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NOTA
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nr. vorig doc.: 8109/08 ENFOPOL 69
Betreft: Actieplan van de EU voor het verbeteren van de beveiliging van explosieven

1. Op 12 november 2007 is aan de Raad een mededeling van de Commissie aan het Europees 

Parlement en de Raad toegezonden over het verbeteren van de beveiliging van explosieven

(doc. 14959/07 CATS 121, ENFOPOL 184, TRANS 357, MI 287, EEE 69).

2. Op 9 april 2008 heeft het COREPER het akkoord van het Comité van artikel 36 van 

2-3 april 2008 over het ontwerp-actieplan voor het verbeteren van de beveiliging van 

explosieven bevestigd en besloten het ontwerp-actieplan aan de Raad te doen toekomen.

3. De Raad wordt verzocht bijgaand ontwerp-actieplan voor het verbeteren van de beveiliging 

van explosieven goed te keuren.

______________________
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BIJLAGE

Actieplan van de EU voor het verbeteren van de beveiliging van explosieven
Horizontale maatregelen

Nr. Maatregel/Actie Bevoegde instantie Termijn Status/Opmerkingen

Prioriteit 1: Het verbeteren van de tijdige uitwisseling van informatie en beproefde methoden

1.1.1 Instellen van een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor 
explosieven;

Een dergelijk systeem kan worden gebruikt om informatie uit te wisselen 
over:

· onmiddellijke dreigingen;
· diefstal van explosieven (ongeacht welke soort);
· diefstal van ontstekers;
· diefstal van precursoren; (te bespreken)
· verdachte transacties;
· ontdekking van nieuwe werkwijzen.

Het systeem moet ter beschikking staan van met name de 
openbareveiligheidsautoriteiten van de lidstaten (nationale contact-
punten), Europol en alle operationele explosievenopruimingseenheden 
(EOD).

LS/Europol/Commissie Eind 2008 Aanbevelingen Task Force nr. 39 
en 40
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1.1.2 1.1.2 Opzetten van een Europees datanetwerk inzake bommen

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 explosievenopruimingseenheden in de 
lidstaten, die deze status hebben op grond van het nationale recht, moeten 
veilig toegang hebben tot de databank. Toegang van andere bevoegde 
instanties in de lidstaten moet worden bezien conform het nationale 
recht.

De bevoegde eenheden of instanties van de lidstaat moeten nadrukkelijk 
verplicht worden de vereiste gegevens voor opneming in het 
gegevensbestand te verstrekken.

Europol/LS/Commissie Eind 2008 Aanbevelingen Task Force nr. 35, 36 
en 37 

1.1.3 Regelmatig (tweejaarlijks) een allesomvattend evenement over de 
beveiliging van explosieven organiseren

Bij een dergelijk evenement/conferentie moeten ambtenaren van zowel 
de publieke als de particuliere sector betrokken worden

Commissie Gaande 
tweejaarlijks

Aanbeveling Task Force nr. 50

1.1.4 Dialoog aangaan en beproefde methoden uitwisselen met externe 
partners

Scherpere veiligheidsnormen buiten de EU, met name in ENB-landen, 
moet worden gestimuleerd

LS/Commissie Gaande
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Prioriteit 2: Opvoeren van het onderzoek op het gebied van explosieven

1.2.1 Het bijeenbrengen en verspreiden van onderzoeksresultaten door en 
tussen de op EU- en nationaal niveau aangewezen bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten verbeteren en ook specifieke onderzoeksgebieden 
omschrijven, zoals:

· precursoren die gekoppeld zijn aan geïmproviseerde 
explosiemiddelen,

· detectietechnologieën en het in kaart brengen van verschillende 
problemen,

· zwakke plekken in de systemen.

