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Voorwoord
De politie wordt regelmatig geconfronteerd met zeer ernstig geweld. Soms zijn het individuen die zich
verzetten bij hun aanhouding en in andere gevallen zijn het grote groepen die zich tegen de politie
keren. Tijdens deze politieoptredens vallen regelmatig gewonden en zijn soms zelfs doden te
betreuren. Dit valt –hoe triest ook- nooit helemaal uit te sluiten. Confrontaties tussen politie en
burgers zijn een gegeven, zullen altijd bestaan. Het is dan ook zaak om (dodelijk) gewonden bij
politieoptredens zoveel mogelijk te voorkomen. De beste manier om dit te realiseren, is de inzet van
een ander politiewapen. Een wapen dat bij gebruik in eerste instantie niet dodelijk, maar wel
doeltreffend is. Een zogenaamd minder-dodelijk wapen.
Het is in Nederland in het recente verleden voorgekomen dat de politie om meerdere redenen
genoodzaakt was met scherpe munitie te schieten. Neem nu de rellen op het strand van Hoek van
Holland in augustus 2009. Daarbij kwam een 19-jarige jongen door vuurwapengeweld van de politie
om het leven. Bij deze ingrijpende gebeurtenis zijn er uiteindelijk alleen maar verliezers. Ouders die
hun kind kwijt zijn en een politieagent die moet leven met het feit dat hij iemand gedood heeft. Alleen
deze case al rechtvaardigt een serieuze discussie over het gebruik van een nieuw minder-dodelijk
wapen door de politie.
Als het onderwerp „een nieuw wapen voor de Nederlandse politie‟ ter sprake komt, ontstaat er vaak
weerstand. „Weer een nieuw wapen? Dat moet toch anders op te lossen zijn?‟ zijn vaak gehoorde
reacties. Ook al gaat de discussie over een „vriendelijker‟ wapen dan het huidige –de Walther P5 die
de politie nu draagt is immers een dodelijk wapen- dan pakken we het toch liever „anders‟ aan. En met
„anders aanpakken‟ doelt men dan op het proberen te voorkomen van geweld. Dat vertaalde zich de
afgelopen jaren in samenscholingsverboden, hogere straffen en meer bevoegdheden voor de politie
zoals het afluisteren, volgen en registeren van ordeverstoorders. Deze aanpak heeft niet geleid tot
een merkbare afname van geweld.
Het is een utopie om te denken dat gewelddadige confrontaties tussen politie en burgers zijn te
voorkomen. Ook al is het een taak van de politie om dat te allen tijde te proberen. Maar in alle
gevallen waarin dat niet lukt, moet de politie een wapen kunnen inzetten dat doeltreffend is en dat
tegelijkertijd zo weinig mogelijk (dodelijke) slachtoffers tot gevolg heeft. De zoektocht naar dát wapen,
dat ingezet kan worden als rellen een feit zijn, daar gaat dit afstudeeronderzoek over.
Dit onderzoek onderbouwt het gebruik van een nieuw minder-dodelijk wapen door de politie bij rellen
en schetst welk wapen het meest geschikt is voor de politie in Nederland.
Als laatste wil ik nog een dankwoord uitspreken aan de mensen die mij geholpen hebben bij het tot
stand komen van deze onderzoeksrapportage. Ik noem geen namen maar degenen om wie het gaat
zullen weten dat het hen betreft.
Erwin van Hogerhuis
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Samenvatting
Hoofdvraag en onderzoeksmethoden
De politie kan in veel gevallen geen ernstig geweld pareren anders dan met vuurwapengebruik. De
hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek is: is er een wapen beschikbaar dat niet dodelijk is en toch
ernstig geweld effectief bestrijdt, een zogenaamd minder-dodelijk wapen? De onderzoeksmethoden
die zijn gebruikt om deze vraag te beantwoorden, zijn literatuur- en deskresearch, interviews met
deskundigen en veldonderzoek. Het onderzoek beperkt zich tot de Nederlandse politie en riot-control.
