van een vergunning rekening houden met alle relevante omstandigheden, met name 

met de legitimiteit van het voorgenomen gebruik. Naast de eis van legitimiteit is in de Wpe 

opgenomen dat slechts een vergunning wordt afgegeven als er geen redelijk alternatief voorhanden 

is en als de aanvrager een recente VOG kan overleggen.  

 

In de EU-verordening is gesteld dat een vergunning voor hooguit drie jaar kan worden afgegeven. In 

de Wpe is deze termijn op hooguit twee jaar gesteld. In de Verordening wordt gesproken van 

enkelvoudig of meervoudig gebruik van de stof. Eisen aan gebruik komen niet terug in de Wpe. 

 

In de Regeling precursoren voor explosieven is aangegeven dat een aanvraag voor een vergunning 

moet worden gestuurd naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de Regeling is ook 

beschreven dat het etiket op de verpakking van precursoren waar een beperking voor geldt, moet zijn 

voorzien van een waarschuwing. Verder dient het verkooppersoneel op de hoogte te zijn van de Wpe-

verplichtingen en de identiteit van de koper te controleren als het een vergunninghouder betreft of het 

KvK-uittreksel als het een bedrijf betreft. 

 

Noch in de EU-verordening 98/2013 noch in de Wet precursoren voor explosieven wordt gerept over 

een registratieplicht. In de Regeling precursoren voor explosieven wordt echter gesteld dat van 

transacties inzake precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt en indien mogelijk voor 

precursoren voor explosieven waar een meldplicht geldt, voor het lopende en het voorafgaande 

kalenderjaar een overzicht wordt bijgehouden van het aantal verkochte producten. En dat overzicht 

moet bevatten: de naam van het product, precursor inclusief totaalhoeveelheid en concentratie, de 



verpakkingsgrootte, de bedrijfsnaam en de adresgegevens afnemers en de periode waarin de aanschaf 

heeft plaatsgevonden.  

 

De EU-verordening schrijft voor dat iedere lidstaat een of meerdere nationale contactpunten moet 

inrichten voor het melden van verdachte transacties, diefstallen of vermissingen van stoffen die op 

Lijst 1 en Lijst 2 staan vermeld. Marktpartijen kunnen een verdachte transactie weigeren, maar dit is 

geen verplichting. In Nederland is het nationale contactpunt ondergebracht bij de Nationale Politie 

(Centrex, NL-BDC). 

 

Hoewel het nationale contactpunt bij de politie is ondergebracht, moeten marktpartijen verdachte 

transacties, diefstallen en vermissingen melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën 

van de Belastingdienst (FIOD), aldus de Regeling precursoren voor explosieven. De melding dient 

informatie te bevatten over de melder (naam, bedrijf), de transactie (datum, tijd, plaats en welke 

producten/precursoren), reden van melding en beschrijving van de klant. In het geval van 

diefstal/vermissing een nadere beschrijving daarvan. Tot slot moet de melding materiaal – indien 

beschikbaar – bevatten waarmee de identiteit van de klant kan worden achterhaald. 

 

Vergunningaanvragen 

Ondanks dat de EU-verordening in september 2014 in werking is getreden, ziet de Wpe pas medio 

2016 het licht; dit omdat er lang is gesteggeld over de vraag wie de wet moet vormgeven; het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu (het huidige ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) of 

het ministerie van Justitie en Veiligheid. De eerste vergunningaanvraag stamt uit 2017. In de periode 

2017 t/m 2020 zijn er 21 aanvragen ingediend door 20 personen. Er is alleen om een vergunning 

gevraagd voor de stoffen waterstofperoxide (7 aanvragen) en salpeterzuur (14 aanvragen). In de regel 

wordt er gevraagd om vergunningen voor waterstofperoxide van 35% of salpeterzuur van 53%. 

