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Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad houdende aanneming van strategische 

beleidslijnen en prioriteiten voor het verbeteren van de beveiliging van 
explosieven

1. Op 6 november 2007 heeft de Europese Commissie een mededeling aangenomen over het 
verbeteren van de beveiliging van explosieven, met een voorstel voor een breedopgezet actieplan ter 
zake1. Dat voorstel bouwt voort op met name de werkzaamheden die eind 2006/begin 2007 zijn 
verricht door een speciale task force van overheid en bedrijfsleven, en op de werkzaamheden van 
een Europese Conferentie die naar aanleiding daarvan op 16 en 17 juli 2007 te Braga in Portugal is 
gehouden.

2. Tijdens haar vergaderingen van 5 september en 3-4 oktober heeft de Groep politiële samen-
werking de door de task force gedane en tijdens de Conferentie besproken aanbevelingen al uit-
voerig geanalyseerd. Zij heeft zich daarbij gebaseerd op gedetailleerde bijdragen van de Commissie 
over de lopende werkzaamheden. Ook de Groep terrorisme heeft, tijdens haar vergaderingen van 
4 juli, 10 september en 15 oktober, voorgestelde aanbevelingen besproken, die specifiek betrekking 
hebben op het gebruik van explosieven door terroristen.

  
1 COM(2007) 651 def. van 6 november 2007.
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3. Gezien de veelomvattende aard ervan zal het door de Commissie voorgestelde actieplan uit-
voerig geanalyseerd moeten worden en een brede horizontale coördinatie vereisen. Het voorzitter-
schap is echter, mede gezien de werkzaamheden die in mei 207 door het Comité van artikel 36 zijn 
verricht en de procedure die in oktober 2007 is voorgesteld, van mening dat er voldoende consensus 
over de voornaamste strategische doelstellingen en beleidslijnen op het gebied van de beveiliging 
van explosieven kan worden geconstateerd om er zeker van te zijn dat er "strategische beleidslijnen 
inzake de beveiliging van explosieven" en een reeks "prioritaire maatregelen inzake de beveiliging 
van explosieven" zullen kunnen worden aangenomen.

4. De Groep politiële samenwerking heeft de ontwerp-conclusies van de Raad houdende aan-
neming van strategische beleidslijnen en prioriteiten voor het verbeteren van de beveiliging van 
explosieven, zoals die in doc. 15081/07 CATS 125 ENFOPOL 186 door het voorzitterschap worden 
voorgesteld, behandeld en, behoudens enige wijzigingen en studievoorbehouden, goedgekeurd.

5. Het Comité van artikel 36 heeft de ontwerp-conclusies van de Raad tijdens zijn vergadering 
van 22 november 2007 verder behandeld, en behoudens enige kleine wijzigingen eveneens goed-
gekeurd.

6. De in de bijlage opgenomen ontwerp-conclusies van de Raad, waarin de wijzigingen zijn 
aangebracht, worden ter behandeling en goedkeuring voorgelegd aan het Coreper, om tijdens 
de zitting van 6-7 december 2007 te kunnen worden voorgelegd aan de Raad.
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BIJLAGE

Voorstel voor
CONCLUSIES VAN DE RAAD

houdende aanneming van strategische beleidslijnen en prioritaire maatregelen
voor het verbeteren van de beveiliging van explosieven in de EU