Dit onderzoek behelst dus níet de fase waarin nog wordt geprobeerd om rellen te voorkómen. De
precieze probleemdefinitie en –stelling van dit onderzoek staan in het eerste hoofdstuk van dit rapport
beschreven.
Theoretisch kader
Het theoretische kader waarin de onderzoeksvraag past, komt in hoofdstuk 2 aan de orde. De definitie
van een minder-dodelijk wapen wordt hierin beschreven en enkele onderzoeken die betrekking
hebben op geweld komen aan bod. Uit deze onderzoeken blijkt onder andere dat geweld tegen de
politie de laatste decennia met zeshonderd procent is toegenomen. Dit betreft vaak onverwacht
ernstig geweld waarop de politie zich niet kan voorbereiden. Zelfs in de gevallen waarbij de politie
rellen verwacht en zich hier wel op voorbereidt, blijkt de huidige bewapening –zelfs die van de Mobiele
Eenheid- niet toereikend. Alleen het gebruik van het dienstpistool zou in deze gevallen soelaas
bieden, maar dit wordt zeer terughoudend gebruikt vanwege het dodelijke gevaar. Hierdoor lopen
rellen uit de hand met alle gevolgen van dien. En als het dienstpistool wel wordt gebruikt, heeft dat
soms zeer ernstige gevolgen.
Juridisch kader
Naast het theoretische kader is er ook een juridisch kader rondom bewapening en geweldgebruik van
de politie. In hoofdstuk 3 wordt beschreven wat dit kader is. De Nederlandse politie heeft op het
gebied van het gebruik van geweld te maken met internationale verdragen en de Nederlandse
wetgeving. Zo is in dit verband het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens een belangrijk
verdrag. Ook de Nederlandse Grondwet en de Politiewet bevatten belangrijke artikelen in dit kader.
Verder hebben politiemensen te maken met de Ambtsinstructie. Tot slot zijn er nog de regelingen
waarin de geweldsmiddelen van de politie geregeld zijn, bijvoorbeeld de Bewapeningsregeling politie
en de Uitrustingsregeling politie.
Bewapening politie
Wat is de bewapening en wat zijn de middelen die de politie anno 2010 in de praktijk gebruikt? In het
vierde hoofdstuk wordt beschreven wat de standaardbewapening van een politieambtenaar is.
Daarnaast wordt een opsomming gemaakt van de middelen die de politie ter beschikking heeft voor
het beheersen van geweld. Dit zijn onder andere de hondenbrigade, de bereden brigade, de
waterwerper en de mobiele eenheid. Uit dit afstudeeronderzoek zal overigens blijken dat deze
middelen het gat tussen de wapenstok en het dienstpistool niet dichten.
Praktijk
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op praktijkvoorbeelden van ernstig geweld waarmee de politie wordt en
in het recente verleden is geconfronteerd. Dit betreft onder andere de rellen rond Feyenoord-Ajax in
april 2005 en de rellen op het strand van Hoek van Holland in 2009. Bij de laatstgenoemde
gewelddadige confrontatie viel zelfs een dode onder de ordeverstoorders. Ook wordt ingegaan op
andere geweldsconfrontaties, bijvoorbeeld die tussen de politie en Molukse demonstranten die de
laatste decennia plaats hadden. Uit video-opnames blijkt dat orderverstoorders ongestraft stenen naar
de politie gooien. Ongestraft, want aanhoudingen rondom grote geweldsuitbarstingen blijken in veel
gevallen ondoenlijk en vinden daarom nauwelijks plaats. Vaak volgen na dergelijke incidenten lange
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rechercheonderzoeken om alsnog de ordeverstoorders aan te houden. Terwijl een persoon die met
een minder-dodelijk wapen uitgeschakeld wordt, ter plekke kan worden aangehouden.
Veldonderzoek
Hoofdstuk 6 gaat over het veldonderzoek dat is gedaan in het kader van dit afstudeeronderzoek. Dit
hoofdstuk vertelt over het bezoek dat is gebracht aan het Los Angeles Police Department (LAPD)
waar een demonstratie is bijgewoond van de diverse minder-dodelijke wapens die door het LAPD
worden gebruikt. Ook zijn er testen en demonstraties bezocht van innoverende nieuwe wapens zoals
het geluidswapen LRAD en het laserwapen GLOW.