 

Voor het aanvragen van een vergunning is het vereist dat er een VOG wordt overlegd. Om een VOG 

te kunnen aanvragen moet de ILT deze aanvraag ‘klaarzetten’, zodat duidelijk is op basis van welk 

profiel de screening plaats moet vinden. Er zijn 54 personen die de ILT hebben verzocht een VOG 

klaar te zetten, maar die uiteindelijk toch geen vergunning hebben aangevraagd. 

 

Er zijn elf vergunningaanvragen gehonoreerd en er zijn tien aanvragen afgewezen. Het zijn vooral de 

aanvragen van een vergunning voor salpeterzuur die zijn gehonoreerd, namelijk tien van de veertien 

aanvragen. De aanvragen voor waterstofperoxide zijn alle, op een na, afgewezen. De reden dat 

waterstofperoxide-aanvragen worden afgewezen is veelal, omdat het RIVM aangeeft dat een lagere, 

niet-vergunningplichtige concentratie ook volstaat. Dit argument geldt niet bij salpeterzuur. De 

aanvragers gebruiken deze stof veelal voor het bewerken of oplossen van metalen. 

 

Registratieplicht 

Bedrijven die stoffen verkopen waarvoor een beperking geldt, zijn in staat overzichten te creëren op 

basis van hun administratie, maar er zijn geen bedrijven (voor zover wij weten) die dergelijke 



overzichten op voorhand maken. De toezichthoudende partij – de ILT – heeft incidenteel, naar 

aanleiding van een concrete verdenking, om een dergelijk overzicht gevraagd. 

 

Meldplicht 

Marktpartijen melden verdachte transacties, diefstallen en vermissingen van Wpe-stoffen bij het 

Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën (MVTC). Hier komen tevens meldingen binnen over 

drugsprecursoren. Ook melden bedrijven vrijwillig verdachte transacties van stoffen die niet op de 

Wpe-lijsten staan, maar mogelijk wel relevant zijn. De relevante meldingen worden doorgezet naar 

het Meldpunt Politie Zelfgemaakte Explosieven Politie (MPZE).1 Naast meldingen via het MVTC 

komen daar ook enkele meldingen binnen bij het MPZE vanuit het buitenland en via reguliere 

politiekanalen. Er zijn hier in de periode 2017 t/m 2020 in totaal 413 meldingen geregistreerd bij het 

MPZE. Bij 407 meldingen gaat het om een verdachte transactie en 6 meldingen hebben betrekking 

op diefstal of vermissing. Er worden dus gemiddeld ruim 100 verdachte transacties per jaar gemeld 

bij het MPZE. Dit lijkt in tegenspraak met hetgeen marktpartijen te kennen geven over het aantal 

gemelde verdachte transacties. Sommige partijen die we hebben gesproken, geven aan dat ze 

tientallen meldingen per jaar doen, terwijl andere partijen het over honderden meldingen per jaar 

hebben. Daarmee zouden we veel meer meldingen bij het MPZE verwachten, tenzij het leeuwendeel 

van de meldingen drugsprecursoren betreft. Dat vanuit het MVTC alle meldingen over aceton en 

zwavelzuur ook naar het MPZE worden doorgezet lijkt daarmee twijfelachtig.   

 

De meeste meldingen komen binnen via de e-mail (329 meldingen; 80%). Er zijn 68 verdachte 

transacties (16%) gemeld via de telefoon. De overige meldingen komen uit het buitenland (8 

meldingen; 2%) of via reguliere politiekanalen (8 meldingen; 2%). Het blijkt dat het merendeel van 

de meldingen wordt gedaan door detailhandelaren en online-platforms. De online-platforms gaan aan 

kop met 175 meldingen (42%), gevolgd door detailhandel met 163 meldingen (39 procent). De 

groothandel staat voor 34 meldingen (8%), terwijl 41 melders in de categorie overig valt (10%). 

 

Het is lang niet altijd bekend wie er schuilgaat achter de verdachte transactie. Waar dat wel bekend 

is, betreft het in ongeveer de helft van de meldingen een particulier, terwijl het bij de andere helft van 

de meldingen om een bedrijf gaat. 