LS /Commissie gaande Aanbeveling Task Force nr. 49

1.2.2 Verder onderzoek doen naar geïmproviseerde explosiemiddelen en 
de eigenschappen daarvan

LS/Commissie gaande Aanbeveling Task Force nr. 47

1.2.3 Verder onderzoek doen naar detectie van explosieven en 
precursoren, onder meer door het gebruik van additieven

Zowel verbetering van de detecteerbaarheid als de traceerbaarheid 
moeten worden bezien

LS/Commissie gaande Aanbeveling Task Force nr. 47
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1.2.4 Verder onderzoek doen naar mobiele testkits voor 
explosieven/detectieapparatuur ( niet-destructieve methoden)

LS/Commissie gaande Aanbeveling Task Force nr. 47

1.2.5 Verder onderzoek doen om inhibitoren te vinden die aan 
precursoren van explosieven kunnen worden toegevoegd om te voor-
komen dat ze worden gebruikt om explosiemiddelen te vervaardigen

LS/Commissie gaande Aanbeveling Task Force nr. 48

1.2.6 Verder onderzoek doen naar de detectie van geïmproviseerde 
explosiemiddelen op doorvervoerknooppunten 

Speciale aandacht moet ook uitgaan naar onderzoek naar de detectie van 
vloeibare explosieven

LS/Commissie Gaande

Vorderingen 
jaarlijks toetsen

Aanbeveling Task Force nr. 31

1.2.7 Verder onderzoek ondersteunen naar technische oplossingen 
waarmee de autoriteiten van de lidstaten in bedreigde gebieden 
radiosignalen kunnen storen.

LS/Commissie gaande Aanbeveling Task Force nr. 45
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Preventieve maatregelen
Nr. Maatregel/Actie Bevoegde instantie Termijn Status/Opmerkingen

Prioriteit 1: Personeel alerter maken op precursoren

2.1.1 De overheid moet beveiligingsinformatie verstrekken aan de 
volledige aanvoerketen van precursoren - van producent tot 
detailhandel - eerstelijnshulpverleners (politie, brandweer, 
bomopruiming) en onderwijsinrichtingen, om de aandacht te 
vestigen op verdachte producten

LS Gaande Aanbeveling Task Force nr. 1

2.1.2 Er moeten campagnes worden gevoerd om personeel alerter te 
maken op de gevaren in de hele aanvoerketen (producent, 
samensteller, distributeur, detailhandelaar) van precursoren.

LS Gaande Aanbeveling Task Force nr. 3

Prioriteit 2: Verbeteren van de regelgeving inzake in de handel verkrijgbare precursoren van explosieven

2.2.1 Instelling van een permanent comité voor de bespreking van 
maatregelen en de opstelling van aanbevelingen voor regelgeving 
inzake in de handel verkrijgbare precursoren van explosieven, 
rekening houdend met de kosteneffectiviteit.

Het permanent comité van deskundigen zal onder meer tot taak hebben 
de risico's in verband met diverse precursoren - zoals waterstofperoxide, 
nitromethaan, chloraten of andere stoffen die door de bevoegde diensten 
zijn aangemerkt als stof die bij terroristische aanslagen kan worden 
gebruikt - te signaleren, zo mogelijk per stof, en de Commissie ter zake 
passende maatregelen aan te bevelen. Het Comité moet de volgende 
maatregelen overwegen en/of monitoren:
· op basis van onderzoek, geschikte additieven ontwikkelen en 

stimuleren dat deze additieven aan precursoren worden toegevoegd 
om te voorkomen dat deze in explosieven worden gebruikt, voor 
zover dit technisch mogelijk is.

· de concentratie van bepaalde precursoren beperken bij verkoop aan 
eindgebruikers, op basis van de vastgestelde hoeveelheden van de 
precursor die nodig zijn voor het vervaardigen van explosieven.

Commissie/LS Eind 2007 van start

Gaande

Aanbeveling Task Force nr. 4
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· een algeheel verbod instellen op geconcentreerde sterke zuren op de 
EU-consumentenmarkt (de niet-professionele markten) wanneer een 
substituut met gelijke werking technisch mogelijk is: in het 
bijzonder zwavelzuur, zoutzuur en salpeterzuur;

· nagaan of invoering van een vrijwillig marktbewakingssysteem voor 
meststoffen op basis van ammoniumnitraat haalbaar is en onder-
zoeken of beperking van de verkoop van meststoffen met een hoog 
stikstofgehalte aan het grote publiek mogelijk is;

· de beschikbaarheid voor het grote publiek van puur nitromethaan 
beperken. Deze verbinding zou uitsluitend voor industriële afnemers 
verkrijgbaar mogen zijn via een geschikt klantenkwalificatie-
systeem;

· de toegang voor het grote publiek tot ongeflegmatiseerd 
natriumchloraat (onkruidbestrijdingsmiddel) beperken;

· nagaan of een algeheel verbod op de verkoop van bepaalde 
precursoren aan minderjarigen haalbaar is en een toegevoegde 
waarde oplevert.