Interviews
Wat wetenschappelijke, technische en ervaringsdeskundigen in binnen- en buitenland te zeggen
hebben over een nieuw minder-dodelijk wapen voor de Nederlandse politie, is te lezen in hoofdstuk 7.
Uit de interviews die met hen zijn gehouden komt naar voren dat er vooral behoefte is aan een
effectief wapen dat over een grotere afstand personen kan uitschakelen. Ook zijn enkele politici
bevraagd om de politieke draagkracht voor een nieuw minder-dodelijk wapen te toetsen. Alle
gesproken partijen waren positief over een dergelijk nieuw wapen.
Minder-dodelijke wapens
Welke minder-dodelijke wapens zijn beschikbaar op de markt? In hoofdstuk 8 staan ze beschreven,
gekoppeld aan objectieve criteria. Dit zijn onder andere: de afstand waarop ze zijn te gebruiken, de
praktische inzetbaarheid ervan, het lichamelijke letsel dat men kan oplopen en het beoogde effect van
het wapen op getroffenen.
Economische effecten
Hoofdstuk 9 gaat kort en speculatief in op de economische effecten die voortkomen uit een grote
geweldsuitbarsting. De centrale vraag hierbij is dan vooral wat je bespaart als je rellen door inzet van
een minder-dodelijk wapen tot een minimum kan beperken door ze op tijd en zonder (dodelijke)
slachtoffers in de kiem te smoren. De economische effecten worden in vijf categorieën ingedeeld: 1)
het letsel aan personen en de schade aan eigendommen die bij de rellen worden veroorzaakt, 2) de
schade die de politie oploopt door gewonden onder politiepersoneel, 3) de onderzoekskosten om
alsnog ordeverstoorders aan te houden, 4) de kosten die gepaard gaan met het evalueren van de
rellen en het verbeteren van procedures en toekomstige optredens en 5) de kosten als gevolg van de
imagoschade van een betrokken gemeente of bedrijf. De kosten van deze laatste categorie zijn
moeilijk te berekenen. Hoe is het imago van Hoek van Holland bijvoorbeeld na de strandrellen en welk
effect heeft dit op het toerisme naar deze badplaats? Ook voetbalclubs kunnen door rellen
imagoschade oplopen. Hierdoor kunnen sponsors of publiek, en zodoende inkomsten, wegblijven.
Conclusies en aanbevelingen
Tot slot staan in hoofdstuk 10 de conclusies en aanbevelingen. De politie kan rellen veel sneller dan
nu in de kiem smoren, zonder dat daar ernstig gewonden of zelfs doden bij vallen. Daarvoor is de
inzet van een nieuw, minder-dodelijk wapen noodzakelijk. Een drietal wapens komen –na toetsing aan
de hand van objectieve criteria- in aanmerking om verder te onderzoeken. Dit zijn de MZ P1 met de
40mm spongeround, de FN 303 en de Taser Xrap wireless. Onderzoek en implementatie kan binnen
een jaar plaatsvinden.
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Summary
Main question and research method
The police can, in many cases, only fight serious violence with the use of a lethal force . The thesis of
this research is: Is there a weapon available that does not kill and yet fights serious violence in an
effective way?, a so called less lethal weapon. The research methods used by this to find the answer
to this thesis are: literature and desk research, interviews with experts and field research. The
research limits itself to the Dutch police force and riot-control. This research contains not the phase in
which riots can be prevented. The exact problem definition and thesis of this research occur in the first
chapter of this report.
Theoretical frame
The theoretical frame work were the thesis in fits, occurs in chapter 2. The definition of a less lethal
weapon is described in that chapter. Some studies which have a relation with violence are mentioned.
These studies prove, among other things, that violence against the police force has increased with
600% the last decades. This contains frequently unexpected serious violence which the police force
can not be prepared on. Even in cases when the police force is prepared on a riot, the current arms
proves to be not sufficient, even the riot police is not. The use of a service pistol seems to be the only
support in these cases, this weapon is not used very commonly because of its ability to kill. That is the
reason why riots escalate, not mentioned what happens next. Even if the service pistol is used it may
cause severe consequences.
