Verdachte situatie
met chemicaliën?
Bel het meldpunt!
088 154 00 00

Achtergrond

Wanneer maakt u een melding?

Sommige chemicaliën kunnen, naast hun gebruikelijke toepassingen,
misbruikt worden voor kwade doeleinden. Chemicaliën kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt door terroristen om explosieven te maken.

Een verdachte situatie is elke situatie die in verband gebracht kan
worden met chemicaliën, waarbij er redelijke vermoedens bestaan
dat de stoffen gebruikt zullen worden voor kwaadwillende doeleinden.
Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een leerling of student
materiaal of stoffen mee naar huis wil nemen, waar normaal
gesproken proefjes mee worden gedaan op school. Een andere
denkbare situatie is wanneer er ongebruikelijke vragen worden
gesteld of wanneer een leerling of onbevoegde collega bij de opslag
van chemicaliën is.

Om de beschikbaarheid van een groot aantal risicovolle chemische
stoffen te beperken is sinds 1 juni 2016 wetgeving van kracht. Daarom
hebben particulieren voortaan een vergunning nodig voor bepaalde
precursoren (grondstoffen) voor explosieven. Voor andere stoffen
geldt een meldplicht.
Deze stoffen zijn niet alleen verkrijgbaar in winkels, maar zijn ook te
vinden op andere plekken, waaronder binnen onderwijsinstellingen.
Daarom kunt u verdachte situaties, diefstal en verdwijning van deze
stoffen melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën.

Welke voorzorgsmaatregelen kunt u nemen?
De arbo wet- en regelgeving kent diverse verplichtingen rondom
veiligheid en gevaarlijke stoffen. Specifiek voor verdachte situaties
zetten we een aantal belangrijke voorzorgsmaatregelen voor u op
een rij:
-- Sluit de ruimte af waar de chemicaliën liggen;
-- Beperk het aantal personen dat toegang heeft tot de chemicaliën;
-- Controleer wie er bij de stoffen kan, als dat niet bekend is;
-- Zorg dat de hoeveelheid van aanwezige stoffen bekend is, en
dat er op gecontroleerd wordt. Zo is het duidelijk wanneer er
chemicaliën ontbreken;
-- Zorg ervoor dat er controle is op bestellingen van chemicaliën
en dat er een persoon wordt aangewezen die de geleverde
bestellingen mag aannemen (bijvoorbeeld de arbo-coördinator).

Het meldpunt
U kunt in Nederland 24 uur per dag verdachte situaties,
verdwijningen en diefstal melden bij het Meldpunt Verdachte
Transacties Chemicaliën via: 088 154 00 00.
Tijdens kantooruren kunt u ook een melding maken via
precursoren@belastingdienst.nl
Probeer zoveel mogelijk informatie door te geven over de situatie
en de verdachte persoon. Vermeld bijvoorbeeld om welk type
chemicaliën het gaat en om welke hoeveelheid en vermeld de
persoonsgegevens en eventuele uiterlijke kenmerken.

Meer informatie: www.nctv.nl - explosieven@nctv.minvenj.nl