Het Comité moet bij zijn activiteiten de werkzaamheden van de Task 
Force deskundigen explosievenbeveiliging in aanmerking nemen. 

Om doublures met bestaande maatregelen of een onnodige lasten-
verzwaring voor het legale bedrijfsleven te voorkomen, is het van belang 
rekening te houden met de bestaande controles op soortgelijke gevoelige 
producten. Handel in explosief materiaal, zoals aceton, zoutzuur en 
zwavelzuur, valt reeds onder de bestaande communautaire wetgeving 
inzake drugsprecursoren. Deze wetgeving voorziet in effectieve controle, 
welke in aanmerking moet worden genomen voordat nieuwe wetgeving 
wordt opgesteld. Om effectief te zijn, moeten de controles betrekking 
hebben op invoer, uitvoer, doorvoer en intracommunautair handels-
verkeer.

2.2.2 Instellen van een systeem voor het registreren van de identiteit van 
kopers van precursoren boven bepaalde hoeveelheden en/of 
concentraties. Die registers moeten op verzoek beschikbaar zijn voor 
de rechtshandhavingsinstanties of bij verdachte transacties aan het 
nationale contactpunt verstrekt worden. Alle ter zake dienende 
regels inzake gegevensbescherming moeten van toepassing zijn.

De desbetreffende hoeveelheden en/of concentraties worden gebaseerd 
op het werk van het permanent Comité van deskundigen.

Commissie/LS Van start in 2008

Eind 2008 nagaan of 
het nodig is een 
concreet systeem in 
te stellen

Aanbeveling Task Force nr. 7
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2.2.3 Rekening houdend met reeds bestaande maatregelen, dienen - bij 
wijze van gedragscode - een Europese minimumnorm en een 
industrieel richtsnoer te worden vastgesteld voor de beveiligde 
opslag van precursoren van explosieven.

Die mogen niet in strijd zijn met andere regelgeving.

Commissie/LS Eind 2008 Aanbeveling Task Force nr. 8

Prioriteit 3: Verbeteren van de controle op transacties met precursoren

2.3.1 Instellen van een systeem voor het melden van verdachte transacties

Voor alle personen binnen de aanvoerketen moeten er eenvoudige 
middelen zijn om de bevoegde nationale autoriteit te waarschuwen 
indien zij een transactie of diefstal opmerken die naar hun oordeel 
bedoeld is voor het illegaal vervaardigen van explosieven.

Gedacht kan worden aan een bindend systeem voor het melden aan de 
relevante nationale autoriteit van als verdacht aan te merken transacties 
met producten op de lijst. Voor industrie en detailhandel dient een met 
de EG-code voor drugsprecursoren vergelijkbare 'gedragscode' te 
worden ontwikkeld, met een beschrijving van als verdacht aan te merken 
gedragingen. Voorts moet een netwerk van contactpunten worden 
opgezet voor de uitwisseling van relevante informatie op dit gebied.

LS/Commissie Van start in 2008

Eind 2008 nagaan of 
het nodig is een 
concreet systeem in 
te stellen.

Aanbevelingen Task Force nr. 2, 5 
en 6 

2.3.2 Nagaan welke voordelen verbonden zijn aan het invoeren van een 
regeling voor elke precursor die in de detailhandel verkrijgbaar is, 
waarbij elke verpakking wordt geëtiketteerd met een code die 
weergeeft dat voor de aanschaf van de stof registratie vereist kan 
zijn, rekening houdend met reeds bestaande maatregelen en EU-
minimumnormen.

Overwogen zou kunnen worden om een Europees symbool te ontwerpen 
waarmee wordt aangegeven dat voor de detailverkoop van het product 
een registratieplicht geldt.

