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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte heer/mevrouw,
Het doet mij goed u, mede namens de leden van de Taskforce Aanslagmiddelen
,
1
te mogen informeren over het vernieuwde Protocol Verdachte Objecten (PVO
2015). Het PVO beschrijft hoe operationele teams vanuit verschillende
organisaties samenwerken en moeten omgaan met verdachte objecten die
gevaarlijke stoffen kunnen bevatten, zoals explosieven of chemicaliën. Het PVO is
een belangrijk protocol dat frequent wordt gebruikt bij incidenten met verdachte
objecten. Voorbeelden van bekende incidenten waarbij het PVO gebruikt is, zijn
de vondst van een explosief bij een Jumbo supermarkt in Groningen en een
explosief bij een woonboot in Wormer.
Het PVO 2015 is een gezamenlijk product van de betrokken organisaties:
Brandweer Nederland, Defensie (EODD en CBRN Responseenheid), GGD-GHOR
Nederland, IFV, Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, NFI en RIVM. Het
PVO is vastgesteld door de Taskforce Aanslagmiddelen en per betrokken
organisatie akkoord bevonden op topmanagement niveau. Het PVO is in de
afgelopen periode op basis van de ervaringen uit de praktijk aangescherpt.
Het PVO 2015 komt in de plaats van het oorspronkelijke Protocol Verdachte
Objecten dat in 2006 vanuit het ministerie van BZK is geïntroduceerd. De direct
betrokken organisaties zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan het
opstellen van werkinstructies en het interne communicatietraject. Dit
implementatieproces is reeds begonnen bij de betrokken organisaties. Het
protocol zal dan ook per 1 januari 2016 gebruikt worden in de praktijk.
Op 9 december 2015 is bij een landelijke bijeenkomst het nieuwe PVO
gepresenteerd aan de directe doelgroep. Het protocol is daar ook formeel
overhandigd aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het IFV is de beheerder
van het protocol. Ten aanzien van het beheer is met het IFV afgesproken dat dit
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De Taskforce Aanslagmiddelen op directeursniveau stuurt het Programma
Aanpak Aanslagmiddelen aan. Vaste leden van de Taskforce Aanslagmiddelen
zijn: AIVD, Defensie, KMar, MIVD, nationale politie, NFI, RIVM, V&J/DGRR en
NCTV. Agendaleden zijn: BZ, EZ, I&M, OCW, SZW, OM en VWS. Voor CBRN
respons onderwerpen worden de Brandweer, GHOR en LOCGS uitgenodigd.
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op een dynamische manier wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat jaarlijks bekeken
wordt met de betrokken organisaties of er aanleiding is het protocol aan te
scherpen.
Het PVO 2015 wordt gezien de aard van de informatie niet actief schriftelijk
verspreid. Analoog aan de huidige situatie is het PVO 2015 voor de professionele
gebruiker digitaal opvraagbaar bij de beherende partij: het Instituut Fysieke
Veiligheid, via: infopuntveiliciheid©ifv.nl
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In de praktijk is het natuurlijk wel van groot belang dat de mensen die weet
moeten hebben van het bestaan van het PVO 2015 hier ook kennis van nemen. Ik
verzoek u dan ook de informatie uit deze brief te delen met die personen binnen
UW Organisatie, die naar uw mening vanuit hun professionele taak en
verantwoordelijkheid hier weet van moeten hebben.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben ten aanzien van het PVO, dan
kunt u deze sturen naar: infonuntveiligheid@ifv.nl. Of u kunt u richten tot
de binnen uw organisatie betrokken medewerker op het terrein van CBRN-E c.q.
incident bestrijding gevaarlijke stoffen.
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