INTERVENTIE- of ONDERZOEKSFASE

VLOEISTOFFEN

PLANTALLERGENEN

PESTICIDEN

SCHIMMELSPOREN

ATMOSFEER

SCHERPE MATERIALEN

CONSTRUCTIES

ELEKTRISCHE BEDRADING

TIMING

ONSTABIELE

ACTIE

BEVEILIGING DOOR
CRIM.ORGANISATIE

ACTOR

VEREISTE PPE-MATERIALEN

OPMERKINGEN en/of ADVIEZEN

• Plantages nooit onnodig betreden of exploreren
• Vermijd direct contact met de cannabisplanten
• Verblijf niet langer in de plantage dan strikt nodig
• Geen voorwerpen onnodig aanraken of verplaatsen
• Plaatstoestand immobiliseren of "bevriezen"
• Vrijheidsbeneming dader(s)/verdachte(n)
• Veiligheidsperimeter instellen
Incidentele tussenkomsten (openstaande deur,
inbraak, wateroverlast, geweldsfeiten)

Interventiediensten
Politie

Lokale

Beveiliging plaatstoestand

Zeer kortstondig

Bijzondere aandacht voor:

X

• Eventuele beveiligingsmaatregelen genomen door de kwekers (bv. camerabewaking, alarmen,
boobytraps, etc.)
• Electrocutiegevaar
• Zuurstofgebrek (door gebruik van CO2-generatoren),
• Aanwezigheid van chemische producten (pesticides)

• Plantages nooit onnodig betreden of exploreren
• Vermijd direct contact met de cannabisplanten
• Verblijf niet langer in de plantage dan strikt nodig
• Geen voorwerpen onnodig aanraken of verplaatsen
Bijzondere aandacht voor:

Incidentele tussenkomsten (medische interventie)

Medische hulpverlening

Incidentele tussenkomsten (brand - wateroverlast)

Brandweerdiensten

Incidentele tussenkomsten (nutsvoorzieningen)

Nutsbedrijven (elektr.) of externe
factoren

Evacuatie slachtoffers

Beveiliging plaatstoestand en stoppen noodtoestand

Zeer kortstondig

X

X

X

X

X

Meestal
kortstondig

X

X

X

X

X

Richtlijnen brandweer
Normale PPE Brandweer
• Plantages nooit onnodig betreden of exploreren
• Vermijd direct contact met de cannabisplanten
• Geen voorwerpen onnodig aanraken of verplaatsen

Kortstondig
meestal niet in
kweek-ruimte

Identificatie storingen en herstellingen

• Eventuele beveiligingsmaatregelen genomen door de kwekers (bv. camerabewaking, alarmen,
boobytraps, etc.)
• Electrocutiegevaar
• Zuurstofgebrek (door gebruik van CO2-generatoren),
• Aanwezigheid van chemische producten (pesticides en groeiregulatoren)

X
Bijzondere aandacht voor:
• Electriciteitsdiefstal & electrocutiegevaar

Niet-geplande huiszoekingen (geen voorbereiding,
onmiddellijke (re)actie)

Snelle sweeping locatie + identificeren maatregelen
veiligstelling van de plaatstoestand + eventuele arrestaties

Zeer kortstondig

X

X

X

X

X

X
• Plastic handschoenen (EU standaard: EN 374:2003)
• FFP3 stofmasker (EU standaard EN149:2001)
• Veiligheidsbril (EU standaard EN166)
• Persoonlijke of gemeenschappelijke gasdetector
• Voltagedetector

Geplande huizoekingen (met voorbereidingstijd)

Recherchediensten
Lokale
Pol. en Fed. Politie

Snelle sweeping locatie + identificeren maatregelen
veiligstelling van de plaatstoestand + eventuele arrestaties

Zeer kortstondig

X

X

X

X

X

X

• Vermijd direct contact met de cannabisplanten
• Verblijf niet langer dan nodig onbeschermd in de plantage
• Voorwerpen niet onnodig aanraken of verplaatsen
• Plaatstoestand immobiliseren of "bevriezen"
• Vrijheidsbeneming dader(s)/verdachte(n)
• Veiligheidsperimeter instellen
Bijzonder aandacht voor:

• Eventuele beveiligingsmaatregelen genomen door de kwekers (bv. camerabewaking, alarmen,
boobytraps, etc.)
• Electrocutiegevaar
• Zuurstofgebrek (door gebruik van CO2-generatoren)
• Aanwezigheid van chemische producten (pesticides en groeiregulatoren)
Bijzonder aandacht voor:

