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Over de NCTV 

Achtergrond 
9/11, Madrid 2004, Van Gogh november 2004 
Januari 2005: NCTb opgericht voor regie overheid   
Juli 2011: NCTb, DNV en Govcert worden samen NCTV  
 

Verantwoordelijkheden 
1. Beschermen van vitale belangen in onze samenleving 
2. Voorkomen van maatschappelijke ontwrichting 
3. Optimale terrorismebestrijding 
4. Slagvaardig optreden bij rampen en crises 
5. Vergroten van cyber security 
 

Aanpak terrorismebestrijding 
• Langdurige karakter huidige dreigingsbeeld, daarom versterking veiligheidsketen en 

integrale aanpak jihadisme 

 



Programma Aanpak Aanslagmiddelen 

Oorsprong programma 

• CBRN/E programma 2008 – 2013 

• Opgenomen in het actieprogramma integrale aanpak jihadisme 
 

Doel  

Kwaadwillenden zo moeilijk mogelijk maken om aan aanslagmiddelen 
te komen en schade na een aanslag beperken (maatregel 10 aanpak 
jihadisme). 
 

Prioriteiten 

• CBRN 

• (Grondstoffen voor)Explosieven 

• Vuurwapens 

• Onbemande systemen 

• Nieuwe technologieën 

 

 

 

 



CBRN -Security van risicovolle CBRN-instellingen 

Investeringsproject  

- Voorkomen diefstal van agentia  

-Verhogen weerstand tegen aanvallen 

-Bij hoogrisico publieke instellingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instrumenten voor instellingen 
-Security agenderen 

-Zelfanalyse & voorbereiding 

-Security Awareness vergroten 

-Maatregelen testen & evalueren 

 

 
Departementaal vertrouwelijk 



Grondstoffen (precursoren) voor explosieven 

• Bijna bij alle grote aanslagen in Europa gebruik gemaakt van 
zelfgemaakte explosieven 

• Grondstoffen gemakkelijk verkrijgbaar 
(winkels, laboratoria, boerenterreinen) 

• Recepten gemakkelijk toegankelijk 

 

Gevolg: 

• Europese Verordening  

• Nationale wetgeving 
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Precursoren 



Welke stoffen? 

Beperking particulieren: 

 

 

 

 

 

 

Meldplicht: 
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Stof Grenswaarde 

Waterstofperoxide 12% (m/m) 

Nitromethaan 30% (m/m) 

Salpeterzuur 3% (m/m) 

Kaliumchloraat 40% (m/m) 

Kaliumperchloraat 40% (m/m) 

Natriumchloraat 40% (m/m) 

Natriumperchloraat 40% (m/m) 

Stof Kan aanwezig zijn in 

Waterstofperoxide  Bleekmiddel, haarbleekmiddel, 
ontsmettingsmiddel, schoonmaakmiddel  

Nitromethaan  Brandstof voor modelbouw  

Salpeterzuur  Etsvloeistof, metaalbewerkingsvloeistof  

Kaliumchloraat, kaliumperchloraat, 
natriumchloraat, natriumperchloraat  

(Alleen in pure vorm verkrijgbaar)  

Aceton  Nagellakverwijderaar, oplosmiddel  

Hexamine  Brandstoftablet (voor kamperen, 
modelbouw)  

Zwavelzuur  Gootsteenontstopper, accuzuur  

Ammoniumnitraat  Minerale meststof  

Calciumammoniumnitraat (KAS)  Minerale meststof  

Kaliumnitraat, natriumnitraat, 
calciumnitraat (kalksalpeter)  

Minerale meststof, conserveermiddel  

Magnesiumnitraat hexahydraat Minerale meststof 

Aluminiumpoeder, magnesiumpoeder Pure vorm, poeder in verfmengsels 



Media - precursoren voor explosieven (1) 
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Media – precursoren voor explosieven (2) 
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Awarenesscampagne 

Doel: 

• Bewustmaking veiligheidsrisico’s  

• Bewustmaking van meldpunt en - indien van toepassing – 
meldplicht 

 

 

Doelgroep: 

• Bedrijven die producten verkopen 

• Eindgebruikers: waaronder laboratoria 

 



Awarenesscampagne bedrijven 

 Activiteiten NCTV 

• Meldpunt opgericht (samenwerking politie en FIOD) 

• Bedrijven geïnformeerd 

• Nieuwe tools 
- Folder en poster 
- E-learning 
- Gedragscode internet verkoop  

    - Awareness video  

• Mystery Shopping 



Awareness eindgebruikers  

Doelgroepen: 

• Laboratoria 

• Agrarische sector 

• Scholen 

 

Waarom? 

• Vallen niet onder de wetgeving 

• Hebben de chemicaliën wel in huis 

• Kunnen verdachte situaties melden bij de overheid 



Aanpak awarenesscampagne laboratoria 

• Verkenning netwerk 

• Workshop maart 2016 met 30 deelnemers van verschillende 
laboratoria 

 

Hoofdvragen: 
- Zijn deze stoffen aanwezig in een laboratoria? 
- Kan het awareness niveau onder deze doelgroep omhoog? 

 

Conclusies: 

    - Bijna alle stoffen zijn ook in het laboratorium beschikbaar 

    - Awareness belangrijk onderdeel van beveiliging 

 



Update en uitbreiding CBRN tool 
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Factsheet en poster laboratoria 
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Ideeën informatie-uitwisseling 

- Nieuwsbrief laboratoria 

- Herhaling workshop 

- Bijwonen bijeenkomsten 

Titel | Datum 



Awareness Filmpje 
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Dank! 

 

 

• explosieven@nctv.minvenj.nl 
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