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

erop wijzend dat de illegale verwerving en het illegale gebruik van explosieven een ernstige 
bedreiging voor de burgers van de Europese Unie vormen, en dat terroristen en andere criminelen 
de verwoestende effecten van explosieven gebruiken om aanslagen te plegen die ten doel hebben 
mensen te doden of te verwonden, eigendom te vernielen en het sociale leven te ontwrichten;

van mening dat het van belang is "dat terroristische organisaties en groepen vleugellam (…) 
worden gemaakt" en dat wordt "gezorgd voor meer veiligheid met betrekking tot vuurwapens, 
explosieven, benodigdheden om bommen te maken en technologieën die dienstig zijn voor het 
plegen van terroristische aanslagen", zoals de Europese Raad heeft opgemerkt in zijn verklaring 
van 25 maart 2004;

opmerkend dat er reeds tal van activiteiten op dit gebied op EU-niveau en nationaal niveau in uit-
voering zijn, bijvoorbeeld om de beschikbaarheid van explosieven voor terroristen en andere 
criminelen verder te beperken, onder meer door de aanpassing van conventionele wetgevings-
instrumenten, door voort te bouwen op veiligheidsmaatregelen om beveiligingsproblemen op te 
lossen, en door controle-, beveiligings-, informatie- en monitoringmechanismen te ontwikkelen die 
ook betrekking hebben op stoffen en producten die kunnen worden gebruikt om explosieven te 
vervaardigen;
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1. IS INGENOMEN MET de door de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad gerichte mededeling over het verbeteren van de beveiliging van explosieven en met de 
voorbereidende werkzaamheden die zijn verricht door de task force deskundigen explosieven-
beveiliging en in de twee Europese conferenties over de beveiliging van explosieven die 
respectievelijk in november 2006 te Brussel en in juli 2007 te Braga (Portugal) zijn gehouden;

2. IS INGENOMEN MET de zeer grote inzet van de marktdeelnemers en het maatschappelijk 
middenveld bij de voorbereidende werkzaamheden, en met name met de bijzonder grote 
maatschappelijke verantwoordelijkheid die wordt betoond door bedrijven die explosieven 
vervaardigen, vervoeren en/of als eindgebruiker afnemen, alsmede door de handel in deze 
sector;

3. HECHT ZIJN GOEDKEURING AAN bijgaande strategische beleidslijnen en prioritaire 
maatregelen voor het verbeteren van de beveiliging van explosieven in de Europese Unie;

4. VERZOEKT zijn voorbereidende instanties/de bevoegde Groepen van de Raad de werkzaam-
heden voor de opstelling van het EU-actieplan voor het verbeteren van de beveiliging van 
explosieven met spoed te voltooien overeenkomstig de genoemde strategische beleidslijnen, 
en de prioritaire maatregelen onverwijld uit te voeren;

5. GEEFT HET VOORNEMEN TE KENNEN het EU-actieplan voor het verbeteren van de 
beveiliging van explosieven onder het Sloveense voorzitterschap goed te keuren;

6. DRAAGT het Coreper OP om, gesteund door de bevoegde Groep(en) van de Raad, toe te zien 
op de uitvoering van deze conclusies.
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Strategische beleidslijnen voor het
verbeteren van de beveiliging van explosieven in de EU

1. Explosiemiddelen blijven de wapens die het meest gebruikt worden door terroristen zowel in 
de Unie als in de gehele wereld. Explosieven zijn ook vaak gebruikt bij andere vormen van 
criminaliteit, waaronder georganiseerde criminaliteit.

2. In de nasleep van de terroristische aanslagen van Madrid van 11 maart 2004 heeft de 
Europese Raad in zijn op 25 maart aangenomen verklaring over bestrijding van terrorisme als 
prioritair aangemerkt "dat terroristische organisaties en groepen vleugellam (…) worden 
gemaakt" en dat wordt "gezorgd voor meer veiligheid met betrekking tot vuurwapens, 
explosieven, benodigdheden om bommen te maken en technologieën die dienstig zijn voor het 
plegen van terroristische aanslagen".

3. Op 6 november 2007 heeft de Commissie een mededeling over het verbeteren van de beveili-
ging van explosieven aangenomen waarin de Commissie haar denkbeelden inzake de strate-
gische aanpak van de beveiliging van explosieven in de Europese Unie uiteenzet, een actie-
plan voorstelt dat is ontwikkeld in een dialoog met de verschillende belanghebbenden, en de 
voornaamste prioriteiten voor onmiddellijke actie noemt.