Legal framework
Next to the theoretical frame work there is also a legal framework around the arms and the use of
force of the police force. This framework is described in chapter 3. The Dutch police force is involved
in the field of violence within the national treaties and the Dutch legislation. The European Treaty of
the Human Rights is one of those important treaties. The Dutch constitution and the Police Force Law
also have important sections in this frame. In addition the policemen are involved with official
instructions. Finally there are some regulations in which the violence resources of the police force is
regulated, for example the arms regulation for the police force and the equipment regulation for the
police force.
Police weaponry
What are the arms and what are the resources the police force uses in practice in the year 2010? In
the fourth chapter is described what the standard armament of a police officer is. Moreover an
enumeration is made of the resources the police force has to control violence. This among other things
exists out of the dog brigade, the mounted brigade, the watercanon and the riotpolice. From this
research will be proved that those suppression means the gap between the baton and the service
pistol is not bridged.
Practice
In chapter 5 practice examples from serious violence are discussed. This includes for example the
riots around Feyenoord-Ajax in April 2005 and the riots on the beach of Hoek van Holland in 2009. At
the last mentioned violent confrontation there even fell a deadly casualty among the rioters. There is
also talked about other violent confrontations, for example the confrontation between the police force
and the Molucca demonstrators which took place the last decades. Video records proves to be that
disturbers throw stones at the police force and they are not punished for that. Unpunished, because
arrestment‟s around these violence explosions proves to be, in many cases, impracticable and that is
the reason why they take place rarely. In most cases there takes long investigations by taskforces of
detectives after the violence had happened. Whereas a person who is eliminated with a less-tethal
weapon, can be apprehended immediately.
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Field research
Chapter 6 is about the field research that took place in the frame of this investigation. This chapter tells
about the visit that has been paid to the Los Angeles Police Department (LAPD), where a
demonstration has been attended of the several less-lethal weapons used by the LAPD. Also
visitations has been paid to tests and demonstrations of new innovating weapons such as the sound
weapon LRAD and the laser weapon GLOW.
Interiews
What scientific-, technical- and experience experts in inland- and foreign countries have to say about a
less-lethal weapon for the Dutch police force, is described in chapter 7. The outcome of the interviews
says that there is a need for an effective weapon that can, without lethal force, eliminate persons from
a larger distance. Also some politicians have been questioned to review the political means for a less
lethal-weapon. All parties spoken to, where positive for finding a solution to this problem with a new
weapon.
Less-lethal weapons
Which less-lethal weapons are available on the market? They are described in chapter 8, coupled to
objective criteria. These criteria are among other things: the distance on which they can be effective,
the practical usable of the weapon, the physical injury that can incur and the aimed impact of the
weapon on the target.
Economical effects
Chapter 9 tells briefly and speculative about the economical effects originated by a large outbreak of
violence. The key question around this is what can be saved by using a less-lethal weapon. The
economical effects are classified in five categories: 1) The injury to persons and the damage to
properties which are caused by riots, 2) The damage the police force gets from injury in the staff of the
police force, 3) The criminal investigations costs to still apprehend the disturbers, 4) The costs which
go together with evaluating of the riots and the improvements on procedures and the coming police
performances and 5) the costs as consequence on the image damage of the involved local authority
or company. These cost of the last category are difficult to calculate. How is the image of Hoek van
Holland after the beach-riots and which effect has this on the tourism at this bathing resort? Also the
image of a soccer club can be damaged by riots. The sponsors or public will stay away and thus they
receive less income.
Conclusions and recommendations
Finally in chapter 10 the conclusions and recommendations occur. The police force can control riots
much faster than they can do at this moment, without causing any serious injuries or deaths. Therefore
the use of new, less-lethal weapon is necessary. After measuring with objective criteria, three
weapons are qualified for further examination. The MZ P1 with the 40mm spongeround, the FN 303
and the Tazer Xrap wireless. Research and implementation can take place within a year.
