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Besluit van 16 augustus 1995, houdende
intrekking van het In- en uitvoerbesluit bepaalde
chemicaliën 1992

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van
17 juli 1995, nr. 95049246 WJA/W, gedaan mede namens Onze Minister
van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 2, 2a, 2b en 4 van de In- en uitvoerwet;
De Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 1995,
nr. W10.95.0375);
Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van 14
augustus 1995, nr. 95056120 WJA/W, uitgebracht mede namens Onze
voornoemde Minister;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het In- en uitvoerbesluit bepaalde chemicaliën 1992 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van artikel 25a,
vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van
State, omdat het zonder meer instemmend
luidt.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 16 augustus 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
A. van Dok-van Weele
De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. A. F. M. O. van Mierlo
Uitgegeven de negenentwintigste augustus 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
Het In- en uitvoerbesluit bepaalde chemicaliën 1992 strekt ter uitvoering
van verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 13 december 1990, houdende maatregelen om te
voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (PbEG
L 357). Deze verordening bevat met name voorschriften ter zake van de
invoer in en uitvoer uit de Gemeenschap van de bedoelde stoffen.
Nadien is tot stand gekomen richtlijn nr. 92/109/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 14 december 1992 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden
gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en
psychotrope stoffen (PbEG L 370). De richtlijn bevat onder meer een
aantal voorschriften voor de produktie van chemicaliën en voor het
handelsverkeer binnen de Europese Gemeenschap. Ter uitvoering van de
richtlijn is de Wet voorkoming misbruik chemicaliën tot stand gebracht; zij
is op 1 juli 1995 in werking getreden. De bepalingen met betrekking tot de
in- en uitvoer van chemicaliën zijn ter wille van de overzichtelijkheid in die
wet opgenomen. Daarbij is bepaald, dat in- en uitvoervergunningen voor
chemicaliën zullen worden verleend door de Minister van Economische
Zaken (zie art. 11, eerste lid).
Aan het In- en uitvoerbesluit bepaalde chemicaliën 1992 bestaat
derhalve niet langer behoefte en het wordt daarom bij dit besluit
ingetrokken. Vooruitlopend op de totstandkoming van dit besluit is een
voorlopige voorziening getroffen, gebaseerd op artikel 7 van de In- en
uitvoerwet, waarbij het in- en uitvoerbesluit buiten werking werd gesteld
(regeling van 28 juni 1995, Stcrt. 123).
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
A. van Dok-van Weele
De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. A. F. M. O. van Mierlo
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