4. De Raad bevestigt daarom andermaal dat de verbetering van de beveiliging van explosieven, 
ontstekers, precursoren en de desbetreffende technologieën een kernprioriteit voor de 
Europese Unie is.

De uitdaging

4. De aard, de oorsprong en de vervaardigingsmethodes van door terroristen en andere crimi-
nelen gebruikte explosieven lopen sterk uiteen:

Ø zij omvatten zowel legaal geproduceerde explosieven, die zijn gestolen of anderszins 
ontwettig zijn verkregen, als illegaal geproduceerde explosieven - de zogenaamde 
zelfgemaakte of geïmproviseerde explosieven;

Ø zij kunnen explosieven van binnen en van buiten de EU omvatten, waaronder 
gedemilitariseerde explosieven;

Ø het kunnen stoffen met grote explosieve kracht zijn, die zelf als springstof of als 
hoofdlading in geïmproviseerde explosieven worden gebruikt, of stoffen met 
geringer explosieve kracht, die desalniettemin heel gevaarlijk kunnen zijn wanneer 
zij in grote hoeveelheden, vaak als secundaire lading, worden gebruikt.
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Ø De explosiemiddelen worden ook met uiteenlopende methodes in elkaar gezet, en zij 
kunnen ook onrechtmatig verworven industriële systemen en geïmproviseerde 
explosieven (Improvised Explosive Devices, afgekort IED), waaronder autobommen, 
omvatten.

Ø de door terroristen en andere criminelen gebruikte werkmethodes kunnen verschil-
lende soorten detonatie op afstand of vertraagde detonatie omvatten, maar ook 
rechtstreekse detonatie bij zelfmoordaanslagen. Naarmate de beschermings- en 
detectiemaatregelen beter worden, zoeken criminelen naar nieuwe middelen,
bijvoorbeeld vloeibare of gelvormige explosieven.

De Unie moet reacties overwegen op al het bovenstaande, waarbij evenwel prioriteiten 
moeten worden gesteld naar gelang van de betrokken risico's.

5. Het is mogelijk dat conventionele explosieven worden gebruikt in combinatie met, met name, 
chemische, biologische en radiologische materialen om niet-conventionele aanslagen te 
plegen die een nog verwoestender effect kunnen hebben in termen van mensenlevens en, 
vooral, verstoring van het economische en sociale leven. 

6. Gezien de over het algemeen hoge alertheid en bescherming in verband met industriële 
explosieven, is er een duidelijke trend bij terroristen om illegaal geproduceerde explosieve 
stoffen, waaronder stoffen met grote explosieve kracht, te gebruiken. Zonder de intensivering 
en versterking van preventieve en beschermende maatregelen voor industriële explosieven te 
verwaarlozen, moeten de Unie en haar lidstaten daarom zeer vastberaden optreden tegen de 
zeer grote gevaren van de beschikbaarheid in de handel van een brede reeks stoffen, waar-
onder stoffen voor uiteenlopend en onmisbaar gebruik in het dagelijks leven en industriële 
stoffen, die kunnen worden gebruikt als precursoren voor de productie van explosieven. Ook 
moeten zij de ruime en toenemende beschikbaarheid, met name via internet, van instructies 
voor de illegale vervaardiging van explosieven aanpakken.

7. De in verband met deze gevaren te nemen maatregelen mogen de sociale en economische 
activiteiten niet onnodig hinderen, noch burgers en ondernemers onnodig belasten. Zij moeten 
de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit eerbiedigen, doublures vermijden en, in 
de mate van het mogelijke, geen nieuwe wetgevingsinstrumenten en -structuren creëren. 
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De strategische doelstelling

8. De strategische doelstelling van de Unie met het verbeteren van de beveiliging van explo-
sieven is de bestrijding van het verwerven, de productie en het gebruik van explosiemiddelen 
door terroristen en andere criminelen binnen de EU, teneinde de samenleving te beschermen 
tegen de dreiging van aanslagen met explosiemiddelen, doch tegelijk rekening te houden met 
de talrijke economische activiteiten waarbij explosieven en precursoren worden ingezet tot 
nut van het algemeen.

