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WIJ
FRANKEL, GERHARDUS LEONARDUS JOHANNES
brigadier van politie Twente,
Divisie Districts Ondersteuning, Afdeling Milieu
HOSMAR, ALBERT JAN
brigadier van politie Twente, district Noord-Oost, afd Tubbergen
verklaren het volgende :
Proces-verbaal van Bevindingen.
Op zaterdag 10 juni 2000, begaven wij, verbalisanten ons naar de luchthaven Schiphol
gemeente Haarlemmermeer. Van de zijde van de Douane Schiphol was op vrijdag 9 juni 2000
melding gemaakt bij de politie Twente - Tolteam, van het aantreffen van een 2-tal dozen met
vuurwerk.
Op vrijdag 9 juni 2000 was vervolgens in overleg met C. Mijwaart,Inspecteur van politie
Twente en de Officier van Justitie, A.L.A.H. de Muij, besloten dat een nader onderzoek op
locatie moest worden ingesteld. Op zaterdag 10 juni 2000, omstreeks 10.00 uur vervoegden,
wij verbalisanten, ons bij de Douane Schiphol. Aldaar werden wij te woord gestaan door
mevr. E.M.F. Smit - Timmermans. Zij overhandigde ons vervolgens de bescheiden die bij het
vuurwerk aanwezig waren.Deze stukken zijn vervolgens gekopieerd en zullen als bijlage bij
dit proces-verbaal worden gevoegd.
Aan de hand van de zogenaamde UITVOERAANGIFTE kon worden vastgesteld dat het om 2
cartons "andere pyrotechnische artikelen" ging, met als afzender/exporteur Smallenbroek
Holding BV, Mensinkweg 26 te Enschede. De aangever van deze artikelen betrof ACE VITAL
LOGISTICS Bv, Schipholweg 307, te Badhoevedorp. Daarnaast werd aangetroffen een
"Verklaring van de Exporteur" verstrekt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Enschede op 9 juni 2000, onder nr. 3650, ondertekend door F.A.M. Fonfere.
In deze verklaring wordt verwezen naar de "Leveranciersverklaring en de proforma factuur"
Aan de hand van de 11Leveranciersverklaring11 afkomstig van PYRO .TEC ApS, d.d. 26 mei
2000 te Glumso (Denemarken), zou er sprake moeten of kunnen zijn van 15 soorten
verschillende vuurwerken. Uit de lijst blijkt niets van een classificatie van de vuurwerken.
Aan de hand van het Certificaat inzake Goederenverkeer, EUR.1 nr.BA 863708, met als
exporteur Smallenbroek Pyro Consultant BV, Mensinkweg 26 te Enschede en als
geadresseerde Garber Fireworks Ltd, Moshav GEVA - Carmel, D.N. Hof - Hacarmel 30855 te
Israel, betrof het de
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goederen met de omschrijving 112 Karton Vuurwerk Klasse 1 UN 0337 1.4S" gewicht ca 30
kg.
Tevens werd een AIR WAYBILL aangetroffen. Dit formulier geeft aan van waar het transport
afkomstig is en waarheen het vervoerd gaat worden. Dit formulier wordt door de Douane
gecontroleerd. Aan de hand van dit formulier heeft men van de zijde van de Douane
gereageerd richting de politie Twente.
Vervolgens begaven wij ons in gezelschap van mevr. Smit-Timmermans naar de opslagruimte
van ACE VITAL LOGISTICS BV en of DANGEROUS GOODS MANAGEMENT, Schipholweg 307 te
Badhoevedorp. Aldaar werden wij te woord gestaan door D. Kampman. Hij toonde ons
vervolgens de 2 dozen waarin de vuurwerken zich zouden moeten bevinden. Aan de
buitenzijde waren oranje stickers aangebracht met als tekst UN 0337, klasse 1.4 S. Verder
was het geadresseerd aan het bedrijf in Israël voornoemd. Door mij, eerste verbalisant
werden de dozen geopend. Voor zover op dat moment waarneembaar voldeed de
verpakking aan de eis als genoemd in het ADR. In deze dozen zagen wij kleinere, oranje
gekleurde doosjes, elk inhoudende 12 stuks vuurwerk (zg ijsfonteinen). Volgens opschrift
zouden de lading in die Ijsfonteintjes bestaan silver/titanium met een brandtijd van ca 18
seconden en een hoogte van ca 2 meter. Bij controle van de gehele inhoud van beide dozen
bleek de totale inhoud te bestaan uit voornoemde soort. Vervolgens werden de dozen
gesloten met plakband en voor verder onderzoek in beslag genomen.
Aan de hand van de bijgevoegde documenten werd vervolgens vanuit het kantoor van de
Douane te Schiphol een onderzoek verricht. Daarbij werd nagegaan of er ook sprake
was/moest zijn van ander soorten vuurwerk, gelet op de bij de documenten aanwezige
brief van PYRO.TEC ApS uit Denemarken. Door de verzenden, de heer Smallenbroek werd
aangegeven dat dit een lijst betrof die hij had ontvangen van de Deense firma ter informatie.
Deze was nu bij de documenten gevoegd ter informatie richting zijn cliënt te Israël.
Door Smallenbroek werd te kennen gegeven dat het geenszins de bedoeling was dit als een
document aan te merken waarin vermeld zou zijn wat de inhoud van de te verzenden
vuurwerken zouden zijn. Vervolgens werd op ons verzoek, via de meldkamer van de
Rijksverkeersinspectie de assistentie van de medewerker, werkzaam op de luchthaven
Schiphol, gevraagd. Even daarna verscheen M. van Wichen, inspecteur
Rijksverkeersinspectie ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Aan de hand van documentatie die van Wichen tot zijn beschikking had, kon worden
vastgesteld dat het hier om een vuurwerk ging welke volgens de ADR-richtlijn is
geclassificeerd onder 1.4.S. Dit vuurwerk wordt in hoofdzaak gebruikt voor binnen
evenementen/shows en in de horeca-gelegenheden.
Na aanleiding van de gedane bevindingen werd telefonisch contact opgenomen de
officier van justitie A.L.A.H. de Muij voor overleg/advies.
Door hem werd besloten de 2 dozen vuurwerken terug te geven aan de expediteur zodat
de verzending naar Israël kon worden uitgevoerd. De Douane, bij monde van van mevr. SmitTimmermans werd van deze beslissing op de hoogte gebracht. Door haar werd vervolgens
in overleg met de expediteur de benodigde bescheiden afgehandeld voor de verdere
verzending.
Waarvan door ons
FRANKEL, GERHARDUS LEONARDUS JOHANNES op ambtseed
HOSMAR, ALBERT JAN op ambtseed
dit proces-verbaal is opgemaakt, gesloten en ondertekend te Enschede
op 20 juni 2000
De verbalisanten
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