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Geachte , 
 
Bij brief van 13 augustus 2014 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op grond 
van het bepaalde in artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
gevraagd te adviseren op het concept-wetsvoorstel precursoren voor explosieven (hierna: het 
wetsvoorstel). Het wetsvoorstel was ter consultatie opengesteld via internet van 4 juli tot en met 
15 september 2014. Op 11 februari 2015 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie het CBP 
bericht dat er geen voor het CBP relevante wijzigingen zullen worden doorgevoerd in het 
wetsvoorstel ten gevolgen van de internetconsultatie. Het CBP adviseert derhalve op het 
wetsvoorstel zoals dat oorspronkelijk aan het CBP is voorgelegd en voldoet hiermee aan uw 
verzoek. 
 
Inhoud van het wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel implementeert de Europese verordening nr. 98/2013 van 15 januari 2013 over het 
op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. De regelgeving beoogt de 
verkoop en het gebruik van deze precursoren aan particulieren te beperken door de invoering van 
een vergunningstelsel. Daarnaast regelt het wetsvoorstel het toezicht op de wet en de hiervan 
benodigde verwerking van persoonsgegevens. 
 
Precursoren zijn stoffen die gebruikt kunnen worden om stoffen te maken die als grondstof voor 
explosieven kunnen dienen. In beginsel wordt de verkoop aan en het gebruik door particulieren 
nu verboden. Aangezien deze stoffen ook voor andere (legitieme) doeleinden gebruikt zouden 
kunnen worden en er soms geen alternatieve stoffen beschikbaar zijn, wordt wel een mogelijkheid 
gecreëerd om met een vergunning deze stoffen te verkrijgen. Naar verwachting zullen maximaal 
100 particulieren per jaar hier gebruik van maken. De impact van de wetgeving is daarmee 
beperkt.   
 
Het wetsvoorstel bevat een beperkt aantal bepalingen dat is gerelateerd aan de verwerking van 
persoonsgegevens. Het onderhavige wetgevingsadvies is derhalve tot deze bepalingen beperkt.  
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Artikel 5 regelt de aanvraag van vergunningen die particulieren nodig hebben om precursoren 
voor explosieven te mogen gebruiken. Hiervoor dient een aantal basis gegevens te worden 
verstrekt: de NAW- en contactgegevens van de aanvrager, het adres waar de stoffen zullen 
worden opgeslagen en het nummer van het identiteitsbewijs. Er wordt geen kopie van het 
identiteitsbewijs gevraagd en ook het BSN zal ten behoeve van de vergunningsaanvraag niet 
worden verwerkt.  
 
Artikel 12 en artikel 13 betreffen het toezicht en de hiertoe benodigde verstrekking van 
persoonsgegevens aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de douane en de ILT. Zij kunnen 
bij controles de gegevens van de vergunningaanvraag opvragen om na te gaan of deze in orde 
zijn en overeenkomen met de feitelijke situatie.  
 
In artikel 14 wordt tot slot vastgelegd dat de minister van Veiligheid en Justitie de 
verantwoordelijke is voor gegevens die op grond van deze wet worden verwerkt. Ook worden in 
dit artikel de bewaartermijnen vastgelegd: drie jaar voor de bewijsstukken voor de 
vergunningsaanvraag (de looptijd van de vergunning is twee jaar) en vijf jaar voor gegevens die 
verstrekt zijn in het kader van het toezicht op de wet. 
 
Beoordeling van het wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel biedt geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Enig 
aandachtspunt is dat op pagina 18 wordt verwezen naar de Wet bescherming politiegegevens 
waar de Wet politiegegevens wordt bedoeld. 
 
Advies 
Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 

 