De strategische beleidslijnen

9. Het Europese actieplan voor het verbeteren van de beveiliging van explosieven zal voor de 
Unie de hoeksteen zijn bij de aanpak van bovengenoemde uitdagingen en bij de verwezen-
lijking van de strategische doelstelling.

10. Het actieplan omvat de "preventie" van toegang tot explosieven en bestanddelen daarvan, de 
"detectie" ervan en "paraatheid en reactie" op aanslagen waarbij explosieven worden gebruikt, 
met inbegrip van de achtervolging, aanhouding en vervolging van de verantwoordelijke 
terroristen of andere criminelen. Het omvat ook sectordoorsnijdende en horizontale maat-
regelen die voor verschillende van deze dimensies van betekenis zijn.

11. Om te waarborgen dat de vereiste maatregelen proportioneel en kostenefficiënt zijn, zal de 
Unie ernaar streven haar beleid inzake de beveiliging van explosieven te ontwikkelen en aan 
te passen op basis van een hoogwaardige dreigings- en risicoanalyse van de soorten, 
oorsprong, vormen van productie en omvorming tot wapen en werkwijzen, en trachten de 
desbetreffende uitwisseling van informatie te verbeteren en de analytische capaciteit te 
ontwikkelen.

12. Dit actieplan zal verdere inspanningen mogelijk maken om de grensoverschrijdende politie-
samenwerking bij de bestrijding van criminaliteit in verband met explosieven te intensiveren 
en de uitwisseling van informatie ter zake tussen politieautoriteiten te faciliteren. Het zal waar 
nodig gericht zijn op de integratie van capaciteit en de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
instrumenten.

13. Het actieplan is gericht op een gezamenlijk en gecoördineerd optreden van de lidstaten en de 
EU-instellingen, om een uniform niveau van beveiliging van explosieven in de gehele EU te 
ontwikkelen en de samenwerking tussen de autoriteiten en andere actoren te vergemakke-
lijken, met inachtneming van de bestaande verschillen en, in sommige gevallen, het bestaan 
van meerdere beste praktijken.
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14. Het actieplanbeoogt de ontwikkeling van intelligente en flexibele controle-, informatie- en 
monitoringmechanismen voor stoffen en producenten die door terroristen en andere 
criminelen kunnen worden misbruikt voor het vervaardigen van explosieven, met gebruik-
making van passende en proportionele technologische oplossingen. Die systemen kunnen 
alleen efficiënt zijn indien alle lidstaten ze uitvoeren en uniform toepassen, met name door de 
ontwikkeling en het gebruik van gemeenschappelijke normen, en zij moeten voorkomen dat 
concurrentievervalsing ontstaat door uiteenlopende kosten voor bedrijven en burgers.

15. Bij het aanpakken van bovenstaande uitdagingen zal de Unie trachten optimaal gebruik te 
maken van wetenschap en technologie, in een streven om de beveiliging te verbeteren doch de 
daarmee gemoeide kosten te verlagen. Daartoe zullen de EU en de lidstaten trachten te zorgen 
voor de complementariteit en, in voorkomend geval, coördinatie van hun onderzoek- en 
ontwikkelingsstrategieën en -activiteiten, en voor uitwisseling van hun bevindingen.

16. Gedurende de voltooiing en uitvoering van het actieplan zullen de lidstaten en de Commissie 
ervoor blijven zorgen dat publieke en particuliere belanghebbenden daarbij worden betrokken 
waar zulks passend is.