  

De (poging tot) aanschaf van producten/stoffen die als verdachte transactie zijn gemeld, hebben voor 

54% betrekking op stoffen die op Wpe-lijsten staan; 69 meldingen hebben betrekking op Lijst 1-

stoffen; hierbij gaat het om negentien meldingen van een stof waarvoor een beperking geldt. Bij Lijst 

1-stoffen gaat het om chloraten (veelal in 2017) en waterstofperoxide. Meldingen van Lijst 1-stoffen 

zijn beduidend afgenomen in de jaren 2019 en 2020; 156 meldingen hebben betrekking op Lijst 2-

stoffen. Aceton is de meest frequente gemelde stof van Lijst 2, gevolgd door zwavelzuur en nitraten. 

 

 
1 Dit geldt voor de meldingen die per e-mail binnenkomen. Als er wordt gebeld dan wordt direct 

doorgeschakeld naar het MPZE en is de informatiestroom de andere kant op (naar het MVTC) in het geval de 

melding drugsgerelateerd is. 



De meeste meldingen die zijn binnengekomen bij het MPZE zijn in de ogen van Centrex-

medewerkers niet verdacht en worden dan ook niet doorgestuurd naar een regionale politie-eenheid 

voor nader onderzoek. Van de 413 meldingen zijn er 90 doorgezet naar de regionale politie-eenheden 

voor nader onderzoek, ofwel 20 tot 25 meldingen per jaar. 

 

Betrokken partij: particulieren 

Personen die een legitiem doel hebben, kunnen een vergunning aanvragen voor stoffen waar een 

beperking voor geldt. Er vragen gemiddeld vijf personen per jaar een vergunning aan. Dit aantal is 

zo gering dat de vraag zich opdringt of er ook particulieren zijn die, buiten het vergunningstelsel om, 

de gewenste stof weten te bemachtigen. En, in hoeverre dit (mede) debet is aan de wijze waarop het 

vergunningstelsel is vormgegeven. De kosten die zijn verbonden aan het aanvragen van een 

vergunning lijken een drempel op te werpen. De vergunningaanvraag zelf kost niets, maar er moet 

een VOG worden overlegd (kosten ruim 30 euro) en de vergunning moet persoonlijk in Utrecht 

worden opgehaald (reiskosten). Zeker gezien het feit dat het bij de meeste vergunningaanvragen om 

relatief geringe hoeveelheden gaat, worden het op die manier al snel ‘dure liters’ van de gewenste 

stof.  

 

Het is onze indruk dat de meeste goedwillende particulieren, hoewel soms schoorvoetend, genoegen 

nemen met minder geconcentreerde stoffen of met alternatieven waarvoor geen beperking geldt. Een 

relatief kleine groep wil wel het ‘sterkere spul’ bemachtigen. De praktijk heeft uitgewezen dat maar 

een zeer klein aantal de weg van ‘een stof verkrijgen via de vergunningroute’ bewandelt. Uit de 

gesprekken met vertegenwoordigers van hobbyverenigingen komt naar voren dat er een ‘ritselcircuit’ 

is dat particulieren in staat stelt om de gewenste stof te verwerven zonder vergunning. Dit kan een 

connectie in het buitenland zijn, een (bevriende) winkelier of een medehobbyist. Sommige winkeliers 

geven te kennen dat particulieren soms ook de bedrijfsconstructie gebruiken. Dan koopt een kennis 

of familielid, die toevallig een eigen zaak heeft, de gewenste stof voor hen.  

 

Op basis van ons onderzoek kunnen we geen inschatting maken van de omvang van het aantal 

goedwillende particulieren dat via een sluiproute de hand weet te leggen op een stof waarvoor een 

beperking geldt, maar we vermoeden dat dit aantal in ieder (fors) geval groter is dan het aantal 

particulieren dat de formele weg van een vergunningaanvraag heeft doorlopen. 

