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STRIJD TEGEN ZELFGEMAAKTE EXPLOSIEVEN

De politie stelt steeds vaker vast dat bepaalde indivi-
duen en groepen, al dan niet met succes, grondstoffen 
voor zelfgemaakte explosieven (hierna precursoren van 
explosieven genoemd) kopen via de reguliere markt. Een 
recent, tot de verbeelding sprekend voorbeeld hiervan 
is de Noor Anders Breivik. Hij kocht ammoniumnitraat in 
grote hoeveelheden en gebruikte dit als grondstof voor 
zijn explosief apparaat in Oslo op 22 juli 2011.

Daarom namen de Federale gerechtelijke politie en het 
Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) het initia-
tief om de bedrijfswereld te sensibiliseren voor verdachte 
transacties, diefstallen en niet-traceerbare verdwijningen 
van precursoren van explosieven en die te melden aan 
de politie, bij het hiervoor opgerichte Nationaal Contact-
punt. Hiermee lopen we voor op de uitvoering van de 
Europese verordening die de lidstaten van de Europese 
Unie vanaf 2014 verplicht om zo’n Nationaal Contactpunt 
op te richten. Deze brochure legt uit wat de mogelijke 
delicten zijn, hoe ze kunnen worden gedetecteerd en hoe 
men erop moet reageren.
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Deze brochure geeft 
een antwoord op de 
vragen wat verdachte 
transacties, diefstallen 
en niet-traceerbare 
verdwijningen van 
precursoren van explo-
sieven zijn

VOORWOORD 
De politie stelt steeds vaker vast dat bepaalde individuen en 
groepen, al dan niet met succes, grondstoffen voor zelfge-
maakte explosieven (hierna precursoren van explosieven 
genoemd) kopen via de reguliere markt. Een recent, tot de 
verbeelding sprekend voorbeeld hiervan is de Noor Anders 
Breivik. Hij kocht ammoniumnitraat in grote hoeveelheden 
en gebruikte dit als grondstof voor zijn explosief apparaat 
in Oslo op 22 juli 2011. Met de fi guur van Breivik groeide de 
bezorgdheid van terreurexperts wereldwijd. De angst voor de 
eenzame wolf: de terrorist die op eigen houtje opereert en 
pas de aandacht van de veiligheidsdiensten trekt wanneer het 
te laat is. 

Daarom namen de Federale gerechtelijke politie en het Ver-
bond van Belgische Ondernemingen (VBO) het initiatief om 
de bedrijfswereld te sensibiliseren voor verdachte transacties, 
diefstallen en niet-traceerbare verdwijningen van precursoren 
van explosieven en die te melden aan de politie, bij het hier-
voor opgerichte Nationaal Contactpunt. 

Deze brochure is bedoeld als leidraad voor de sectoren die 
verhandelen aan zowel particulieren als bedrijven. Ze geeft 
een antwoord op de vragen wat verdachte transacties, dief-
stallen en niet-traceerbare verdwijningen zijn, hoe ze kunnen 
worden gedetecteerd, hoe men erop moet reageren en op 
welke manier de informatiestroom wordt geregeld tussen de 
private sector en de politie. Er wordt één Nationaal Contact-
punt gecreëerd op het niveau van de Federale gerechtelijke 
politie. Dat zal instaan voor een snelle en gepaste reactie op 
de meldingen. 

Hiermee lopen we voor op de uitvoering van de Europese 
verordening die de lidstaten van de Europese Unie vanaf 2014 
verplicht om zo’n Nationaal Contactpunt op te richten. Ook in 
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de andere EU-landen bestaat een gelijkaardig meldsysteem 
voor precursoren van explosieven ter preventie van criminali-
teit en terrorisme.

Ten slotte danken we alle personen die meewerkten aan deze 
brochure. Onze bijzondere dank gaat uit naar het VBO en zijn 
leden en de Federale politie. Het is onze wens dat de werk-
wijze zoals voorgesteld in deze brochure kan leiden tot een 
gunstig economisch klimaat, wars van terroristische aansla-
gen en tot een betere preventie en aanpak van terroristische 
misdrijven. De private en publieke sector hebben door een 
gezamenlijke aanpak veel betere troeven in handen om deze 
doelstellingen te realiseren.

François Farcy Christine Darville                                               
Directeur-generaal a.i. Hoofd van het Juridisch
Federale gerechtelijke politie departement van het VBO
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1 PROJECT ‘MELDPUNT 
PRECURSOREN VAN 
EXPLOSIEVEN’

Inleiding  

Het project ‘meldpunt precursoren van 
explosieven’ moet ervoor zorgen dat een se-
lectieve lijst van stoffen die kunnen worden 
gebruikt als precursor van explosieven, niet 
in criminele handen terechtkomt. Zo kan een 
bomaanslag of crimineel gebruik van explo-
sieven voorkomen worden. Daarom wordt 
aan de bedrijfswereld gevraagd om verdach-
te transacties, diefstallen en niet-traceerbare 
verdwijningen aan een Nationaal Contact-
punt bij de politie te melden. Dit Nationaal 
Contactpunt (NCP) wordt georganiseerd 
door de Federale gerechtelijke politie (zie 
verder voor meer contactgegevens). Zonder 
de steun van de private sector is het voor 
de politie immers onmogelijk om voldoende 
veiligheid te garanderen en preventief te 
werken. Bovendien kadert dit project in een 
algemeen veiligheidsbeleid van zowel de 
industrie als de overheid. 

