Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende
precursoren voor explosieven
Op 1 februari 2021 ging Verordening (EU) 2109/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van
precursoren voor explosieven in voege.
In deze Verordening worden de geharmoniseerde voorschriften vastgesteld inzake het aanbieden, het
binnenbrengen, het bezit en het gebruik van stoffen en mengsels die kunnen worden misbruikt voor de
illegale vervaardiging van explosieven, teneinde de beschikbaarheid van die stoffen en mengsels voor
particulieren te beperken en ervoor te zorgen dat verdachte transacties in de gehele toeleveringsketen
adequaat worden gemeld.
Meer bepaald maakt de Verordening (EU) 2019/1148 onderscheid tussen stoffen die niet mogen worden
aangeboden aan, of binnengebracht, in bezit gehouden of gebruikt door particulieren, op zichzelf of in
mengsels of stoffen die die stoffen bevatten, tenzij de concentratie gelijk is aan of lager is dan de door
Verordening (EU) 2019/1148 vermelde grenswaarden in bijlage 1 en waarvoor verdachte transacties en
aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen binnen 24 uur zullen worden gemeld aan de bevoegde
overheidsinstantie. In de meeste gevallen gaat het om ammoniumnitraat bevattende meststoffen.
Bijlage 1: is de concentratie van een meststof 16 % g/g stikstof (in verhouding tot het ammoniumnitraat,
wat overeenkomt met een concentratie van 45,7 % ammoniumnitraat) of hoger, dan mag een dergelijke
meststof niet meer particulier verkocht worden, maar enkel nog aan professionele verbruikers, die een
verklaring moeten voorleggen dat zij deze stof alleen maar aanwenden voor het aangegeven gebruik, dat
in ieder geval legitiem is. De verwerving, overdracht, het bezit of het gebruik van dergelijke producten
door leden van het grote publiek is dus onderworpen aan een beperking volgens Verordening (EU)
2019/1148. Alle verdachte transacties, aanzienlijke verliezen en diefstal moeten worden gemeld bij de
relevante nationale contactpunten.
Bijlage 2: is het ammoniumnitraat gehalte van de betrokken meststof begrepen tussen de 1 % en de 16 %
g/g stikstof (in verhouding tot het ammoniumnitraat), dan mag een dergelijke meststof wel particulier
verkocht worden, zonder voorlegging van een verklaring tot legitiem gebruik. Dergelijke meststoffen
vallen onder bijlage 2 van de Verordening. Verdachte transacties, verdwijning of diefstal van het product
moeten worden gemeld bij de relevante autoriteiten.
Is het stikstofgehalte van de betrokken meststof lager dan 1 % N (in verhouding tot het
ammoniumnitraat), dan valt deze niet meer onder Verordening (EU) 2019/1148 en zijn er geen
beperkingen of verplichte meldingen meer opgelegd.