 

Als we kijken naar het aantal aangetroffen/ontplofte explosieven in Nederland dan komt de EOD 

ongeveer vijf zaken op jaarbasis tegen waarbij het gaat om hobby-scheikundigen. Zij maken veelal 

gebruik van TATP en HMTD als zelfgemaakte ontstekers. Waterstofperoxide en aceton zijn 

bestanddelen van TATP, terwijl HMTD onder andere waterstofperoxide en haxamine bevat. Naast 

deze hobby-scheikundigen komt de EOD ook in aanraking met vuurwerkhobbyisten. Het gaat dan 

om vijf tot tien zaken op jaarbasis. Zij maken zelf vuurwerk en gebruiken kaliumchloraat, zwavel, 

houtskool en aluminiumpoeder als precursoren. Ook deze ‘hobbyisten’ hebben de hand weten te 

leggen op precursoren voor explosieven en hebben daar geen vergunning voor aangevraagd.   

 



Daarnaast zijn er de kwaadwillende particulieren die precursoren gebruiken om explosieven te maken 

voor criminele of terroristische doeleinden. Behalve een zaak uit Arnhem (2018) zijn ons geen zaken 

bekend waarbij Wpe-stoffen in het geding zijn geweest bij een (vermeende) terroristische aanslag. 

Wel zijn er veel voorbeelden van crimineel gebruik van zelfgemaakte explosieven bij plofkraken. Er 

worden zowel in Nederland als in België en Duitsland plofkraken gepleegd door Nederlandse 

criminelen. Het gaat om zestig tot zeventig zaken op jaarbasis. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt 

van ammoniumnitraat en aluminium, soms gemengd met nitromethaan als springstof. Als inleider 

worden slagpijpjes gebruikt gevuld met TATP of met HMTD. Daarnaast wordt er ook wel gebruik 

gemaakt van flitspoeder (uit zwaar vuurwerk gehaald) als explosieve stof. 

 

Betrokken partij: marktpartijen 

Veel retailers die wij hebben gesproken geven aan dat ze geen vergunningplichtige producten willen 

verkopen en hebben daar hun assortiment op aangepast. Het inrichten van een systeem om 

vergunningen te registreren is in hun ogen niet rendabel. Potentiële kopers wordt veelal geadviseerd 

de gewenste stof in een lagere, niet-vergunningplichtige, concentratie aan te schaffen dan wel te 

opteren voor een alternatieve stof. Er zijn daarnaast ook retailers die stoffen waarvoor een beperking 

geldt aan particulieren zonder vergunning leveren. Op welke schaal dit voorkomt hebben we niet 

kunnen vaststellen, maar zowel marktpartijen als particulieren geven dit signaal af. 

 

Marktpartijen houden geen speciale registratie bij van verkochte stoffen waarvoor een beperking 

geldt, maar kunnen, indien gewenst, wel dergelijke overzichten maken. 

 

In het algemeen onderschrijven marktpartijen het belang van de meldplicht, maar sommige partijen 

zijn terughoudend in het daadwerkelijk melden. Naast het feit dat het (extra) werk met zich 

meebrengt, vragen ondernemers zich vooral ook af wat er nu eigenlijk gebeurt met hun meldingen. 

Door meerdere partijen wordt het ontbreken van een terugkoppeling als een gemis ervaren en 

demotiveert het sommigen om actief te blijven melden.  

 

Er is overigens een opmerkelijk verschil in de wijze waarop marktpartijen omgaan met de meldplicht. 

Zo zijn er retailers die een limiet hebben gesteld aan het aantal producten – die precursoren voor 

explosieven bevatten – dat een klant mag kopen. Bij drogisterijen geldt bijvoorbeeld een maximum 

van drie flesjes (250 ml) waterstofperoxide (3%) per klant. Het kassasysteem is zo ingericht dat 

verkoop van meerdere flesjes niet mogelijk is. Anderzijds zijn er winkels, met name online-platforms, 

waar particulieren ogenschijnlijk zonder enige beperking honderden liters waterstofperoxide (12%) 

kunnen kopen.2 Of dit dan tot een melding van een verdachte transactie leidt, wil het betreffende 

bedrijf ons niet vertellen. In dit verband wordt wel vaak – te pas en te onpas – geschermd met het 

gevleugelde term concurrentieoverwegingen.  