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Inleiding
In 2005 en 2009 vonden in de regio Rijnmond ernstige geweldsuitbarstingen plaats die specifiek tegen
de politie waren gericht. De afgelopen decennia vonden er in Nederland meer ernstige
geweldsuitbarstingen plaats waarmee de politie werd geconfronteerd, maar de twee in 2005 en 2009
vallen in de categorie „zeer ernstig‟. Deze casussen en andere incidenten worden in dit
onderzoeksrapport gebruikt om te illustreren en te onderbouwen waarom het huidige materieel
waarover de Nederlandse politie beschikt, niet voldoende is om mensenmassa‟s die plotseling
gewelddadig worden, snel en zonder (dodelijke) slachtoffers weer onder controle te krijgen. Dit
onderzoek richt zich op een nieuw middel om het gat te dichten tussen de wapenstok en het dodelijke
vuurwapen. Het gaat om een nieuw „minder-dodelijk‟ wapen dat de Nederlandse politie bij rellen kan
inzetten en waar zowel wetenschappelijke als politieke draagkracht voor is.
Minder-dodelijke wapens zijn op meerdere fronten functioneel. De belangrijkste factor is dat bij
(noodzakelijk) gebruik ervan door de politie, dit in de meeste gevallen niet dodelijk is. Dit in
tegenstelling tot het huidige vuurwapen dat agenten gebruiken. Een andere factor is dat er een
preventieve werking van een minder-dodelijk wapen uit
kan gaan. Hierdoor vindt de-escalatie plaats met als
gevolg minder gewonden en minder vernielingen en
plunderingen. In de Verenigde Staten bleek dat alleen al
bij het tonen van een beanbag-geweer -dit is een
voorbeeld van een minder-dodelijk wapen- in 90% van de
gevallen leidde tot het verspreiden van de relschoppers.
Minder-dodelijke bewapening heeft ook economische
voordelen. De inzet ervan bij bijvoorbeeld evenementen
kan dermate effectief zijn dat minder politiemensen hoeven Brandende auto bij rellen
te worden ingezet. Een ander economisch voordeel is al
eerder genoemd: minder plunderingen en vernielingen. Veel mensen, bedrijven en
overheidsinstellingen worden immers getroffen als rellen uit de hand lopen en herrieschoppers
verworden tot plunderaars.
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Hoofdstuk 1 Hoofdvraag, deelvragen en onderzoeksbeperking
1.1 Probleemdefinitie
De politie wordt steeds vaker geconfronteerd met ernstig geweld en kan dit in veel gevallen niet
anders pareren dan met (dodelijk) vuurwapengebruik. Het onderzoek beperkt zich tot de Nederlandse
politie en rellenbeheersing hierna riot-control genoemd. Dit onderzoek behelst dus níet de fase waarin
nog wordt geprobeerd om rellen te voorkómen.
1.2 Probleemstelling
De politie mist een middel tussen de wapenstok en het vuurwapen waarmee ernstig geweld sneller
afgestopt kan worden zonder dat daarbij doden vallen.
1.3 Hoofdvraag
Is er voor de Nederlandse politie een wapen beschikbaar dat niet dodelijk is en toch ernstig geweld
effectief bestrijdt, een zogenaamd minder-dodelijk wapen? Welk wapen is hier het meest geschikt voor
en hoe kan dit geïmplementeerd worden?
1.4 Deelvragen
 Over welke wapens heeft de Nederlandse politie momenteel de beschikking?
 Wat zijn de objectieve criteria voor het beoordelen van de geschiktheid van een
minder- dodelijk wapen?
 Welke minder-dodelijke wapens zijn er beschikbaar?
 Wat zegt de literatuur hierover?
 Wat zijn de ervaringen van politiekorpsen in het buitenland?
 Wat adviseren deskundigen als het gaat om de inzet van een minder-dodelijk wapen?
 Is er politiek draagvlak voor een nieuw minder-dodelijk wapen voor de Nederlandse
politie?
 Welke eventuele economische effecten heeft de inzet van een nieuw minder-dodelijk
wapen?
