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34 289 Regels met betrekking tot het op de markt 
brengen en het gebruik van precursoren voor 
explosieven (Wet precursoren voor explosieven) 

Nr. 7  NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 31 maart 2016 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

Aan artikel 10, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Onze 
Minister kan aan deze ambtenaren algemene en bijzondere aanwijzingen 
geven omtrent de uitvoering van het toezicht. 

Toelichting  

Het is de bedoeling om ambtenaren (inspecteurs) van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (hierna: ILT), een rijksinspectie die valt onder 
het gezagsbereik van de Minister van Infrastructuur en Milieu, te belasten 
met het toezicht op de naleving van de verordening en deze wet. Omdat 
deze ambtenaren niet onder het gezagsbereik van de beleidsinhoudelijk 
verantwoordelijke Minister, namelijk die van Veiligheid en Justitie, vallen 
wordt een voorziening in de wet getroffen om zeker te stellen dat de 
beleidsinhoudelijk verantwoordelijke Minister, op vergelijkbare wijze als 
de Minister van Infrastructuur en Milieu dat zou kunnen, aanwijzingen 
(instructies) kan geven aan de aan te wijzen ambtenaren over het door die 
ambtenaren uit te voeren toezicht. Hiermee wordt een omissie in het 
wetsvoorstel hersteld. 

Deze wijziging verandert niets aan de verantwoordelijkheden van de ILT. 
De ILT is verantwoordelijk voor hoe invulling wordt gegeven aan de 
toezichthoudende verantwoordelijkheden. Een aanwijzing (instructie) als 
hier aan de orde zal alleen worden ingezet als ultimum remedium. 
Indachtig de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties1 zal een bijzondere 
aanwijzing niet zien op het weerhouden van een rijksinspectie om een 
specifiek onderzoek te verrichten of af te ronden, de wijze waarop een 
rijksinspectie een specifiek onderzoek verricht, of de bevindingen, 
oordelen en adviezen van een rijksinspectie. De aanwijzingsbevoegdheid 
wordt bovendien niet gemandateerd. Voorts zal een bijzondere aanwijzing 
(instructie), die door tussenkomst van de Inspecteur-Generaal van de ILT 
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zal worden gegeven, conform bedoelde Aanwijzingen aan de Staten-
Generaal worden gemeld. 

Voordat een aanwijzing wordt gegeven die substantiële gevolgen heeft 
voor de uitvoering van het werkprogramma of belangrijke gevolgen voor 
de capaciteit van de ILT, wordt deze afgestemd met de Minister van 
Infrastructuur en Milieu. 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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