LS/Commissie 2008 Aanbeveling Task Force nr. 9
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Prioriteit 4: Verbeteren van de controle op in de handel verkrijgbare explosieven en pyrotechnische artikelen

2.4.1 Erop toezien dat elke lidstaat formele systemen kent voor het 
verlenen van toestemming voor, het reguleren en het geven van 
vergunningen voor productie, opslag, verkoop, gebruik en bezit van 
explosieven, ook door particulieren.

Geldt voor zowel bedrijfs- als niet-commerciële activiteiten. 

LS 2009 Aanbeveling Task Force nr. 21

2.4.2 Zorgen voor de identificatie en traceerbaarheid van explosieven op 
basis van het systeem neergelegd in de richtlijn van de Commissie 
over de identificatie en traceerbaarheid van explosieven voor civiel 
gebruik (traceerbaarheidsrichtlijn).

Commissie/LS Eind 2007 Aanbeveling Task Force nr. 22

2.4.3 Harmoniseren van EU-voorschriften voor het verlenen van 
vergunningen voor het bezitten en verhandelen van grote 
hoeveelheden pyrotechnische artikelen

Er moet een studie worden gemaakt over de mogelijkheden van het 
gebruik van pyrotechnische artikelen voor terrorisme. Bijgevolg zal 
moeten worden uitgemaakt of "zachte" wetgeving dan wel volledige 
harmonisatie nodig is met betrekking tot het risico dat 
pyrotechnische middelen als explosieven worden gebruikt

Omdat een geharmoniseerde benadering van vergunningsregelingen voor 
de verhandeling van grote hoeveelheden pyrotechnische artikelen 
ontbreekt, kunnen die stoffen zonder gereglementeerd toezicht worden 
verhandeld, mits aan de toepasselijke opslag- en vervoersvoorschriften is 
voldaan. Die lacune op beveiligingsgebied moet worden gedicht.

Commissie/LS Eind 2009 Aanbeveling Task Force nr. 43

Prioriteit 5: Verbeteren van de beveiliging van explosievenfaciliteiten

2.5.1 Voor alle explosievenfaciliteiten (productie, opslag, distributie en 
gebruik) effectieve beveiligingsplannen/beveiligingsbeheerssystemen 
opzetten

Bij vaste opslagfaciliteiten moeten de nodige toegangsbewaking en 
-detectievoorzorgen evenredig zijn aan het daarmee gemoeide risico, en 
aan een standaardclassificatie onderworpen zijn.

LS Debat over 
introductie in 2008

Gaande

Aanbevelingen Task Force nr. 12 
en 14
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2.5.2 De bevoegde nationale autoriteiten verplichten de producenten en 
distributeurs van explosieven te allen tijde op de hoogte te houden van 
de regionale dreiging

Er dienen reactieplannen te worden ontwikkeld die zijn afgestemd op de 
bestaande alarmniveaus.

LS Gaande Aanbeveling Task Force nr. 13

2.5.3 Het gebruik van grondstoffen voor de fabricage van losse explosieven 
en eindproducten dient periodiek aan een telling en conformiteits-
controle te worden onderworpen.

Dit geldt voor alle fabrieken die losse explosieven produceren. De bedoelde 
termijnen mogen niet te lang zijn zodat verlies, diefstal en inconsistenties 
zo spoedig mogelijk worden gesignaleerd.

LS 2009 Aanbeveling Task Force nr. 20
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2.5.4 Verbeteren van de beveiliging van de mobiele eenheden voor de 
fabricage van explosieven (Mobile Explosive Manufacturing Units, 
(MEMU's). De Europese overeenkomst betreffende het internationale 
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) uiterlijk eind 
2009 wijzigen

De volgende maatregelen moeten worden genomen:

· de door MEMU's geproduceerde hoeveelheid explosieven moet door 
twee onafhankelijke systemen worden geverifieerd. De naam van ten 
minste één daarvan moet op de vrachtwagen worden aangebracht.

· elke MEMU moet worden uitgerust met procesvergrendelingen om 
gebruik door onbevoegden te voorkomen.

· geladen MEMU's dienen te worden geparkeerd op een plaats die onder 
toezicht staat.

· er moeten termijnen worden vastgesteld om de data en de beveiligings-
maatregelen op elkaar afgestemd te houden.