1.5 Onderzoeksbeperking
Dit onderzoek richt zich uitsluitend op de zogenaamde riot-control door de Nederlandse politie. Het
moment dat een menigte ernstig geweld gaat toepassen is het moment waar dit onderzoek op gericht
is. Er zal minimaal ingegaan worden op psychologische of sociologische achtergronden van rellen of
ordeverstoorders. Crowd-management is een andere fase en hier besteedt dit onderzoek geen
aandacht aan. Het onderzoek beperkt zich ook tot de politiemensen die gerechtigd zijn een
vuurwapen te dragen. Het is over het algemeen de taak voor deze groep om de openbare orde te
bewaren. In bijzondere gevallen komt het voor dat niet-vuurwapendragende politieambtenaren worden
ingezet bij eventuele ordeverstoringen, maar dit onderzoek richt zich niet op deze ambtenaar.
De Nederlandse politie gebruikt al minder-dodelijke wapens zoals pepperspray, traangas en de
wapenstok. Als in dit onderzoek gesproken wordt over minder-dodelijke wapens dan worden hiermee
niet de reeds in gebruik zijnde minder-dodelijke wapens bedoeld.
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader
2.1 Vooraf
Openbare ordeverstoringen zijn mede het gevolg van groepsprocessen. Wanneer mensen zich
verzamelen tot een menigte, is de kans groot dat zij hun verantwoordelijkheidsbesef kwijt raken en
zich primitiever gaan gedragen. Doordat men anoniem in de massa op gaat, verdwijnt de eigen
persoonlijkheid (de-individualisatie) en kan er collectief irrationeel gewelddadig gedrag ontstaan.
1
Mensen die deelnemen aan rellen, zijn overigens niet per se asociale personen . Zo zullen ook veel
mensen die in de in dit rapport beschreven casussen een rol spelen, gewone mensen zijn die een
baan en een gezin hebben en een normaal bestaan leiden. Een factor die meespeelt is dat de
ordeverstoorders, doordat ze zich in een groep bevinden, het idee hebben dat ze het geweld
straffeloos kunnen plegen. Ook groepsdruk is een factor die mensen in een menigte naar gewelddadig
2
gedrag kunnen drijven . Zeker omdat ook „gewone mensen‟ ineens kunnen veranderen in
gewelddadige subjecten, is het voor de politie zaak goed voorbereid te zijn op plotselinge
geweldsuitbarstingen door grote groepen.
Over wat voor zaken gaat het eigenlijk als we het hebben over plotselinge geweldsuitbarstingen door
grote groepen? In dit theoretische kader worden enkele concrete voorbeelden beschreven die als
aanleiding hebben gediend voor dit afstudeeronderzoek. Ook wordt ingegaan op de plegers van het
geweld. Wat zijn hun kenmerken, wat drijft hen? Pas als je dat weet, kun je een inschatting maken van
hoe je je als politiemacht zich tegen hen moet wapenen. Ook komt aan de orde hoe politiekorpsen in
het buitenland omgaan met plotselinge geweldsuitbarstingen door mensenmassa‟s. Wat kan
Nederland van hun ervaringen leren?

2.2 Definitie minder-dodelijk wapen
Een wapen dat tegen personen gebruikt kan worden met een niet-dodelijk uitschakelend effect.
Ter vergelijking: wanneer een persoon op de borst geraakt wordt door een schot uit een regulier
dienstpistool met reguliere harde munitie, is de kans op overlijden zeer groot. Bij een schot uit een
minder-dodelijk wapen met bijvoorbeeld een rubberen prop is de kans om dodelijk getroffen te worden
zeer gering tot nihil.

2.3 Boven de pet?
De twee casussen die in hoofdstuk 5 worden beschreven zijn maar een topje van de ijsberg. In
Nederland is wekelijks sprake van grootschalige ordeverstoringen. In 2009 publiceerde de
Nederlandse Politieacademie een onderzoeksrapport over grootschalige ordehandhaving in
Nederland met de titel Boven de pet?. Dit rapport beschrijft tientallen grootschalige politieoptredens
van de afgelopen jaren.