Op het niveau van de Europese Unie loopt 
ook een initiatief inzake precursoren van 
explosieven. Het gaat om een voorstel voor 
een verordening die vooral tot doel heeft om 
de verkoop van precursoren van explosieven 
te beperken via een vergunningssysteem. 
Bovendien moet elke lidstaat een meldpunt 
voorzien (zoals het NCP), met een meld-
plicht. Zodra deze Europese verordening van 
kracht wordt, ten vroegste in 2014, krijgt de 
procedure bij het NCP dus een dwingend 
karakter. 

Bij deze brochure hoort de folder met 
informatie over het meldpunt precursoren. 
Beide documenten zijn bedoeld voor intern 
gebruik. Het is dus niet de bedoeling om de 
brochure en de inhoud ervan aan personen 
mee te delen die er geen belang bij hebben.

Het NCP is in handen van de Federale 
gerechtelijke politie, vanwege de techniciteit 
van de informatie en de gevoeligheid van de 
materie. De lokale politie blijft echter haar 
rol vervullen als eerstelijnspolitie. Verder 
in de brochure wordt duidelijk gesteld dat 
bijvoorbeeld bij diefstallen, verdwijningen 
of verliezen, de lokale politie best onmid-
dellijk op de hoogte wordt gebracht om de 
nodige vaststellingen ter plaatse te doen. 
Een verwittiging via het meldpunt blijft in die 
gevallen ook aangewezen. 

 

2 WAARVOOR DIENT 
DE BROCHURE?

Preventie van het misbruik 
van precursoren

Deze brochure heeft tot doel de economi-
sche sector te sensibiliseren over het meld-
punt precursoren van explosieven, en in 

Deze brochure is bedoeld als lei-
draad voor de sectoren die verhan-
delen aan zowel particulieren als 
bedrijven.

Bij deze brochure hoort de folder 
met informatie over het meldpunt 
precursoren. Beide documenten zijn 
bedoeld voor intern gebruik.

Het is dus niet de bedoeling om de 
brochure en de inhoud ervan aan 
personen mee te delen die er geen 
belang bij hebben.

                           5 PRECURSOREN EXPLOSIEVEN
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het bijzonder over het melden van 

  verdachte transacties van precursoren; 

  belangrijke verdwijningen of niet-traceer-
bare, signifi cante verliezen van precurso-
ren;

  aanzienlijke diefstal van precursoren.
(voor omschrijvingen van deze begrippen, 
zie pagina 8). 

Uiteindelijke doelstelling is de preventie 
van het misbruik van precursoren voor het 
gebruik ervan in explosieve tuigen door 
criminelen. 

3 VOOR WIE IS DE 
BROCHURE BESTEMD? 

De brochure is bestemd voor alle econo-
mische operatoren met als economische 
activiteit het vervaardigen, transporteren 
of verdelen van de stoffen vermeld in rubriek 
4, en dit boven het aangeduide concentra-
tieniveau. 

4 OVER WELKE 
PRECURSOREN GAAT 
HET? 

Stoffen die onder de meldings-
plicht vallen

De stoffen die onder de meldingsplicht 
vallen worden hieronder opgelijst, met hun 
CAS-nummer (dat is een unieke numerieke 
‘identifi er’ voor chemische elementen, 
componenten, polymeren en legeringen. 
CAS staat voor Chemical Abstracts Service, 
een divisie van de American Chemical 
Society). Deze lijst van stoffen komt uit de 
Europese verordening die in werking treedt 
in 2014. Een belangrijk criterium voor 
sommige stoffen is de concentratiedrempel 
zoals aangegeven in de tweede kolom. 
Verder vindt u nog enkele voorbeelden van 
praktische toepassingen van deze stoffen 
als gebruiksproduct of bij industriële 
toepassingen. 

6                  PRECURSOREN EXPLOSIEVEN
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NAAM VAN DE STOF EN 
CAS-NUMMER

W/W = GEWICHT 
CONCENTRATIE 

TOEPASSINGEN

Waterstofperoxide 
CAS RN 7722-84-1
EN: Hydrogen peroxide
FR: Peroxyde d’hydrogène

12% w/w Oplosmiddel voor vetstoffen, oliën, was, 
rubber, plastic, lak, glazuur

Nitromethaan
CAS RN 75-52-5
EN: Nitromethane
FR: Nitrométhane

30% w/w Gebruikt als brandstof voor racewagens, 
propellers en explosieven, industriële 
solventen

