Hoe herkent u een verdachte
aankoop?

Precursoren voor explosieven
Handelaars, jullie spelen hierbij een cruciale rol!

Beschouw elke aankoop (of poging ertoe) als verdacht wanneer
u twijfels hebt over een eventueel kwaadwillig gebruik van de
gevraagde producten.

De verkoop van deze chemische producten, ook “precursoren voor explosieven”
genoemd, is op Belgisch en Europees
niveau gereglementeerd.

Hierna volgen enkele elementen die u op het spoor kunnen
brengen:
•

extreme nervositeit van de klant;

•

klant probeert zo min mogelijk te communiceren;

Omdat de politie niet overal aanwezig kan zijn ...

•

terughoudendheid van de klant om zich te identificeren;

•

ongewoon type klant voor het gevraagde product;

•

ongewone hoeveelheid van het product;

•

ongewone combinaties van producten;

Als handelaar speelt u hierbij een belangrijke rol: bij de verkoop van dergelijke producten kunt u mogelijk gevaarlijke of
verdachte situaties aan de bron opsporen. U bent zelfs wettelijk verplicht om deze verkopen via het nationale contactpunt
bij de politie te melden.

•

klant weet niet waarvoor dit product dient;

Nationaal contactpunt

•

terughoudendheid van de klant om te zeggen waarvoor hij
dit product nodig heeft;

24/7 bereikbaar

•

klant weigert elk ander vervangingsproduct of een product
met een lagere concentratiegraad;

Tel. : +32 (0)2 642 63 20

•

betaling van grote sommen geld in contanten;

•

bijzondere verpakking of levering.

Zodra u een verdachte transactie (of een poging ertoe) ontdekt,
brengt u het nationale contactpunt hiervan zo snel mogelijk op
de hoogte.
Meld ook zo snel mogelijk een diefstal of een moeilijk uit te leggen
verdwijning van producten.

explosiveprecursor@police.belgium.eu

Algemene informatie
Contact Center van de FOD Economie
Tel.: +32 (0)800 120 33 (gratis in België)
info.eco@economie.fgov.be

Handelaars,

https://economie.fgov.be

jullie spelen hierbij
een cruciale rol!

In samenwerking met:

Info voor verkopers van producten die bepaalde chemische stoffen bevatten die gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging
van explosieven

Probeer zoveel mogelijk details over de klant en de transactie te
noteren en bewaar elk document of elke drager waarmee de politie de situatie kan evalueren.
Vergeet ook niet dat u het recht hebt om een verkoop te weigeren
ingeval u bedenkingen hebt bij de plannen van uw klant...

Strijd tegen terrorisme,
een zaak voor iedereen

Alhoewel ze voor rechtmatig gebruik
worden verkocht, worden producten die
bepaalde chemische stoffen bevatten,
soms misbruikt om explosieven voor criminele doeleinden te vervaardigen.

U moet dit echter geval per geval analyseren en bijzonder aandachtig zijn voor de houding van de aankoper.

Wat moet u doen in geval van
verdenking?
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Chemische producten bewaken

Producten die aan particulieren mogen
worden verkocht
(Met verplichte vermelding van verdachte transacties)
Chemische stof

Het op de markt brengen van sommige chemische stoffen die
als precursoren voor explosieven worden beschouwd, is gereglementeerd. Het gaat over zowel onbewerkte chemische
stoffen als gangbare verbruiksgoederen waarin deze stoffen
aanwezig zijn.
De Belgische wetgeving heeft de precursoren voor explosieven in 2 categorieën opgedeeld. De verplichtingen voor de verkopers hangen van de categorie af.

Producten die aan particulieren mogen
worden verkocht
De stoffen in de tabel hiernaast kunnen vrij aan particulieren
en professionelen worden verkocht.
Verdachte transacties moeten aan het nationaal contactpunt
worden gemeld.

Mogelijk aanwezig in...

Ammoniumnitraat

Meststoffen, koelzakjes

Aceton

Nagellakremover, oplosmiddelen

Hexamine

Vaste brandstoffen voor campingkooktoestellen
en
voor
stoommotoren van schaalmodellen

Zwavelzuur

Ontstoppers, zuur voor accu’s
van wagens

Kalium-, natrium en
calciumnitraat

Meststoffen, conserveermiddelen in eetwaren

Calciumammonitraat

Meststoffen

Producten waarvan de verkoop aan particulieren verboden is
(Boven een bepaalde concentratiegraad)

Chemische stof
& grenswaarde

Producten voor professioneel gebruik
Boven een zekere concentratiegraad mogen de hiernaast
vermelde producten enkel aan professionelen worden verkocht.
Onder deze grenswaarde is de verkoop van deze producten
aan particulieren wel toegestaan.
In elk geval moeten verdachte transacties aan het nationale
contactpunt worden gemeld.

Tips om u efficiënt
voor te bereiden

Mogelijk aanwezig in...

Waterstofperoxyde
concentratie > 12 %

Bleek-, haarontkleurings-,
ontsmettings- en reinigingsmiddelen

Nitromethaan
concentratie > 30 %

Brandstoffen voor schaalmodellen

Salpeterzuur
concentratie > 3 %

Afbijtmiddelen, producten voor
de behandeling van metalen

Kalium- en natriumchloraat en kalium- en
natriumperchloraat
concentratie > 40 %

Pyrotechnische artikelen

De tabellen hierboven geven enkel de meest gangbare
precursoren voor explosieven weer.
De volledige lijsten van de te bewaken producten zijn beschikbaar
op https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/springstoffen-en-feestvuurwerk/voorkomen-en-bestrijden-van.
Ze kunnen op elk ogenblik worden aangepast.

Om verdachte situaties op ieder ogenblik te kunnen
opsporen, volgt u best volgende aanbevelingen.
•

Identificeer alle producten van uw assortiment die precursoren voor explosieven bevatten.

•

Bepaal de producten die niet mogen verkocht worden aan
particulieren en identificeer ze duidelijk als dusdanig.
Produits autorisés à la vente aux particuliers

Les substances reprises dans le tableau ci-contre peuvent
être vendues librement tant aux particuliers qu’aux professionnels.

Les transactions suspectes doivent être signalées au Point de
contact national.

•

Update regelmatig uw lijst van producten die u in het oog
moet houden.

•

Informeer uw personeel over uw wettelijke verplichtingen
voor deze producten.

•

Breng uw verkopers de nodige kennis bij wat betreft het
opsporen van verdachte handelstransacties (zie ommezijde).

•

Controleer regelmatig of geen enkel onder toezicht gehouden product uit de voorraad is verdwenen.

