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1.Vuurwerk team?
2.Geweld tegen hulpverleners

(GTPA)
3.Internet ( o.a. project Oorworm)
4.Postpakketten (PIT)
5.Maatregelen OVV
6.Handhaving vuurwerk vrije zones
7.Afhandeling inbeslagneming

(1.1G en 1.4G)



OVV meer en betere
aanpak vuurwerk

• Uitvoeringsagenda
• Meer aandacht voor informatie en

analyse in een “dedicated” team
• SMK wil inzet Europese regelgeving
• Project Oorworm (Internet)gaat door
• Team Karpaten met veel EOB’s
• Wat gaan de Eenheden doen???
• GEEN GRENSCONTROLES DLD/BE op

ALDI /Lidl wel evt. op BIG 5



Vuurwerk en GTPA
• hulpverleners  worden
bekogeld met (knal) vuurwerk
• Onderzoek TNO geeft aan
dat o.a. Cobra8 vergelijkbaar is:
met een aanvals granaat !



Resultaat van
1 Cobra 8



Schade door pijlen en
knalvuurwerk

Lawine pijl op
ME schoen

Cobra 8 op ruitenwisser



Vuurwerk en Internet
Project Oorworm vooral
monitoren en frustreren internet:
• Youtube
• Darkweb
• Instagram
Veel adressen bezocht en
honderden waarschuwingen per mail
en brieven ( evt. banners)
• https://agora.portal.politie.local/sites

/180830072234/SitePages/Start.aspx



Postpakketten

Samenwerking: Postpakketten team (PIT) en
Vuurwerkbrigade - en enkele postbedrijven

Resultaten: vele pakketten  onderschept
of bij de bestellers ( al) inbeslaggenomen

Barrières opwerpen door: convenant met:
Postbedrijven, banken, gemeenten
woningbouwstichtingen, banken (hypotheek)



Afhandeling
postpakketten

Advies: Afhandeling SAM
• Plan meerdere adressen tegelijk
• Reserveer KBH en via KBH de ADR auto
• Maak snel (vooraf?) een BVH registratie en

KVI? Bruto zoveel kg 1.1G en aantal dozen

• Verhoor erg belangrijk !!!
Waar en wat gekocht voor hoeveel en
check betaling en maak kopie of foto
van betaling ( rek nr webshop!)



OVV aanbeveling
Andere aanbevelingen :
• Lanceerinrichting vuurpijlen
• Instellen vuurwerk vrije

gemeentes ( zones bestaan al)
• Wie gaat dit handhaven?????

SAMEN met boa’s (domein 1)



Veilig en efficiënt, massa
explosief ( 1.1G)vuurwerk
afhandelen?

Gaat om duizenden inbeslagnemingen, het hele
jaar door en om duizenden kg

Wat kan/mag door politie intern zelf????
Wat kan door externen zonder lange wachttijd?

• Inpakken na inbeslagneming
• ADR transport naar 1 landelijke veilige opslag
• Onderzoek COV voor proces-verbaal bij DRZ



Opslag 1.1G bij politie

• Geen 1.1G meer !
• Alleen nog

• max 250 kg 1.4  (G /S)
• Max 25 kg 1.3G

• Problemen
• Wachttijd ADR transporteur
• Bereikbaarheid deskundigen
• Nat vuurwerk, rookgranaten enz



TIJDELIJKE OPLOSSING BIJ
ONVERWACHT AANTREFFEN EN IBN
1.4 G/S EN MAX 25 KG 1.3G?

• Rood wit lint spannen/ wachten op ADR
evt bewaken door BOA of ???

• Landelijk piket  nr bellen voor advies
• Komt nog protocol voor consumenten

vuurwerk. ( 1.4G/S en evt kleine
hoeveelheid max 25 1.3G
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