Salpeterzuur  
CAS RN 7697-37-2
EN: Nitric Acid
FR: Acide nitrique

3% w/w Vervaardiging van meststoffen en organi-
sche chemicaliën

Kaliumchloraat
CAS RN 3811-04-9
EN: Potassium chlorate
FR: Nitrate de potassium

40% w/w Zwarte katoen- en wolverf, aanmaken van 
andere verfmiddelen

Kaliumperchloraat
CAS RN 7778-74-7
EN: Potassium perchlorate 
FR: Nitrate de potassium

40% w/w Beperkt gebruik in fotografi e en 
analytische chemie

Natriumchloraat
CAS RN 7775-09-9
EN: Sodium chlorate
FR: Chlorate de sodium

40% w/w Onkruidverdelger; weefselverven 
en -drukken; vervaardiging van andere 
verfmiddelen; leerlooien en -afwerking

Natriumperchloraat 
CAS RN 7601-89-0
EN: Sodium perchlorate
FR: Perchlorate de sodium

40% w/w Vuurwerk, medicinaal gebruik, als basis 
voor ammoniumperchloraat in raketaf-
vuursystemen, staalnijverheid

Hexamine 
CAS RN 100-97-0

Brandstoftabletten bv. voor kampeer-
kooktoestellen. 
Is NIET hetzelfde als de brandversnellers. 
In klevers, bestanddelen van bekledingen en 
afdichtingen; vulkanisering van rubber; corro-
siewerend middel voor staal; antimicrobieel 
additief voor levensmiddelen

Zwavelzuur
CAS RN 7664-93-9
EN: Sulphuric acid
FR: Acide sulphurique

Vervaardiging van meststoffen, 
verfmiddelen, andere zuren, lijm,
metaalbehandeling, petroleumzuivering

Aceton
CAS RN 67-64-1
ENG: Acetone
FR: Acétone

Industrieel gebruik, als oplossingsmiddel 
voor vetstoffen, oliën, was, rubber, plastic, 
lak, glazuur, ...
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Kaliumnitraat (salpeter) 
CAS RN 7757-79-1
EN: Potassium nitrate
FR: Nitrate de potassium

Bewaren van vleesproducten, 
glasvervaardiging, koelsystemen, 
behandeling van kaarspitten en in 
tabak voor een betere verbranding

Natriumnitraat
CAS RN 7631-99-4
EN: Sodium nitrate 
FR: Nitrate de sodium

Vervaardiging van salpeterzuur; 
vervaardiging van glas en glazuur 
voor aardewerken; vleesbewaring; 
meststoffen, verbetering tabaksver-
branding

Calciumnitraat of kalksalpeter 
CAS RN 10124-37-5
EN: Calcium Nitrate
FR: Nitrate de calcium

Meststof

Calciumammoniumnitraat 
CAS RN 15245-12-2
EN: Ammonium calcium nitrate 
FR: Calcium Nitrate d’ammonium

Zie ammoniumnitraat

Ammoniumnitraat
CAS RN 6484-52-2
EN: Ammonium nitrate
FR: Nitrate d’ammonium 

In een concen-
tratie van 16% 
stikstof of hoger

Meststoffen, afkoelingsmengsels, 
zoals coolpacks, enz., aanmaak van 
stikstofmonoxyde (verdovend 
middel)

  

5 WAT ZIJN VERDACHTE 
TRANSACTIES/VERDWIJ-
NINGEN/DIEFSTALLEN? 

   Verdachte transactie 
      Elke transactie van één of meerdere van de 

stoffen hierboven vermeld of mengelingen 
van deze stoffen, aan zowel professionele 
als particuliere gebruikers, wanneer er af-
doende reden is om te vermoeden dat deze 
stof of mengeling zal aangewend worden 
in de productie of aanmaak van artisanale 
explosieve tuigen. 

    Verdwijning van of niet-traceerbare 
verliezen van precursoren 

      De onverklaarbare verdwijning of het 
niet-traceerbaar verlies van de stoffen 

hierboven vermeld, terwijl deze stof nog 
onder controle is van de economische 
operator. Dat betekent dat er geen aan-
wijzingen zijn van een diefstal. Bovendien 
gaat het hier om signifi cante hoeveelheden 
die tegelijkertijd of in een korte tijdspanne 
verdwijnen. 

    Diefstal van aanzienlijke hoeveelheid 
van precursoren 

      Een aanzienlijke hoeveelheid van één 
of meerdere van de stoffen hierboven 
vermeld die door de hoeveelheid en aard 
van de diefstal ernstig doet denken aan 
een intentionele daad om zich tegelijkertijd 
of in verschillende diefstallen, meester te 
maken van een hoeveelheid precurso-
ren voor het vervaardigen van artisanale 
springstoffen. 

8                  PRECURSOREN EXPLOSIEVEN
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   Economische operator 
      Elke natuurlijke of rechtspersoon, openbare 

entiteit of groep van dergelijke personen 
of entiteiten die producten of diensten 
aanbiedt op de markt. 

6 WAT ZIJN DE MOGELIJKE 
INDICATOREN?  
Gelieerd aan de aankoper, aan 
de handelspraktijken en aan de 
levering

Een lijst van indicatoren moet helpen om de 
persoon die geconfronteerd wordt met een 
verdachte aankoop, de nodige signalen te ge-
ven om te evalueren of er sprake zou kunnen 
zijn van een verdachte handeling. 