Commissie/LS Eind 2009 Aanbevelingen Task Force nr. 15, 16 
en 17 

Prioriteit 6: Verbeteren van het veiligheidsonderzoek van personeel

2.6.1 Alle personeel dat betrokken is bij productie, opslag, distributie en 
gebruik van explosieven, alsmede het personeel dat om een opleiding 
op het gebied van explosieven verzoekt en het personeel dat toegang 
heeft tot explosieven, worden doorgelicht (externe controle door 
bevoegde nationale autoriteiten op grond van toepasselijke nationale 
regelingen) en beschikken over een formele toegangstoestemming.

LS Gaande Aanbeveling Task Force nr. 11



8311/08 cle/lm 12
BIJLAGE DG H 3A NL

Prioriteit 7: Verbeteren van de beveiliging van explosievenvervoer

2.7.1 Alle voor het vervoer van explosieven gebruikte EX/II- en EX/III-
voertuigen dienen te worden uitgerust met bepaalde voorzieningen die 
de beveiliging verbeteren. De Europese overeenkomst betreffende het 
internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 
uiterlijk eind 2009 wijzigen

Die beveiligingsvoorzieningen hebben de volgende kenmerken:

1) ze zijn uitgerust met permanent functioneerde systemen voor afstands-
controle (bv. GPS-systemen), die gemonitord worden door een over 
adequate middelen beschikkend monitoringstation. Een dergelijk 
systeem moet worden beschermd om te voorkomen dat het wordt 
vernietigd en dat de vrachtwagens getraceerd kunnen worden. De 
monitoringsystemen (met inbegrip van de monitoringstations) moeten, 
indien technisch mogelijk, op betrouwbare wijze in het volgende 
voorzien:
· plaatsbepaling van het voertuig 
· alarm activeren indien het voertuig op bepaalde tijdstippen van de 

aangegeven locatie naar een andere locatie wordt verplaatst
· alarm activeren indien bepaalde compartimenten worden geopend 

op bepaalde tijdstippen en/of op ongeoorloofde locaties
· alarm in dwang- en noodsituaties

2) ze kunnen het voertuig op afstand blokkeren als dit veilig is en 
toepasselijk uit hoofde van het Verdrag van Wenen

3) ze zijn uitgerust met een antidiefstalsysteem
4) ze beschikken over afdoende beveiligde compartimenten voor 

explosieven 

Commissie/LS 2009 Aanbeveling Task Force nr. 18

5) ze zijn uitgerust met communicatiemiddelen
6) er is een herkenbare markering aangebracht op het dak van het 

voertuig, van een bepaalde omvang en een volgens een bepaalde 
omschrijving

Er moeten termijnen worden vastgesteld om de data en de beveiligings-
maatregelen op elkaar afgestemd te houden.
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2.7.2 Een discussie op gang brengen over de noodzaak van een aanpassing 
van de classificatie "gedesensibiliseerde explosieven".

Doel hiervan is ervoor te zorgen dat die stoffen onder toekomstige 
vervoersregelingen (Globally Harmonized System (GHS) in het kader van 
de VN) blijven vallen

Commissie/LS Onmiddellijk

Eind 2007

Aanbeveling Task Force nr. 19

2.7.3 Er moet een analyse van bestaande beveiligingsmaatregelen worden 
gemaakt voordat over de uitvoering van nieuwe maatregelen wordt 
beslist

Prioriteit 8: Kwantitatief en kwalitatief beperken van het informatieaanbod over de illegale fabricage van explosieven

2.8.1 De illegale verspreiding via het internet van informatie op het gebied 
van bommenfabricage beperken, met volledige inachtneming van de 
persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 
informatie.

LS/Commissie gaande Aanbeveling Task Force nr. 41

2.8.2 De harmonisatie overwegen van de strafrechtelijke sancties voor het 
verspreiden van informatie over en materiaal c.q. voor het fabriceren van 
bommen via het internet conform de wijzigingen in het kaderbesluit van de 
Raad inzake terrorismebestrijding (zie in kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 
Raad inzake terrorismebestrijding).

