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Europees Parlement stemt in met strengere regels
voor zelfgemaakte explosieven
 

Bij  40% van de terroristische aanslagen in de EU tussen 2015 en 2017 werden
zelfgemaakte explosieven gebruikt 
Nieuwe chemische stoffen worden aan de lijst van verboden stoffen toegevoegd 
Duidelijkere vergunnings- en screeningssystemen voor de verkoop van gevaarlijke
chemische stoffen
 

Bijgewerkte regels voor het gebruik en de verkoop van chemische stoffen die kunnen
worden gebruikt om zelfgemaakte explosieven te maken, werden dinsdag door het
Parlement goedgekeurd.
 
Bij ongeveer 40% van de terroristische aanslagen in de EU tussen 2015 en 2017 werd gebruik
gemaakt  van  zelfgemaakte  explosieven.  Bovendien  verandert  de  veiligheidsdreiging
voortdurend  en  gebruiken  terroristen  nieuwe  formules  en  technieken  om  zelfgemaakte
explosieven  te  bereiden.
 
De nieuwe regels zijn bedoeld om de hiaten in de huidige wetgeving op te vullen:
 

Nieuwe chemische stoffen worden aan de lijst van verboden producten toegevoegd.
Het gaat onder meer om zwavelzuur dat wordt gebruikt voor de productie van TATP,
het explosief dat werd gebruikt bij de aanslagen van 2015 in Parijs, de aanslag in
Brussel in 2016 en de aanslag in Manchester in 2017; 
De vergunningsvoorwaarden voor de aankoop en het gebruik van stoffen waarmee
explosieven kunnen gemaakt worden, worden verscherpt, waardoor een einde komt
aan de huidige zwakke registratiesystemen die het  mogelijk  maken om beperkt
toegankelijke stoffen te kopen op vertoon van een identiteitskaart; 
De  regels  voor  de  verkoop  en  de  melding  van  verdachte  transacties  worden
verduidelijkt  en  zowel  op  de  onlinemarkten  als  op  de  melding  van  verdachte
transacties  van  toepassing.
 

De beperkingen zijn niet van toepassing op professionele gebruikers.
 
Citaat
 
Rapporteur Andrejs Mamikins (S&D, LV) zei hierover: "Dit is een overwinning van de Europese
veiligheid op de terroristische dreiging. Geen enkele lidstaat kan dit afzonderlijk. De nieuwe
regels zullen de hiaten in het gebruik en de verkoop van explosieven opvullen door strikte
regels  vast  te  leggen voor  de hele  toeleveringsketen,  de onlinemarkt  te  reguleren en de
toegang tot  bepaalde stoffen voor  het  grote  publiek  te  beperken".
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Volgende stappen
 
De nieuwe regels werden met 616 stemmen voor en 7 stemmen tegen goedgekeurd, er waren
21 onthoudingen. De tekst moet nog formeel door de Raad worden goedgekeurd voordat hij in
werking kan treden.
 
De nieuwe regels  zullen  18 maanden na hun bekendmaking van toepassing  zijn.  Reeds
afgeleverde vergunningen blijven na de inwerkingtreding van de nieuwe regels nog twaalf
maanden geldig.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Proceduredossier
EP Research: "
Explosives precursors: Fighting the misuse of chemicals by terrorists [EU Legislation in
Progress]"
Terrorism: stricter EU rules to prevent home-made bombs (28.02.2019)

Iina LIETZÉN
Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 470 88 39 10
@EP_Justice
libe-press@europarl.europa.eu

Laeticia MARKAKIS
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Brussel

(+32) 2 28 43808 (BXL)
(+32) 470 88 03 33
laeticia.markakis@europarl.europa.eu

Ingelise DE BOER
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Den Haag

(+ 31) 7 031 35 412
(+33) 3 8817 2546 (STR)
(+31) 612 940 913
ingelise.deboer@europarl.europa.eu
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0103(COD)&l=en#tab-0
https://epthinktank.eu/2019/03/13/explosives-precursors-fighting-the-misuse-of-chemicals-by-terrorists-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2019/03/13/explosives-precursors-fighting-the-misuse-of-chemicals-by-terrorists-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2019/03/13/explosives-precursors-fighting-the-misuse-of-chemicals-by-terrorists-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20190222STO28408
https://twitter.com/EP_Justice