Hierna vindt u een niet-exhaustieve lijst van 
indicatoren. 

Belangrijk: deze indicatoren moeten niet 
allemaal getoetst en positief beantwoord 

worden. In sommige gevallen is één indica-
tor al voldoende om een alarmbelletje te 
laten rinkelen. Let wel, beoordeel de infor-
matie met gezond verstand en ga niet 
overhaast tewerk. Vandaar het nut van deze 
indicatoren die kunnen onderverdeeld 
worden in drie gebieden: indicatoren die 
gelieerd zijn aan de aankoper zelf, met de 
handelspraktijken en de methoden van 
levering. 

INDICATOREN GELIEERD 
AAN DE AANKOPER 

    De betrokkene probeert om zo weinig mo-
gelijk schriftelijke bestellingen te regelen en 
alles telefonisch af te handelen. 

    De klant is uitsluitend via mobiele telefoon 
te bereiken of geeft enkel een mobiel 
contactnummer op (opgelet: heel wat 
klanten tegenwoordig gebruiken enkel nog 
mobiele telefoon. Deze indicator op zich is 
onbeduidend).

    De bestelling komt van een voor u totaal 
onbekende fi rma. 

                           9 PRECURSOREN EXPLOSIEVEN
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    Een onbekende klant/fi rma vraagt naar een 
grote hoeveelheid van een risicoproduct.

    De klant beweert te werken in opdracht 
van een buitenlandse militaire of gouver-
nementele opdrachtgever zonder dat daar 
redelijke aanwijzingen voor bestaan. 

    De aankoop gebeurt door transacties via 
tussenpersonen. 

INDICATOREN GELINKT 
AAN DE HANDELSPRAKTIJKEN 

    De aankoper plaatst een privéadres of 
postbusadres als leveringsadres op de 
bestelbon.

    De klant kan geen reden tot aankoop geven 
en ontwijkt vragen ter zake.

    De bestelling gebeurt in verschillende 
etappes, met verschillende hoeveelheden 
van dezelfde stof. 

    De verdachte stof wordt opgenomen in 
een bestelling met vele andere stoffen of 
materialen.

    Anonieme betalingswijze: de aankoper pro-
beert om anoniem te betalen (cash, cheque, 
anonieme betaalkaart,…).

    Bestellingen voor universiteiten of fi rma’s 
worden door een andere aankoper aange-
vraagd of er wordt gevraagd de producten 
te leveren op een privéadres in plaats van 
op het adres van de fi rma/universiteit.

    De klant vraagt om de geheimhouding van 
de transactie (bestemming en aard van het 
product). 

    De klant wenst expliciet afstand te doen van 
kwaliteitsgaranties, technisch advies bij de 
verwerking van het product, of contractuele 
verbintenissen. 

INDICATOREN EIGEN 
AAN DE LEVERING

    De levering gebeurt op verdachte plaatsen 
zoals een parking, treinstation,…

    Er wordt een abnormaal hoge prijs aan-
geboden voor een snelle levering van een 
product.

    De voorwaarden voor levering worden plots 
gewijzigd zonder grondige reden.

    Kosten voor levering en behandeling zijn 
hoger dan de waarde van het product.

    Er worden ongebruikelijke vragen gesteld 
over het transport, de verscheping en de 
labeling van de vracht. 

7 HOE REAGEREN? 

Identifi catie, rapportering, acties, 
evaluatie

Het klassieke rapporteringsmodel dat hier 
wordt voorgesteld, omvat zowel de actoren 
als de informatiefl ux tussen de actoren 
onderling, en is onderverdeeld in een 
aantal stappen van een typisch rapporte-
ringsproces. 

Voor een schematisch overzicht van de 
verschillende stappen: zie pagina 16 en 17.

STAP 1: IDENTIFICATIE VAN VERDACHTE 

TRANSACTIES/VASTSTELLEN VAN 

VERDWIJNINGEN OF NIET-TRACEERBARE 

SIGNIFICANTE HOEVEELHEDEN/DIEFSTAL 

VAN PRECURSOREN

In principe start het rapporteringsproces 
over een mogelijke verdachte transactie 
met een verzoek van een koper: een aan-
kooporder van één of meerdere precursoren 
of een eenvoudig verzoek voor het verkrij-
gen van informatie met het oog op een 
aankoop. Bij dit verzoek komen één of 
meerdere indicatoren aan het licht. Het is 
nu aan de verkoper om intern te beslissen 
wie de evaluatie maakt van deze situatie: 

10                  PRECURSOREN EXPLOSIEVEN
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hetzij de verkoper zelf, of het management, 
de veiligheidsverantwoordelijke (security 
offi cer) of eventueel een andere dienst. 
Afhankelijk van de interne evaluatie op het 
niveau van het bedrijf, wordt beslist om de 
aankoop al dan niet toe te staan of over 
te gaan tot een melding aan het Nationaal 
Contactpunt. 

Voor meer informatie over hoe een intern 
evaluatieproces te organiseren: zie verder 
‘Tips voor bedrijven’ p.14. 

