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Een lading met Cobra 6-vuurwerk, maar niet het
materiaal dat in Almelo werd gevonden. © Facebook
Politie

Justitie eist een
jaar cel tegen
Almeloër (20) die
300 ‘Cobra’s’ bij
zich had
ZWOLLE – Is het inladen van twee
dozen bij iemand die verdacht wordt
van illegale vuurwerkhandel
voldoende om daarna een auto te
mogen doorzoeken? Het Openbaar
Ministerie vindt van wel, en eiste
donderdag een jaar cel tegen een 20-
jarige Almeloër.
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MEEST GELEZEN

WEBWINKEL

„Een Cobra 6 heeft de kracht van een
handgranaat”, aldus de officier van
justitie. En de 20-jarige Van A. uit Almelo
wordt verdacht van het bezit van maar
liefst 300 stuks van die zware
explosieven. De man werd met zijn Audi
van de weg geplukt na een bezoekje aan
een andere verdachte, de 54-jarige N. uit
Almelo die later dit jaar nog voor de
rechter verschijnt.

De woning van N. werd geobserveerd
door de politie na een anonieme tip over
handel in illegaal vuurwerk. Op 29
oktober 2020 rijdt Van A. de Audi
achterwaarts de oprit op, en vervolgens
is te zien dat er twee dozen achterin zijn
auto geladen worden. Bij de aanhouding
niet veel later blijken dat dozen vol
vuurwerk te zijn.

‘Een doosje citroenen’
De Almeloër wil deze donderdag tijdens
de behandeling van zijn strafzaak niet
veel kwijt. Hij kwam een doosje citroenen
brengen, zo is zijn verhaal. Van de
doosjes vuurwerk weet hij niets.

Was dat ene bezoekje bij iemand die
verwacht wordt van handel in illegaal
vuurwerk voldoende om ook van Van A.
een verdachte te maken? De officier van
justitie vindt van wel. „Het vervoeren van
een dergelijk grote hoeveelheid zwaar en
illegaal vuurwerk brengt onacceptabele
risico’s met zich mee.” En ondanks het
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feit dat de jonge A. niet eerder voor de
rechter stond, eiste ze een jaar cel.

Zwaardere straffen
Een van de rechters waarschuwt A.: als
de rechtbank de feiten bewezen acht,
volgen er zwaardere straffen voor
iemand die zijn of haar
verantwoordelijkheid niet neemt, dan
voor iemand die dat wel doet.

Sander Arts, de advocaat van Van A.,
denkt dat het onderzoek onrechtmatig is:
de politie had de kofferbak helemaal niet
mogen doorzoeken, omdat er geen
sprake was van een concrete
verdenking, zo meent hij. En waren dit
wel Cobra 6-patronen? Het konden net
zo goed dummies zijn, zonder kruit.
Volgens de advocaat is de lading
namelijk nooit onderzocht. „Iemand die
een zakje wit poeder bij zich heeft kun je
ook niet zonder onderzoek veroordelen
voor bezit van cocaïne”, zei hij.

Nooit meer vuurwerk
Verdachte Van A. wil niets meer met
vuurwerk te maken hebben. „Ook
afgelopen jaarwisseling al niet meer.” Het
vonnis volgt op 20 januari.

Nog even dit…

Wij zijn er voor iedereen die zich
betrokken voelt bij onze regio. Wil jij ook
graag weten wat er bij ons speelt en wat
dat voor jou betekent? Onze
verslaggevers zijn de oren en ogen van
de regio en staan midden tussen de
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mensen. Hierdoor zijn wij in staat je het
allerbeste regionale nieuws te brengen
zonder poespas, maar altijd met fatsoen.
Maar je kunt natuurlijk ook bij ons terecht
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