LS/Commissie Eind 2008 Aanbeveling Task Force nr. 41



8311/08 cle/lm 14
BIJLAGE DG H 3A NL

Detectiemaatregelen
Nr. Maatregel/Actie Bevoegde instantie Termijn Status/Opmerkingen

Prioriteit 1: Opzetten van een op scenario's gebaseerde aanpak voor het vaststellen van prioriteiten bij detectiewerk

3.1.1 Vormen van een werkgroep die zich bezighoudt met het vaststellen en 
bespreken van met detectie verband houdende scenario's en vervolgens 
de daarop toepasselijke detectievereisten vaststelt, rekening houdend 
met de werkzaamheden in andere fora.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de 
Commissie.

Commissie/LS Zo spoedig mogelijk Aanbeveling Task Force nr. 23

3.1.2 Schema maken van hetgeen wenselijk en momenteel mogelijk is op het 
gebied van de detectie van explosieven voor elk van de door de 
werkgroep opgestelde scenario's

Het permanent comité van deskundigen voor precursoren zal bezien 
welke precursoren eventueel aan dat schema kunnen worden 
toegevoegd.

Commissie/LS Gaande Aanbeveling Task Force nr. 24

Prioriteit 2: Ontwikkelen van minimumnormen inzake detectie

3.2.1 Bezien of gemeenschappelijke minimumnormen kunnen worden 
ontwikkeld op basis van relevante scenario's en dreigingsanalyses.

Deze normen moeten worden aangepast aan de stand van de techniek

LS/Commissie Gaande Aanbeveling Task Force nr. 25
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Prioriteit 3: Verbeteren van de informatie-uitwisseling

3.3.1 Erop toezien dat het beveiligingspersoneel (met name in luchthavens) 
voortdurend de actuele informatie over de huidige activiteiten van 
terroristen krijgt, die het nodig heeft om zijn taken te vervullen

Wat betreft de beveiliging van luchthavens, vormt dit een aanvulling op de 
voorschriften voor de opleiding voor beveiligingspersoneel in punt 12.2 van 
de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2320/2002 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de 
burgerluchtvaart. 

LS Gaande Aanbeveling Task Force nr. 42

3.3.2 De situatie in verband met de beschikbaarheid van opleidingsgegevens 
en andere informatie/terugkoppeling voor fabrikanten van 
detectieapparatuur beoordelen en indien nodig verbeteren. Er moet een 
regeling voor deze informatie-uitwisseling worden ingesteld, rekening 
houdend met de bestaande instrumenten.

Commissie/LS Eind 2009 Aanbeveling Task Force nr. 30

3.3.3 Opzetten van een database met de specificaties van de in de EU 
geproduceerde explosieven

De database zou gericht zijn op de specificaties van explosieven die 
forensische en detectiedeskundigen nodig hebben. Toegang tot de database 
zou uitsluitend verleend worden op basis van het "need-to-know"-beginsel.

Commissie/LS Eind 2010 Aanbeveling Task Force nr. 32

3.3.4 Een op praktijkmensen (eindgebruikers) gericht detectiehandboek 
opstellen

Dit handboek moet op het passende niveau gerubriceerd worden.

Commissie/LS Tweede helft van 
2009

Aanbeveling Task Force nr. 33

3.3.5 Een netwerk van deskundigen op het gebied van explosievendetectie 
opzetten, rekening houdend met de bestaande werkzaamheden die door 
verschillende instanties verricht worden.

Commissie/LS Eind 2008 Aanbeveling Task Force nr. 34
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Prioriteit 4: Vaststellen van certificerings-, test- en beproevingsregelingen voor explosievendetectiesystemen in de hele EU

3.4.1 Vaststellen van een certificeringsregeling voor explosievendetectie-
apparatuur voor de hele EU en nagaan hoe die kan worden uitgebreid 
tot buiten de EU (bijv. samenwerking met ISO en CASCO)

Commissie/LS Eind 2009 Aanbeveling Task Force nr. 26

3.4.2 Vaststellen van een testregeling voor explosievendetectieapparatuur 
voor de hele EU, rekening houdend met de bestaande werkzaamheden 
die door verschillende instanties verricht worden.

Commissie/LS Eind 2009 Aanbeveling Task Force nr. 27

Krachtens die regeling zouden autoriteiten en instituten testresultaten 
kunnen uitwisselen.