OPGELET: Verontrust in geen geval de 
potentiële aankoper door mee te delen 
dat hij het voorwerp uitmaakt van een 
melding aan of screening of onderzoek 
door de politie. 
Dat kan immers verder onderzoek dwars-
bomen. Het is beter om de persoon/het 
bedrijf in kwestie aan het lijntje te houden 
en een smoes te verzinnen om niet direct 
over te gaan tot een verkoop. Zo wint 
u voldoende tijd om de zaak verder te 
onderzoeken. 

Voor een niet-traceerbare verdwijning of 
verlies van signifi cante hoeveelheden, of 
diefstal van precursoren is er meestal een 
duidelijk signaal dat aantoont dat er iets 
fout loopt, zoals de inventaris die niet klopt, 
verdachte gedragingen, een transportlading 
die mysterieus verdwijnt, of een diefstal die 
bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden door 
middel van braak. 

STAP 2: RAPPORTERING/MELDING

Zowel verdachte transacties, verdwijnin-
gen als diefstallen van een aanzienlijke 
hoeveelheid van deze stoffen kunnen aan 
het NCP gemeld worden. Voor diefstallen 
en verdwijningen is het aangeraden om dat 
ook aan de lokale politie te melden. Er is 

immers wellicht al  een misdrijf gepleegd 
en dan moet de lokale politie in ieder geval 
vaststellingen doen ter plaatse en verklarin-
gen afnemen van personeel in het kader van 
het opsporingsonderzoek. 

Zodra een specifi ek verzoek tot aankoop als 
verdacht wordt bestempeld, moet het gerap-
porteerd worden aan het NCP. 
 
Er zijn daarvoor TWEE kanalen: 
    via telefoon op het centraal nummer: 
02 642 63 20

    via e-mail: djp.meldpunt.precursoren@
police.belgium.eu 

Wat moet u onthouden bij de melding: 

    het is aangeraden de melding EERST 
telefonisch te doen. Dat kan zowel in het 
Nederlands als in het Frans; 

    de melder komt rechtstreeks in contact 
met een politieambtenaar die aangeduid 
is om deze melding te acteren en ze op 
te volgen;

    in sommige gevallen kunnen bepaalde stuk-
ken die de melding ondersteunen (eventu-
eel geschreven of gedrukte documenten) 
doorgemaild worden. 

TIP! Als leidraad voor de rapportering is 
er een model meldingsformulier toege-
voegd aan deze brochure. Zie bijlage.

STAP 3: POLITIEACTIES: WAT GEBEURT ER 

BIJ EEN MELDING? 

De politie die het NCP organiseert, be-
schouwt zo’n melding als om het even 
welke andere melding die ze krijgt van 
burgers ongeacht hun administratieve status 
(natuurlijke of rechtspersoon). 

Concreet worden dan volgende acties uitge-
voerd: 
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Bij diefstal, verdwijning of verlies van precur-
soren zal het NCP zo snel mogelijk en indien 
dit nog niet gebeurd is, de lokale politie in-
schakelen om het onderzoek voort te zetten. 
Bovendien worden de vereiste signalementen 
doorgestuurd zodat de politiediensten zowel 
nationaal als internationaal de stoffen en 
eventuele daders actief kunnen opsporen. 

STAP 4: EVALUATIE VAN DE MELDING

De aankoop blijkt NIET verdacht

In dat geval brengt het NCP de melder op de 
hoogte dat er geen elementen zijn weerhou-
den uit het onderzoek die op een mogelijke 
verdachte transactie wijzen. De aangever kan 
op basis daarvan zelf beslissen of de transactie 
al dan niet doorgaat. De zaak wordt hierbij 
afgesloten. Het NCP houdt verdere gegevens 
over deze melding bij voor evaluatie achteraf. 

De aankoop blijkt WEL verdacht

De politie zal in dat geval een gerechtelijk 
onderzoek opstarten naar de transactie. Het 
NCP waarschuwt in ieder geval de melder van 
dit besluit en zal hem in contact brengen met 
de politiedienst die belast is met het verder 
onderzoek. Vervolgens zal een lokale politie-
dienst de melder contacteren en afspraken 

maken over het gevolg dat gegeven wordt 
aan deze zaak. Vanaf dat ogenblik verlopen de 
contacten tussen de politiedienst bevoegd voor 
het onderzoek en de melder, en dus niet langer 
via het NCP. De verkoper zal op dat ogenblik 
verdere instructies krijgen over de transactie. 

Registratie De aangifte wordt geregistreerd alsook de gegevens van de aangever. 
Deze registratie en gegevens worden enkel en alleen gebruikt door het 
NCP. Ze worden dus niet verder verspreid. De melder krijgt een referte-
nummer voor verdere correspondentie.

Bijkomende vragen Eventueel worden bijkomende vragen gesteld door de operator die de 
aangifte noteert of door een andere politieambtenaar belast met het 
onderzoek. 

Onderzoek De politie onderzoekt de aangifte op een discrete manier. Op basis van 
de doorgegeven informatie wordt nagegaan of de transactie al dan niet 
verdacht is. 