 

 
2 We geven hier het voorbeeld van waterstofperoxide, maar dit geldt voor de meeste meldplichtige stoffen, 

zoals aceton en zwavelzuur.  



De marktpartijen die wij hebben gesproken, geven aan goed op de hoogte te zijn van de Wpe, de 

meldplicht en het herkennen van verdachte transacties. Ook medewerkers van de ILT en Centrex 

geven aan dat het niet slecht is gesteld met de awareness van de marktpartijen. De audits van de CBD 

bij drogisterijen geven ook aan dat medewerkers op de hoogte zijn van de meldplicht en dat dit met 

de jaren beter is geworden. Dit staat echter in schril contrast met de resultaten van de mystery 

shoppings (politie) en inspecties (ILT). Hieruit blijkt dat verdachte transacties nauwelijks worden 

gemeld (mystery shoppings) en dat winkeliers in groten getale onvoldoende op de hoogte zijn van de 

Wpe (reality checks van de ILT). Ook lijkt het er op dat de bekendheid van de Wpe is afgenomen. 

Althans, op basis van de mystery shoppings en reality checks.  

 

De verklaring voor het verschil tussen hetgeen vertegenwoordigers (van marktpartijen) te kennen 

geven en de resultaten van de mystery shoppings en reality checks is mogelijk het tijdstip waarop wij 

ons onderzoek hebben uitgevoerd, te weten de eerste maanden van 2021. Dit is precies de tijd van de 

aanloop naar het inwerking treden van de nieuwe EU-Verordening, en als gevolg waarvan er relatief 

veel (hernieuwde) aandacht is voor de Wpe. Hierdoor is de actuele kennis bij marktpartijen 

vermoedelijk beter dan enkele jaren geleden, ten tijde van de mystery shoppings en reality checks. 

 

Een andere mogelijke verklaring kan selectiviteit zijn. De ILT heeft met ons niet willen delen bij 

welke winkels de reality checks zijn uitgevoerd. Mogelijk dat de ILT heeft gekozen voor winkels 

waarvan zij vermoeden dat er een gebrekkige kennis is over de Wpe-verplichtingen. Dat zou vanuit 

een toezichtsoogpunt een logische keuze zijn. Consequentie is echter wel dat daarmee de resultaten 

van de reality checks natuurlijk niet representatief zijn. Ook de weigering van de ILT om deze 

informatie dan ten minste op brancheniveau te delen, maakt dat we op dit punt in het duister moeten 

tasten. 

 

Betrokken partij: Inspectie Leefomgeving en Transport 

De ILT behandelt de aanvragen voor een vergunning namens het ministerie van J&V (NCTV). Hierbij 

laat de ILT zich leiden door het advies van het RIVM (“Zijn er alternatieve stoffen denkbaar voor het 

gewenste doel?”) en Centrex van de politie (“Zijn er bedenkingen tegen de aanvrager?”). De ILT 

maakt hierbij geen zelfstandige afweging. Volgt er een negatief advies van het RIVM of Centrex, dan 

wordt er standaard geen vergunning afgegeven. In praktijk zijn slechts aanvragen afgewezen op 

advies van het RIVM. Ondanks het feit dat het RIVM aangeeft dat het bleken van botten en schedels 

ook kan met 12% waterstofperoxide, is er wel vraag naar waterstofperoxide van een hogere 

concentratie uit het hobbymilieu. Als dit soort aanvragen echter enkele keren wordt afgewezen, zal 

het effect vermoedelijk zijn dat mensen een andere, minder formele weg bewandelen, hetgeen we ook 

hebben mogen optekenen uit de gesprekken en kunnen lezen in de antwoorden op de online 

vragenlijst.  