17. De Unie zal streven naar dialoog en samenwerking met externe partners, gericht op de 
bevordering van een verhoging van de respectieve niveaus van beveiliging van explosieven en 
bestanddelen daarvan, vergemakkelijking van de ontwikkeling van een uitwisseling van 
gegevens ter zake - met name over in buurlanden gestolen explosieven - en ontwikkeling van 
internationale normen om bij de invoering van een passend beveiligingsniveau handels-
belemmeringen te vermijden en het bedrijfsleven van de EU te beschermen tegen oneerlijke 
concurrentie.
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Prioritaire maatregelen voor het
verbeteren van de beveiliging van explosieven in de EU

Op elk van de gebieden "preventie", "detectie", "paraatheid en reactie" en "horizontale maatregelen" 
van het voorgetelde actieplan, wijst de Raad de volgende maatregelen aan als prioriteiten voor het 
verbeteren van de beveiliging van explosieven in de EU:

1) De invoering van een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor explosieven, gebaseerd op
bestaande systemen2

Dit systeem zal worden gebruikt om informatie uit te wisselen over met name een onmiddellijke 
dreiging, de diefstal van explosieven, ontstekers en precursoren, verdachte verrichtingen en nieuwe 
werkwijzen. Het systeem moet ter beschikking staan van met name de openbareveiligheids-
autoriteiten van de lidstaten die belast zijn met de inspectie van de vervaardiging, de productie, het 
vervoer en het gebruik van explosieven, en van Europol en alle operationele explosieven-
opruimingseenheden. Bij de ontwikkeling van dit systeem moet naar behoren rekening worden 
gehouden met de bestaande netwerken voor informatie-uitwisseling en indien nodig moet worden 
onderzocht of een soortgelijk systeem moet worden uitgebreid tot andere vraagstukken, zoals 
CBRN.

2) De totstandbrenging van een netwerk van explosievenopruimingseenheden die in civiel 
kader werken3

Dit systeem zal het delen van informatie en het opbouwen van vertrouwen vergemakkelijken, en 
bijdragen tot het bepalen van beste praktijken en het organiseren van gezamenlijke opleidings-
sessies, terwijl de EOD-eenheden (Explosive Ordnance Disposal Units of explosievenopruimings-
eenheden) op de hoogte worden gehouden van de meest recente ontwikkelingen die voor de sector 
van belang zijn. Het netwerk zal ter beschikking worden gesteld van alle bevoegde EOD-eenheden 
die in civiel kader in de lidstaten met explosieven te maken hebben.

  
2 Horizontale maatregel 1.1.1 in het Commissievoorstel, aanbevelingen 39 en 40 van de task force.
3 Paraatheid en reactie - maatregel 4.1.1 in het Commissievoorstel, aanbeveling 38 van de task 

force.
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3) Beveiliging in de gehele aanvoerketen (opslag, vervoer, traceerbaarheid) 

Fabricage, opslag, vervoer en traceerbaarheid van explosieven zijn van cruciaal belang in het 

streven om de kans dat explosief materiaal en explosiemiddelen worden misbruikt, verduisterd of 

gestolen te verkleinen, of althans de effecten hiervan te beperken. Er bestaat op dit gebied reeds een 

aantal maatregelen.

Regeringen, openbareveiligheids- en bestuursautoriteiten die belast zijn met de inspectie van deze 

activiteit en de particuliere sector moeten informatie uitwisselen en preventieve maatregelen nemen 

op verscheidene sleutelgebieden: personeel alerter maken op precursoren, regelgeving inzake in de 

handel verkrijgbare precursoren van explosieven, controle van in de handel verkrijgbare explo-

sieven en pyrotechnische artikelen, beveiliging van explosievenfaciliteiten, veiligheidsonderzoek 

van personeel, en beveiliging van explosievenvervoer.