Feedback Het NCP geeft feedback aan de aangever.

RODE DRAAD DOORHEEN DE PROCEDURE 

= > FEEDBACK

In alle gevallen geeft het NCP aan de melder 
zo snel mogelijk feedback. Die feedback kan 
zowel handelen over: 

  de bruikbaarheid van de informatie, m.a.w. 
was de melding zinvol?

 wat er met de informatie is ondernomen;  

  welk gevolg er aan de informatie wordt gege-
ven als ze positief is;

  hoe de melder de volgende keer moet ageren. 

TIP VOOR BEDRIJVEN: het is belangrijk dat 
de feedback ook teruggekoppeld wordt naar 
degene die de verdachte transactie heeft opge-
merkt mocht dat een andere persoon zijn dan 
de melder. Vaak kan niet alle informatie worden 
teruggekoppeld. De feedback kan ook worden 
beschouwd als een aanmoediging om hande-
laars te tonen dat hun inspanningen om verdach-
te transacties te melden, de moeite lonen. 
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Brochure Explosieven_NL.indd   12Brochure Explosieven_NL.indd   12 5/06/13   11:155/06/13   11:15



8 HET NATIONAAL CONTACTPUNT 

Het contactpunt kan op twee manieren worden benaderd: 

Telefoonnummer
24u/24u beschikbaar NL/FR/EN - 02 642 63 20

e-mailadres
djp.meldpunt.precursoren@police.belgium.eu 

Of

Bij het elektronisch doorsturen van meldingen 
is het belangrijk dat u voldoende contactge-
gevens meestuurt zodat de politie de melder 
TE ALLEN TIJDE kan bereiken (ook buiten de 
gewone werkuren). 

Naast de telefonische melding – die trou-
wens de voorkeur heeft – kan het meldings-
formulier via e-mail gebruikt worden om bv. 
relevante informatie met betrekking tot de 
transactie mee te sturen (het meldingsformu-
lier, scan van visitekaartje, e-mailverkeer met 
aangever,…). 

9 VOORBEELDSCENARIO’S 

Hieronder volgen enkele voorbeeldscenario’s 
van hoe de rapportering in de praktijk kan 
gebeuren. 

  1.  Een medewerker van een agrarische 
groothandel krijgt een bestelling voor 
een bepaald type kunstmest. De bestel-
ler weigert zich echter te laten registre-
ren. De klant woont aan de andere kant 
van het land en doet de bestelling op het 
moment in het jaar dat grond bemesten 

ongebruikelijk is. De medewerker ver-
trouwt het daarom niet helemaal, zeker 
als de klant nerveus reageert als hij zich 
moet laten registreren. Een bestanddeel 
van de meststof (ammoniumnitraat) kan 
worden gebruikt als grondstof voor een 
bom, zo weet ook de medewerker. Hij 
meldt het voorval aan het meldpunt. De 
politie neemt de zaak over en merkt dat 
betrokkene bij diverse groothandelaars 
gaan shoppen is. Mogelijk is de voorbe-
reiding op een aanslag mislukt. 

  2.  Een grote hoeveelheid ammoniumnitraat 
is verdwenen nadat een transportfi rma 
die leverde bij een eenmansvennoot-
schap die niet gekend was als vaste 
klant. Nochtans zijn er geen aanwijzingen 
van diefstal te bespeuren en heeft de 
transportfi rma de levering uitgevoerd. De 
melding wordt gedaan aan het meld-
punt, dat een afl eiding van het trans-
portschema vaststelt naar een hangar in 
een grootstad. Een meer doorgedreven 
onderzoek brengt aan het licht dat een 
interne medewerker verantwoordelijk is 
voor het vervreemden van enkele zakken 
ammoniumnitraat aan een extremistische 
groepering. 
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  3.  Een medewerker van een productie-
bedrijf merkt een grote vrachtwagen 
op die vlak naast de omheining van 
het magazijn staat geparkeerd waar de 
producten hexamine worden opgesla-
gen. De vrachtwagen wordt er in de 
loop van de vroege avond geparkeerd 
en de chauffeur stapt in een andere 
wagen die voorbijkomt en rijdt weg. Die 
nacht wordt er ingebroken in de fi rma 
en worden er enkele containers hexami-
ne gestolen. De bewuste vrachtwagen 
is niet langer te bespeuren. Een alerte 
medewerker geeft een beschrijving van 
de vrachtwagen alsook van de verdachte 
personen en het voertuig. Dat wordt ge-
meld aan het meldpunt dat na controle 
en verifi catie overgaat tot de identifi catie 
en signalering van de vrachtwagen die 
gestolen is en gebruikt voor de diefstal. 
Door een internationale seining wordt 
de vrachtwagen onderschept aan de 
Belgisch-Nederlandse grens door het 
systeem van automatische nummerplaat-
herkenning. Dankzij een internationaal 
onderzoek worden de vrachtwagen en 
de producten gerecupereerd. 