 

De ILT ziet er op toe dat marktpartijen zich aan de Wpe houden en handhaaft de wet waar nodig. Dit 

toezicht is ondergebracht bij een vakgroep met een formatie van drie fte’s, waarbij ongeveer 80% van 

de beschikbare tijd wordt besteed aan de Wpe. Het toezicht (inspecties) bestaat in 2016 en deels 2017 

vooral uit het bezoeken van brancheverenigingen, hoofdkantoren en groothandels. In de periode 



daarna is het accent vooral komen te liggen bij de reality checks, dat wil zeggen het onaangekondigd 

bezoeken van detailhandelszaken (winkels). Controle bij online-(marktplaats)platforms gebeurt niet 

of nauwelijks. In de jaren 2018 en 2019 zijn er ongeveer 200 reality checks per jaar uitgevoerd; in 

2020 minder vanwege de Corona-pandemie. 

 

De ILT heeft nauwelijks gebruik gemaakt van administratieve controles om het ontduiken van het 

vergunningstelsel en/of het niet melden van verdachte transacties, vermissingen of diefstallen op het 

spoor te komen. Naar eigen zeggen is het de bedoeling geweest om daar in 2020 een begin mee te 

maken, maar is dat er, wederom door de Corona-pandemie, niet van gekomen. Hiermee heeft de ILT 

jarenlang een in potentie krachtig toezichtsmiddel ongebruikt gelaten. 

 

Zowel vertegenwoordigers van de ILT als de Douane geven aan dat ze input missen van de politie 

om goed hun werk te kunnen doen. Er vindt niet of nauwelijks informatie-uitwisseling plaats over het 

soort precursoren voor explosieven dat wordt aangetroffen in het criminele circuit. Ook ontbreekt het 

aan informatieoverdracht rond de vermoedelijke aankoopplaatsen van deze stoffen. Door het 

ontbreken van deze feedback is het moeilijk voor de ILT en de Douane om risicogestuurd te werken; 

een manier van werken die bij de invoering van de wet (getuige de inhoud van de Memorie van 

Toelichting) wel is afgesproken. 

 

Betrokken partij: Centrex (politie) 

NL-BDC van Centrex fungeert als nationaal contactpunt. Daardoor komen meldingen uit het 

buitenland hier binnen. Tenzij er vanuit het buitenland of Europol rechtstreeks aan een ander 

politieonderdeel wordt gemeld. Dit komt naar eigen zeggen in de praktijk wel voor. Meldingen van 

verdachte transacties, vermissingen of diefstallen komen of bij het Meldpunt van de FIOD binnen 

(melding per e-mail) of bij het Meldpunt van de politie (telefoon). De FIOD zet Wpe-gerelateerde 

meldingen door naar de politie. Het louter op basis van de melding bepalen of deze melding Wpe-

gerelateerd is, blijkt een lastige opgave in de praktijk. Er is overlap tussen meldingen voor precursoren 

voor explosieven en die voor drugs. Daarnaast zijn er markpartijen die rechtstreeks aan de wijkagent 

of een ander politieonderdeel melden. Niet alle meldingen langs deze route worden ook doorgemeld 

naar Centrex.  

 

Vanuit Centrex wordt niet gevolgd wat er met doorgezette meldingen verder gebeurt. Hierdoor 

ontbreekt inzicht in het effect van het melden van verdachte transacties door marktpartijen. Komt de 

politie hiermee criminelen op het spoor? Worden er hierdoor zaken verhinderd? Het zijn relevante 

vragen die niet kunnen worden beantwoord. 

 

Betrokken partijen: Douane en Koninklijke Marechaussee 

Het controleren van invoer van stoffen waar een beperking voor geldt dan wel de controle op de 

invoer van verdachte hoeveelheden Wpe-stoffen zijn taken voor de Douane (buitengrenzen) en de 

Koninklijke Marechaussee (binnengrenzen). Tot 2020 zijn er geen gerichte Wpe-controles uitgevoerd 

door de Douane. In 2020 is hier wel een poging toe gewaagd, maar dit heeft niets opgeleverd, mede 

vanwege het feit dat de Douane dan niet goed weet waar deze controles op te richten door 



onvoldoende kennis over welke routes mogelijk worden benut. Controle van de binnengrenzen ligt 

moeilijk gezien het vrije verkeer binnen de EU, maar afgezien daarvan staat de Wpe niet op het 

netvlies bij Mobiel Toezicht (controles achter de grens, vanwege het feit dat er geen controle is aan 

de binnengrenzen). 

