Verordening (EU) 2019/1148: Op de markt brengen
en het gebruik van precursoren voor explosieven
Het aantal terroristische aanslagen in Europa met geïmproviseerde explosieven
apparaten (IED’s) en zelfgemaakte explosieven (HME’s) is de laatste jaren
toegenomen. De rapporten van Europol (de wetshandhavingsinstantie van de
Europese Unie) bevestigen dat HME’s, vervaardigd uit chemische precursoren,
het meest worden gebruikt om aanslagen uit te voeren.
Introductie
Een EU-actieplan ter verbetering van de beveiliging van
explosieven werd goedgekeurd in april 2008. Inbegrepen in dit
plan was een maatregel om het op de markt brengen en het
gebruik te reguleren en te controleren van precursoren voor
explosieven. Dit leidde tot de publicatie in 2013 van: Verordening
(EU) nr. 98/2013 van de Europese Parlement en de Raad van 15
januari 2013 betreffende het op de markt brengen en gebruik
van precursoren voor explosieven.
Klik hier voor de Verordening (EU) 2019/1148

Verordening
Het algemene doel van de nieuwe verordening is om
geharmoniseerde regels in de hele EU vast te stellen met
betrekking tot verwerving, bezit en gebruik van stoffen
of mengsels die kunnen worden gebruikt voor de illegale
vervaardiging van zelfgemaakte explosieven. De introductie
van de verordening heeft tot doel de beschikbaarheid van
precursoren voor explosieven te beperken tot het algemene
publiek, en om ervoor te zorgen dat passende rapportage
van verdachte transacties in de hele toeleveringsketen is
geïntroduceerd.

Conclusie van het
Europees Parlement
en de Raad
• Producten die een bepaalde concentratie
van waterstofperoxide, salpeterzuur en/
of zwavelzuur bevatten kunnen worden
gebruikt om explosieven te maken
• Chemicaliën zijn te makkelijk verkrijgbaar
voor illegale vervaardiging van
explosieven
• De verkoop, levering en opslag van deze
chemicaliën moet worden gereguleerd,
geverifieerd en gecontroleerd

De gevolgen voor chemie leveranciers
Diversey en andere leveranciers van reiniging- en
desinfectieproducten zijn wettelijk verplicht en verantwoordelijk
om:
• De klant te vragen om een klantverklaring in te vullenen een
gescande kopie van hun identiteitsbewijs (of hun identiteit
elektronisch verifiëren)
• Controleren of de persoon die de goederen koopt is bevoegd
om precursoren voor explosieven waarvoor een beperking
geldt, te kopen namens hun bedrijf of instelling
• Controleren of het product dat wordt gekocht overeenkomt
met de informatie op de verklaring van de klant; i.
Substantie, ii. Concentratie, iii. Kwaliteit
• Beoordelen of het beoogde gebruik consistent is met het
beroep, bedrijf of beroep van de potentiële klant. Indien
niet consistent, moet de (poging tot) transactie als verdacht
worden gemelden kan worden geweigerd.
• Controleer of de persoon die de goederen ontvangt
geautoriseerd is om precursoren voor explosieven waarvoor
een beperking geldt, te ontvangen namens hun bedrijf of
instelling

Wat betekent dit voor U
Voordat een levering kan plaatsvinden, dient een bevoegde
vertegenwoordiger een verificatiecertificaat te ondertekenen
met daarin:
• Het bedrijf / beroep/distributiekanaal, de
bedrijfsnaam, het btw-nummer (of een ander relevant
bedrijfsregistratienummer)
• Het beoogde gebruik van de producten
• Het bewijs van identiteit van de persoon die gerechtigd is de
klant te vertegenwoordigen (paspoort of identiteitskaart)

Q&A
Wat is een precursor voor explosieven?
Een precursor voor explosieven is een chemische stof
die met relatief gemak kan worden omgezet in een
explosief b.v. door te mengen met andere stoffen, of
door eenvoudige chemische verwerking.
Hoe weet ik of het product dat ik koop onder deze
verordening valt?
Klanten (bestaande en potentiële) van betreffende
producten worden op de hoogte gebracht door een
Diversey vertegenwoordiger en worden gevraagd naar
een legitieme gebruikersverklaring voordat de bestelling
kan worden verwerkt.
Omvat een enkel verificatiecertificaat alle sites en
dochterondernemingen die onderdeel zijn van een
multinational?
Dit is mogelijk afhankelijk van de juridische structuur
van het bedrijf en of de ondertekenaar de bevoegdheid
heeft te ondertekenen namens meerdere sites.
Hoe worden de persoonlijke gegevens van de
ondertekenaar gebruikt door Diversey?
Diversey heeft een gerechtvaardigd belang en
een juridische verplichting om deze gegevens
te verzamelen. Persoonlijke informatie wordt
opgeslagen in overeenstemming met de regelgeving
en voldoet aan de AVG en andere gerelateerde data
beschermingsvereisten.
Indien u het certificaat tekent, gaat u akkoord
met onze regels voor privacy van gegevens,
bekijk deze HIER

Onze distributeurs en klanten met een centraal magazijn
moeten zich aan dezelfde verplichtingen als Diversey houden en
dienen ook een ondertekende verklaring van hun klanten / sites
te ontvangen voordat enige levering kan plaatsvinden.

Termijn
Bedrijven moeten per 1 februari 2021 voldoen aan deze nieuwe
EU regelgeving.
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