10 CONTACTPUNT OVER 
HET PROJECT MELDING 
PRECURSOREN VAN 
EXPLOSIEVEN

Voor meer informatie over het NCP, de voor-
gestelde procedure, verzoeken tot opleiding 
of informatiesessies of andere vragen over 
het project, kunt u zich altijd en uitsluitend 
wenden tot de hieronder vermelde eenheid en 
contactpersoon. 

Federale gerechtelijke politie
Directie Criminaliteit tegen Personen

Dienst Terrorisme
T. 02 644 84 72 

e-mail: djp.terro@telenet.be

Opgelet: als u een melding wil doen, moet u 
daarvoor het gratis nummer of het daarvoor 
bestemde e-mailadres gebruiken (zie p. 3).

11 TIPS VOOR BEDRIJVEN 
HOE ZE HET MELDINGS-
PROCES KUNNEN 
IMPLEMENTEREN

Het is evident dat de stafl eden die in het pro-
ces worden ingeschakeld op de hoogte zijn van 
de indicatoren en van de mogelijke dreiging 
erachter. Bedrijfsprocessen integreren in deze 
procedure is aan te bevelen. Dat kan door het 
systematisch uitvoeren van verplichte controles 
van de verkoopprocessen en het ter beschik-
king stellen van ondersteunende documentatie 
over wat de relevante gevaarlijke producten zijn 
en hoe de verdachte transacties ontdekt kun-
nen worden (zie ook INDICATOREN pagina’s 9 
en 10). Eventueel kan het bedrijf de nodige au-
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tomatische ‘IT-fl ags’ gebruiken om problemen 
te signaleren. Deze automatische knipperlich-
ten zijn op zich geen indicator, maar kunnen wel 
leiden tot bijkomende informatie waarvan het 
bedrijf de gegrondheid kan toetsen. 
Hieronder volgt een aantal ‘best practices’ 
dat een bedrijf kan hanteren om verdachte 
transacties te rapporteren. 

  Procedures bedoeld om verdachte transac-
ties te identifi ceren

    –  Defi nieer de verantwoordelijkheden van de 
verschillende functies binnen een bedrijf 
die een rol vervullen bij de identifi catie van 
verdachte transacties (dus niet enkel de 
verantwoordelijke security manager). 

    –  Defi nieer de set criteria of indicatoren en hoe 
ze kunnen worden toegepast om het verdach-
te karakter ervan te kunnen controleren. An-
ders gezegd: de vertaling van de algemene 
criteria naar de concrete bedrijfsomstandig-
heden (bv. ‘een grote hoeveelheid’ wordt 
concreet: ‘10 kg van product x’).

    –  ‘Flag’ de stoffen in het aankoopsysteem. 
Dat vereist controles alvorens de bestelling 
kan worden geleverd. Dit kan ook bij de 
onlineverkoop via websites waarbij de be-
stelling vaak automatisch wordt bevestigd 
zonder een voorafgaande controle door 
gekwalifi ceerde stafl eden. 

    –  Stel procedures op die gebruikt worden 
in de relatie met een klant (vragen stellen, 
bijkomende documenten opvragen). Een 
hulpmiddel hierbij is het model van aangifte-
formulier in bijlage. 

    –  Nieuwe klanten verdienen uiteraard speci-
ale aandacht, maar alle klanten zouden op 
dezelfde, systematische manier gecontro-
leerd moeten worden. 

  Procedures te volgen wanneer een verdach-
te transactie is geïdentifi ceerd

    –  In relatie tot de klant (discretie vereist). 
    –  In relatie tot de autoriteiten, in het bijzonder 

met het NCP (bijhouden van bewijsmateri-
aal, schriftelijke dragers, informatie 
voorzien,…).

    –  Fysieke en proceduremaatregelen met de 
bedoeling om diefstal te voorkomen en te 
detecteren (periodieke controle van monito-
ringsystemen, frequente auditing van 
stocks,…). Er moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen de interne fysieke beveili-
gingsmaatregelen en de externe beveiliging. 
Daaronder verstaat men de tussenkomsten 
van de politie en veiligheidsdiensten. 

  Opleiding en informatie
    –  Stel procedures op die de informatiefl ux 

regelen binnen het bedrijf m.b.t. de risico’s 

van illegale verdwijning van stoffen of 
producten (en in het bijzonder voor de 
informatie afkomstig van de bevoegde 
autoriteiten). Deze procedures moeten 
garanderen dat de toegang tot gevoelige 
informatie (zoals de lijst van gevaarlijke 
stoffen, deze brochure en andere richtlijnen) 
beperkt blijft tot de personeelsleden die 
relevant zijn voor de uitvoering van al deze 
maatregelen en procedures. 

    –  Voorzie opleidingprogramma’s voor het per-
soneel. Die programma’s kunnen opgeno-
men worden in interne certifi catieschema’s 
voor de stafl eden die de handel controleren. 

  Procedures over het bijhouden van gege-
vens zouden best in een formaat worden 
gemaakt dat het mogelijk maakt om opzoe-
kingen te doen en rapporten te genereren 
voor evaluatie. 