 

Betrokken partijen: EOD en NFI 

De EOD komt in beeld bij aangetroffen of ontplofte explosieven. Het gaat dan veelal om zelfgemaakte 

explosieven. Inbeslaggenomen explosieven of monsters van ontplofte explosieven worden voor nader 

onderzoek naar het NFI gestuurd. Vertegenwoordigers van beide organisaties geven te kennen dat ze 

in de praktijk niet worden gevraagd om specifiek aandacht te besteden aan Wpe-gerelateerde stoffen; 

bijvoorbeeld om te achterhalen wat de oorsprong is van de gebruikte stoffen. Zo kan bijvoorbeeld 

ammoniumnitraat puur worden gekocht en gebruikt in een explosief, maar deze stof kan ook worden 

gewonnen uit kunstmest. Dit laatste kan worden vastgesteld als er bewust wordt gezocht naar 

kalkresten.  

 

Betrokken partij: NCTV 

De NCTV coördineert het beleid rond en de uitvoering van de Wpe. Medewerkers van de NCTV 

hebben een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de EU-verordening en in het verlengde 

daarvan de Wpe. In deze jaren werkt er een team van vijf mensen aan dit dossier en is veel energie 

gestoken in overleg met marktpartijen (awareness). Er is een klankbordgroep in het leven geroepen 

met vertegenwoordigers van relevante branches. 

 

Na invoering van de Wpe is de betrokkenheid van de NCTV bij dit onderwerp sterk afgenomen. Het 

aantal betrokken medewerkers is teruggebracht tot één en er zijn nauwelijks eisen gesteld aan de 

betrokken partijen bij uitvoering van de Wpe. In aanloop naar de invoering van de nieuwe EU-

verordening is er opnieuw meer aandacht voor dit dossier gekomen bij de NCTV en is duidelijk 

geworden dat er beter moet worden afgestemd en er meer eisen aan de betrokken partijen moeten 

worden gesteld. 

 

Aard en kwaliteit van handhaving en toezicht 

Er is geen systeem ingericht om toezicht te houden op de verleende vergunningen. De ILT geeft een 

vergunning af voor de eenmalige aanschaf van een bepaalde stof van een bepaalde concentratie 

(meestal salpeterzuur van 53%). Waar deze vergunninghouder de stof vervolgens koopt, en of het bij 

een eenmalige koop blijft, is daardoor ook onbekend bij de ILT. Uit de online-vragenlijst die onder 

andere is ingevuld door acht vergunninghouders blijkt dat de vergunninghouder zich niet in alle 

gevallen hoeft te legitimeren en dat twee personen de vergunning meerdere keren hebben gebruikt. 

Of ze de vergunde hoeveelheid over meerdere aankopen hebben uitgesmeerd of dat ze meer hebben 

gekocht dan is vergund, weten we ook niet. Er zijn geen inspecties uitgevoerd bij 

vergunningshouders. Deze controles zijn in de ogen van de coördinerende ILT-inspecteur misplaatst 

(wat moet er worden gecontroleerd?).    

 



Wij hebben ons als onderzoekers verbaasd over het feit dat de ILT nauwelijks administratieve 

controles heeft uitgevoerd, maar we hebben niet van betrokken partijen, zoals de NCTV, gehoord dat 

dit als een gemis wordt ervaren. Marktpartijen hebben de afgelopen jaren in feite weinig te ‘vrezen’ 

gehad van de ILT.   

 

Zover ons bekend is overtreding van artikel 3 van de Wpe slechts drie keer ten laste gelegd in de 

achterliggende Wpe-jaren. Het feit dat officieren van justitie zo weinig gebruik maken van de Wpe 

bij een tenlastelegging is voor dit onderzoek geen onderwerp geweest, maar vanuit Centrex wordt 

aangedrongen om vaker van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

 