Enkele bevindingen die in het rapport naar voren komen, zijn:





1
2

Bij een aantal incidenten zijn vooraf geen signalen binnengekomen over te verwachten
ongeregeldheden.
Agenten met de „platte pet‟ –dit zijn agenten in standaard uniform, dus zonder extra
bescherming- komen in het nauw als ze met stenen worden bekogeld.
Deze „platte petten‟ zijn bij een „vriendelijk bejegingsprofiel‟ (sociale benadering) bij een
onvoorziene escalatie onvoldoende toegerust.
Volgens commandanten van de mobiele eenheid (ME) is de ME log en traag.

Althoff, M., Nijboer, J. 2010 Zoeklicht op geweld
Haney, C., Banks, W. C., & Zimbardo, P. G. (1973). Interpersonal dynamics in a simulated prison. International
Journal of Criminology and Penology,
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De politie gebruikt geen disproportioneel geweld bij grootschalige optredens.
De inzet van honden is meerdere malen punt van kritiek omdat het letsel dat een hondenbeet
veroorzaakt zeer ernstig kan zijn.

Volgens een in het rapport genoemd internationaal rapport (Mc Phail e.a.1998) kan er onderscheid
worden gemaakt tussen openbare ordehandhaving in de vorm van zacht „negotiated management‟ en
de harde „escalated force‟ benadering. Bij de escalated force benadering gaat het om een repressieve
3
benadering waarbij diverse middelen en wapens ingezet kunnen worden .
In de „negotiated management‟ fase kun je spreken van crowd control. In de „escalated force‟ fase is
er geen sprake meer van het controleren van de massa met de zachte hand maar is men al
doorgestapt naar de fase van „riot-control‟. In deze laatste fase is er pas sprake van inzet van een
minder-dodelijk wapen. Dit onderzoek richt zich dus ook op de situatie dat er geen deescalatiemogelijkheden meer zijn en voor de politie het moment van ´de dood of de gladiolen´ is
aangebroken.

2.4 Rellen om te rellen
In 2010 verscheen een wetenschappelijk onderzoek naar zogenaamde ordeverstoorders uitgevoerd
door enkele wetenschappers van de Nederlandse Politieacademie. De opstellers van dit onderzoek
delen ordeverstoorders in drie categorieën in, te weten:
 hooligans
 wijkverstoorders
 activisten
Uit dit onderzoek blijkt dat het voor onder andere hooligans een doel op zich is om geweld te plegen.
De laatste decennia is het geweld door hooligans professioneler geworden. Zeker onder de jonge
harde kern is de geldingsdrang groot. Zij moeten zich nog bewijzen tegenover de oude harde kern.
Een stadionverbod heeft voor de jonge harde kern een averechtse werking. Zij komen immers niet
voor het voetballen of voor hun voetbalclub, maar puur om te rellen. En dat kan ook buiten het
stadion. Snelle gewelddadige acties zijn onder de hooligans zeer populair. Met een belrondje weten
ze in een mum van tijd zo‟n dertig man te activeren. Het geweld is impulsief en buitenproportioneel.
Zeker onder de jongere kern van hooligans is er gebrek aan zelfbeheersing.
Wijkverstoorders zoeken vaak een aanleiding in de vorm van een gebeurtenis in de wijk zoals een
aanhouding van een buurtgenoot of een geweldsincident waarbij de politie betrokken is. Doorgaans is
de politie het doelwit van wijkverstoorders.
De activisten zijn over het algemeen goed georganiseerd en zoeken een podium om hun ideologie uit
te dragen. Dit leidt in sommige gevallen tot gewelddadigheden. Hierbij zullen zij ook geconfronteerd
4
worden met de politie .
Uit dit rapport wordt duidelijk dat de politie plotseling op veel manieren geconfronteerd kan worden
met grote geweldsuitbarstingen door verschillende soorten ordeverstoorders.

2.5 Beproefde patronen
Beproefde patronen is een onderzoek dat in opdracht van de korpschef politie Gelderland-Midden in
2009 is uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich het politiële geweld op de Korenmarkt in Arnhem. Uit dit
onderzoek komt naar voren dat consistent politieoptreden positief werkt in het Arnhemse
uitgaansgebied. In voorgaande jaren kwamen er in dit gebied regelmatig geweldsincidenten voor.
