Melden en registreren van incidenten
Toelichting
In het Security Convenant Kunstmest is afgesproken dat bedrijven die KAS en/of
ureum verhandelen ongebruikelijke transacties of voorvallen centraal melden.
Inmiddels is ook in wetgeving opgenomen dat producenten en distributeurs verplicht
zijn om verdachte transacties, verdwijning en diefstal van diverse meststoffen
(evenals diverse andere chemische stoffen) te melden bij het Meldpunt Verdachte
Transacties Chemicaliën.
Een ongebruikelijke transactie of voorval is een situatie waarbij afwijkingen worden
geconstateerd bij de verkoop of de opslag, dan wel een situatie waarbij sprake is van
vandalisme en/of diefstal.
Het is moeilijk om specifieke richtlijnen te geven voor het herkennen van
ongebruikelijke transacties. U dient hier naar eigen inzicht te handelen.
Wat moet u doen bij:
•
•
•
•
•

Een ongebruikelijke en/of verdachte transactie
Een afwijking bij de verkoop
Een afwijking bij de opslag
Vandalisme
Vermissing en diefstal

1.

Bijgevoegd formulier invullen en mailen naar mmd@brabers.nl (faxen mag
ook: 070 354 46 31)

2.

Het voorval melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën via
088 154 00 00 of via precursoren@belastingdienst.nl

3.

Het ingevulde en toegestuurde formulier bewaren

4.

Het voorval melden bij de lokale politie
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Security Convenant Kunstmest: registratie van incidenten
Formulier
1.
2.
3.
4.

Het formulier invullen en mailen naar mmd@brabers.nl
Faxen mag ook: 070 354 46 31
Het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën informeren via
088 154 00 00 of via precursoren@belastingdienst.nl (wettelijke verplichting)
Het ingevulde en toegestuurde formulier bewaren
Het voorval melden bij de lokale politie

Naam bedrijf:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:

Waar en wanneer vond de ongebruikelijke transactie of het voorval plaats?
Plaatsnaam:
Datum:

Betreft het:
□
□
□

Een ongebruikelijke verkoop?
Braak / vandalisme?
Diefstal van meststoffen?
Geschatte hoeveelheid van de gestolen meststoffen?: ……………….. kg
Om welke meststof of meststoffen gaat het?:

□

………………..

Iets anders, namelijk ……

Toelichting:

Aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden zijn mogelijk

Korte omschrijving van de ongebruikelijke transactie of voorval:
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..
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