Er moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen 
de interne fysieke beveili-
gingsmaatregelen en de 
externe beveiliging
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Het project in 
drie zinnen 

Voor een exhaustieve lijst van stoffen, precursoren die kunnen dienen 
voor de aanmaak van explosieven, wordt er een meldingspunt georgani-
seerd bij de Federale gerechtelijke politie. Daar kunnen bedrijven 24/24 
terecht om melding te doen van verdachte transacties, niet-traceerbare 
signifi cante verdwijningen of verliezen van deze stoffen, alsook diefstal-
len van aanzienlijke hoeveelheden. 
De doelstelling? Voorkomen dat deze stoffen in handen komen van 
criminelen die er terroristische aanslagen mee willen plegen of andere 
criminele activiteiten willen ontplooien. 
Het meldpunt maakt ook het voorwerp uit van een Europese verordening 
die de lidstaten (in 2014) zal verplichten een meldpunt te organiseren. 

Wie doet 
melding? 

Alle economische operatoren met als economische activiteit het vervaar-
digen, transporteren of verdelen van de stoffen hieronder opgesomd.

Van wat? Verdachte transacties.
Niet-traceerbare signifi cante verdwijningen of verliezen van deze stoffen.
Diefstallen van aanzienlijke hoeveelheden. 

Op basis van? Voor verdachte transacties: op basis van indicatoren die te maken 
hebben met de identiteit van de aankoper, de leveringsvoorwaarden en 
de handelspraktijken. Het komt erop neer dat de aankoper op uiteenlo-
pende manieren probeert om zijn aankoop incognito te laten verlopen 
buiten het zicht van het publiek (of de politie). 
Voor verliezen, verdwijningen of diefstallen: op basis van concrete feiten.

Over welke 
stoffen gaat het? 

Volgende stoffen, puur of in samengestelde vorm (mengeling) aanwezig 
of als onderdeel van andere producten. Sommige stoffen moeten alleen 
vermeld worden als ze boven een bepaalde concentratie aanwezig zijn 
(in dat geval is de concentratie vermeld in % w/w): 
Aceton 
Ammoniumnitraat: in een concentratie van 16% stikstof of hoger
Calciumammoniumnitraat 
Calciumnitraat of kalksalpeter 
Hexamine 
Natriumchloraat 40% w/w
Natriumnitraat 
Natriumperchloraat 40% w/w
Kaliumchloraat 40% w/w
Kaliumnitraat (salpeter) 
Kaliumperchloraat 40% w/w
Nitromethaan 30% w/w
Salpeterzuur 3% w/w
Waterstofperoxide 12% w/w
Zwavelzuur 

Hoe en waar te 
melden?  

Aan het NCP georganiseerd door de Federale gerechtelijke politie via 
telefoon: 02 642 63 20
Of via e-mail: djp.meldpunt.precursoren@police.belgium.eu 
24u/24u in het Nederlands, het Frans en het Engels

SYNTHESEFICHE MELDPUNT PRECURSOREN EXPLOSIEVEN
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SAMENVATTEND SCHEMA RAPPORTERINGSPROCEDURE/VERDACHTE TRANSACTIES
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BIJLAGE: MODEL VAN AANGIFTEFORMULIER
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STRIJD TEGEN ZELFGEMAAKTE 
EXPLOSIEVEN

BETER VOORKOMEN 
DAN GENEZEN

INFORMATIEBROCHURE
MELDPUNT PRECURSOREN 

VAN EXPLOSIEVEN 

FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE  I  VBO
JUNI 2013

Het Verbond van Belgische Ondernemingen is de woordvoerder 
en pleitbezorger van meer dan 50 sectorale bedrijfsfederaties, die 
op hun beurt meer dan 50.000 ondernemingen vertegenwoordi-
gen, waarvan 41.000 kmo’s. De grootste werkgeversorganisatie van 
het land is representatief voor ruim 80% van de tewerkstelling in de 
privésector. www.vbo.be

STRIJD TEGEN ZELFGEMAAKTE EXPLOSIEVEN

De politie stelt steeds vaker vast dat bepaalde indivi-
duen en groepen, al dan niet met succes, grondstoffen 
voor zelfgemaakte explosieven (hierna precursoren van 
explosieven genoemd) kopen via de reguliere markt. Een 
recent, tot de verbeelding sprekend voorbeeld hiervan 
is de Noor Anders Breivik. Hij kocht ammoniumnitraat in 
grote hoeveelheden en gebruikte dit als grondstof voor 
zijn explosief apparaat in Oslo op 22 juli 2011.

Daarom namen de Federale gerechtelijke politie en het 
Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) het initia-
tief om de bedrijfswereld te sensibiliseren voor verdachte 
transacties, diefstallen en niet-traceerbare verdwijningen 
van precursoren van explosieven en die te melden aan 
de politie, bij het hiervoor opgerichte Nationaal Contact-
punt. Hiermee lopen we voor op de uitvoering van de 
Europese verordening die de lidstaten van de Europese 
Unie vanaf 2014 verplicht om zo’n Nationaal Contactpunt 
op te richten. Deze brochure legt uit wat de mogelijke 
delicten zijn, hoe ze kunnen worden gedetecteerd en hoe 
men erop moet reageren.
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