Grondige controle van de plantage, inventarisering
kweekmaterialen, meststoffen, planten + staalnames,
metingen, sporen eerdere oogsten, fotoregistratie

Registratieactiviteiten

Sporenonderzoek

Regionaal Labo
Labo

Centraal Sporenonderzoek (vingersporen /DNA, fotoregistratie,
staalnames

Langdurig

X

X

Langdurig

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

• Persoonlijke of gemeenschappelijke gasdetector
• Voltage detector
• pH indicatoren
• Coverall bestand tegen (chemische) vloeistoffen (Types 3 of 4 - zie
onderaan)
• Handschoenen (EU standaarden EN374:2003 én EN388:2003)
• Half- of volgelaatsmasker (EU standaard EN149:2001) + ABEK-P3 filter
(gassen en sporen) (EU standaard EN143)
• Bij halfgelaatsmasker ook veiligheidsbril (EU standaard EN166)
• Helm (EU standaard EN812)
• Laarzen (EU standaard EN 13832-3)

• Verwijdering en vernietiging van de gebruikte wegwerpmaterialen
• Eventuele decontaminatie van de gebruikte uitrusting

Bijzonder aandacht voor:

Verwijdering van alle vloeibare en/of scheikundige stoffen

Ontmantelingsactiviteiten

Kortstondige maar
arbeids-intensief

X

X

X

X

X

X

• Persoonlijke of gemeenschappelijke gasdetector
• Voltage detector
• pH meter
• Coverall volledig bestand tegen chemische vloeistoffen (Type 3 - zie
onderaan)
• Handschoenen (EU standaarden EN374:2003 én EN388:2003)
• Volgelaatsmasker (EU standaard EN149:2001) + ABEK-P3 filter (gassen en
sporen) (EU standaard EN143)
• Helm (EU standaard EN812)
• Laarzen (EU standaard EN 13832-3)

Civiele Bescherming
Privéontmantelingsbedrijven
Gemeentediensten
Brandweer

• Verwijdering en vernietiging van de gebruikte wegwerpmaterialen
• Eventuele decontaminatie van de gebruikte uitrusting

Bijzonder aandacht voor:

Verwijdering cannabisplanten

Verwijdering lampen + onklaar maken van installaties
(turbines, schakelkasten, koolstoffilters, etc.) en
elektriciteitsvoorzieningen

Kortstondig

X

X

X

Zeer langdurig

X

X

X

X

• Persoonlijke of gemeenschappelijke gasdetector
• Voltage detector
• pH indicatoren
• Coverall: klassiek type met spatbescherming (Type 6 - zie onderaan)
• Handschoenen (EU standaarden EN374:2003 én EN388:2003)
• Half- of volgelaatsmasker (EU standaard EN149:2001) + ABEK-P3 filter
(gassen en sporen) (EU standaard EN143)
• Bij halfgelaatsmasker ook veiligheidsbril (EU standaard EN166)
• Helm (EU standaard EN812)
• Laarzen (EU standaard EN 13832-3)

• Verwijdering en vernietiging van de gebruikte wegwerpmaterialen
• Eventuele decontaminatie van de gebruikte uitrusting

Chemische bescherming coverall types
http://www2.dupont.com/Personal_Protection/en_GB/assets/PDF/LIT_EN_GarmentSelection.pdf

Redelijk veilige situatie mits naleven van enkele veiligheids-voorschriften

Kortstondige aanwezigheid in plantages mits strikte richt-lijnen

Arbeidsintensieve activiteiten met fysiek contact met cannabisplanten, gecontamineerde kweekmaterialen, potaarde of isolatieslabs,
verpakkingsmaterialen en restafval

Zeer arbeidsintensieve activiteiten met nauw fysiek contact met water, meststoffen, pesticides en/of chemicaliën

6

Spatbescherming – geschikt voor wanneer een geringe hoeveelheid vloeistof (spatten) op het pak kunnen optreden

5

Bescherming tegen deeltjes – voor eenstoffige omgeving (met bv. isolatiemateriaal, granulaire meststoffen, poeders, etc.)

4

Ondoorlatend voor sproeiingen

3

Bestand tegen harde stralen

2

Volledig bestand tegen chemische vloeistoffen (gassen kunnen wel penetreren).

1

Volledig bestand tegen chemische vloeistoffen en toxische gassen