4) Permanent comité van deskundigen voor precursoren4

Om een kader te ontwikkelen voor de bespreking van maatregelen en de opstelling van aan-
bevelingen voor regelgeving inzake in de handel verkrijgbare precursoren van explosieven, zal bij 
de Commissie een permanent comité van deskundigen in het leven worden geroepen dat tot taak 
heeft de risico's in verband met diverse precursoren te signaleren en passende maatregelen aan te 
bevelen.

5) Instelling van een ad hoc-Groep detectie van explosieven5

Deze ad hoc-Groep, die zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de 
Commissie, en naargelang het geval Europol en andere bevoegde EU-bureaus of -agentschappen, 
zal tot taak krijgen om, in een beveiligde omgeving, detectie-scenario's uit te werken en te 
bespreken en vervolgens te bepalen welke detectietechnologie van die scenario's vereist is.

  
4 Preventieve maatregel 2.2.1 in het Commissievoorstel, aanbeveling 4 van de task force.
5 Detectie - maatregel 3.1.1 in het Commissievoorstel, aanbeveling 23 van de task force.
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6) Samenwerking ter beoordeling en bestrijding van de verspreiding via het internet van 
informatie over het maken van bommen6

De autoriteiten van de lidstaten werken samen bij het beoordelen en bestrijden van de verspreiding via 

het internet van informatie over het maken van bommen, evenwel met volledige eerbiediging van de 

persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie. De bevoegde autoriteiten 

wisselen informatie uit over nationale regels en goede praktijken betreffende (de mogelijkheid van) 

monitoring van specifieke websites, samenwerking met internetproviders en internationale partners, 

opvoeding van kinderen en bewustmaking van ouders, aanmelding van contactpunten, enz.

7) Totstandbrenging van een Europees datanetwerk inzake bommen7

Dit systeem moet een gemeenschappelijk EU-instrument worden om de bevoegde regeringsinstanties op 

EU- en lidstaatniveau permanent toegang te bieden tot informatie over incidenten met explosiemiddelen.
Ten minste alle operationele EOD-eenheden in de lidstaten moeten een beveiligde toegang tot het 
gegevensbestand hebben, terwijl de toegang voor andere bevoegde autoriteiten in de lidstaten moet 

worden bezien volgens het nationaal recht. De bevoegde eenheden of instanties van de lidstaat 
verstrekken de vereiste gegevens voor opneming in het gegevensbestand.

De Raad is verheugd over het besluit van Europol om snel een centraal gegevensbestand tot stand te 

brengen voor de opslag van gegevens over misdrijven in de gehele EU waarbij explosieven en brand-
stichting gebruikt zijn. Hij neemt er nota van dat Europol in een eerste fase, die in december 2007 zal 
worden afgesloten, nieuwe categorieën binnen zijn informatiesysteem ontwikkelt, die de opslag moge-

lijk maken van informatie over misdrijven waarbij explosieven en brandstichting gebruikt zijn, en dat de 
technische ontwikkeling daarvan de bevoegde autoriteiten reeds in staat zal stellen gegevens over 
misdrijven onverwijld uit te wissel via de nationale Europol-eenheden. Hij neemt er tevens nota van dat 
Europol in een tweede fase, die begin 2008 ingaat, zal nagaan in hoeverre de in zijn informatiesysteem 

aangebrachte wijzigingen voldoen aan de behoeften van de gebruikers, en de opties voor de voltooiing 
van het Europese datanetwerk inzake bommen zal bezien.

Om vorderingen te vergemakkelijken zullen Europol en de Commissie de mogelijkheden onderzoeken 

om voor deze maatregel de financiële middelen te gebruiken die beschikbaar zijn in het kader van het 
financieringsprogramma "Preventie en de bestrijding van criminaliteit".

_________________

  
6 Preventieve maatregelen 2.8.1 en 2.8.2 in het Commissievoorstel, aanbeveling 41 van de task force.
7 Horizontale maatregel 1.1.2 in het Commissievoorstel, aanbevelingen 35, 36 en 37 van de task force.