De Groep detectie zal onderzoeken of de testmaatregelen geharmoniseerd 
kunnen worden

3.4.3 Vaststellen van een beproevingsregeling voor explosievendetectie-
apparatuur voor de hele EU 

Een dergelijk systeem moet worden gesteund door een EU-programma en 
moet het mogelijk maken de prestaties te beproeven in realistische 
omstandigheden met dezelfde of soortgelijke scenario's.

De Groep detectie zal onderzoeken of de beproevingsmaatregelen 
geharmoniseerd kunnen worden

Commissie/LS Eind 2009 Aanbeveling Task Force nr. 28

3.4.4 Nagaan of het nodig is gestandaardiseerde procedures te ontwikkelen 
voor certificerings-, test- en beproevingsprocessen en nagaan hoe die 
kunnen worden uitgebreid tot buiten de EU (bijv. samenwerking met 
ISO en CASCO).

Commissie/LS Eind 2008 Aanbeveling Task Force nr. 29
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Prioriteit 5: Beter benutten van detectietechnologieën op specifieke locaties

3.5.1 Het gebruik van detectietechnologieën in luchthavens, andere 
vervoersmiddelen en andere openbare voorzieningen verbeteren

Verdere ontwikkelingen op dit gebied moeten worden ondersteund. Deze 
situatie moet voortdurend worden getoetst en beoordeeld, en zo nodig 
worden bijgesteld.

Commissie/LS Gaande Aanbeveling Task Force nr. 31

Paraatheid en reactiemaatregelen
Nr. Maatregel/Actie Bevoegde instantie Termijn Status/Opmerkingen

Prioriteit 1: Het verbeteren van de uitwisseling van informatie en beproefde methoden door de betrokken autoriteiten van de lidstaten

4.1.1 Een Europees netwerk voor explosievenopruiming (European 
Explosive Ordnance Disposal Network, (EOD-netwerk)) opzetten

Dit systeem moet het delen van informatie en het opbouwen van 
vertrouwen vergemakkelijken. Het moet mede leiden tot het vaststellen van 
beste praktijken, het organiseren van gezamenlijke opleidingssessies, en 
het melden van recente ontwikkelingen die van betekenis zijn voor de 
sector aan EOD-eenheden.

Het netwerk moet ter beschikking worden gesteld van alle EOD-eenheden 
(bij politie, overheid en leger) die in de LS met explosieven te maken 
hebben.

Het gebruik van EU-middelen om het netwerk op te zetten moet worden 
geëvalueerd.

LS/Europol/Commissie Eind 2008 Aanbeveling Task Force nr. 38

4.1.2 Informatie uitwisselen en onderlinge bijstand verlenen op het gebied 
van het omgaan met grote hoeveelheden chemicaliën die op een 
onderzochte locatie worden aangetroffen 

Dergelijke uitwisselingen zouden nuttig zijn voor EOD-deskundigen en 
kunnen via het EOD-netwerk verlopen.

LS Gaande Aanbeveling Task Force nr. 47
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Prioriteit 2: Het ontwikkelen van dreigingsevaluaties

4.2.1 Bezien of een specifieke dreigingsevaluaties voor explosieven moet 
worden ontwikkeld

LS/Europol/Commissie Gaande Rapport Task Force punt 4.10

Prioriteit 3: Het ontwikkelen van specifieke maatregelen om snel en passend te reageren op dreigend gebruik van explosieven door terroristen

4.3.1 De bevoegde rechtshandhavingsinstanties moeten bij terreurdreiging 
van aanbieders kunnen eisen dat de antennes voor mobiele telefonie 
uitgeschakeld worden

Indien kan worden aangenomen dat mobiele telefoons als ontstekings-
mechanisme zullen worden gebruikt, zullen de bevoegde rechtshand-
havingsinstanties aanbieders kunnen vragen de desbetreffende antennes uit 
te schakelen.

De lidstaten kunnen hiermee verband houdende ervaringen, vaardigheden 
en beste praktijken uitwisselen via het netwerk van EOD-eenheden in dit 
gebied.

LS/(Commissie) Gaande Aanbevelingen Task Force nr. 44 en 46

____________________


