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Beperkingen voor particulieren door aanvullende regels

nieuwe regeling voor
precursoren explosieven

Sommige grondstoffen en producten kunnen, naast hun normale 
toepassingen, ook misbruikt worden voor het maken van drugs of 
explosieven. Nieuwe wetgeving over precursoren voor explosieven 
verplicht het melden van verdacht gedrag en beperkt de 
verkoop van chemicaliën aan particulieren.
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Voor het op voorraad houden of ver-
handelen van een aantal grondstoffen 
en producten gelden speciale regels. 
Het gaat om stoffen die kunnen die-
nen als precursoren.

Precursoren
Met precursoren worden in het alge-
meen de uitgangsmaterialen van een 
(organische) synthese bedoeld. Zo 
kan salicylzuur worden beschouwd als 
een precursor voor acetylsalicylzuur. 
Voorbeelden van stoffen die precurso-
ren kunnen zijn voor de vervaardiging 
van drugs zijn bijvoorbeeld efedrine 
en ergotamine. Deze stoffen vallen 
onder de Wet Voorkoming Misbruik 
Chemicaliën (wvmc); deze wetgeving 
is ongewijzigd.

nieuwe wetgeving explosieven
Er zijn ook precursoren die kunnen 
worden misbruikt voor het zelf fabri-
ceren van explosieven, zoals waterstof-
peroxide en kaliumchloraat.
De Europese Unie heeft een verorde-
ning (98/2013) aangenomen over het 
op de markt brengen en het gebruik 
van precursoren (grondstoffen) voor 
explosieven. Sinds 2 september 2014 
is deze verordening van toepassing in 

Nederland [1]. Daarmee moeten be-
drijven verdachte transacties, verdwij-
ningen en diefstal van bepaalde pro-
ducten melden en is de verkoop van 
chemicaliën aan particulieren beperkt.

Verdacht gedrag melden
Wanneer een apotheker een aanvraag 
krijgt voor het leveren van grondstof-
fen en chemicaliën, schat hij in of de 
cliënt veilig kan omgaan met de ge-
vraagde stof. Ook beoordeelt de apo-
theker of de aanvrager de stof zal ge-
bruiken voor het doel dat hij aangeeft.
Verdachte transacties, verdwijningen 
en diefstal van bepaalde producten 
(zie [2]) moeten direct gemeld worden 
bij de overheid. Melden van verdacht 
gedrag kan 24/7 per telefoon bij het 

Meldpunt Verdachte Transacties 
Chemicaliën via: 088 154 00 00 of 
op werkdagen van 9.00-17.00 uur via 
precursoren@belastingdienst.nl [2].

Beperking voor particulieren
Verordening 98/2013 beperkt ook 
de verkoop van chemicaliën aan 
particulieren. Een aantal stoffen met 
concentraties boven de toegesta-
ne grenswaarde (zie tabel), mogen 
slechts aan particulieren verkocht 
worden die in het bezit zijn van een 
vergunning [2].
Voor de apotheek betreft het beper-
kingen aan de verkoop van chemi-
caliën zoals kaliumchloraat, sterk 
waterstofperoxide en sterk salpeter-
zuur.  

Meer informatie over het afleveren van (farma-

ceutische) grondstoffen en chemicaliën is 

te vinden in de LNA-procedure ‘Leveren van 

farmaceutische grondstoffen en chemicaliën 

aan cliënten’ [3]. Zie voor literatuurreferenties: 

pw.nl.

cHemicaliën in concentraties boven de grens-

waarde mogen alleen verkocHt worden aan 

particulieren die in Het bezit zijn van een 

vergunning.

stof grenswaarde

waterstofperoxide 12%

nitromethaan 30%

salpeterzuur 3%

kaliumchloraat 40%

kaliumperchloraat 40%

natriumchloraat 40%

natriumperchloraat 40%
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