Het consistente optreden hield in dat de politie volgens vaste normen op trad. Elke dienstdoende
politieambtenaar verbaliseerde dan ook bij bijvoorbeeld wildplassen. Dus niet dat op vrijdagavond een
3
4

Adang, O.M.J. e.a. 2009 Boven de pet?
Van Leiden, I., Arts, N en Ferwerda, H., 2010 Rellen om te rellen
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politieambtenaar voor dit feit waarschuwde en de avond daarna een andere politieambtenaar voor dit
feit verbaliseerde. Er werd robuust opgetreden en dit had het gewenste effect. De ordeverstoringen
namen af. Gepaste repressie werkte preventief. Het zogenaamde „prepressie‟. Eén van de conclusies
uit dit onderzoek is dat doortastende repressie bijdraagt aan het verminderen van het geweld op
5
straat . Hieraan gerelateerd kan men stellen dat wanneer men consistent een effectief minder-dodelijk
wapen inzet bij ernstige geweldsuitbarstingen dit kan leiden tot vermindering van geweld.

2.6 Ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige
gebeurtenissen
Naar aanleiding van de rellen in augustus 2009 in Hoek van Holland is onderzoek gedaan naar
ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige optredens. De ordeverstoorders
bij dit gebeuren waren onder andere bekende Feyenoord-hooligans. Dit onderzoek is een
samenwerking tussen het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement), het Bureau Beke en
de Nederlandse Politieacademie. Enkele relevante bevindingen uit dit onderzoek zijn:
 Hooligans plegen niet alleen geweld rondom een voetbalwedstrijd, maar zij zoeken
doelbewust een aanval op de politie op. Mede hierdoor zijn bedreigingen en geweld tegen
politieambtenaren de afgelopen decennia toegenomen.
 In dit onderzoek komt ook een onderzoek ter sprake dat de Arbeidsinspectie in april 2010
onder 212 politieambtenaren uitvoerde. 94% van de politieambtenaren heeft ooit tijdens het
werk met agressie en geweld te maken gehad. Onder hen zijn geen overeenkomsten. Kortom:
elke politieambtenaar kan het slachtoffer van geweld worden.
 Bij veel evenementen wordt er met flessen en stenen naar de politie gegooid.
 Hooligans organiseren regelmatig plotselinge gewelddadige acties zoals op 10 februari 2010
in Den Haag. Hier vielen tientallen Ajax-supporters het ADO-honk aan. Meerdere personen
werden ernstig mishandeld en het honk werd in brand gestoken. De politie was totaal
onvoorbereid op dit geweld en was niet bij machte om op tijd het tij te keren.
 Op zaterdagavond 5 september 2009 vond in het centrum van Deventer een confrontatie
plaats tussen supporters van FC Twente en Ajax. Ook hier was de politie totaal niet
voorbereid op zo‟n confrontatie.
 Het is bekend dat de jonge harde kern van Feyenoord agressiever zijn dan de oudere
generatie hooligans.
 Bij stukgemaakte acties (de politie grijpt in voordat de confrontatie plaatsvindt) trof de politie
bij de hooligans slag/steekwapens en zwaar vuurwerk aan.
 Niet alleen de hooligans zijn doelbewust gewelddadig richting de politie maar dat dit komt ook
bij het uitgaanspubliek voor.
 Politieambtenaren zien regelmatig dat bepaalde personen anderen ophitsen om geweld tegen
de politie te gebruiken.
 Bij het aanhouden van ordeverstoorders kan de situatie escaleren.
 Er zou een zogenaamde „openbare orde‟ politie gevormd moet worden. De leden hiervan
moeten extra geoefend worden en er moeten voldoende geweldsmiddelen zijn om, indien
nodig, op te treden.
 Personen die niet bij de rellen zijn betrokken vinden dat de politie te soft optreedt. Volgens
deze personen mag de politie harder optreden. Overigens vinden personen die bij rellen
betrokken zijn dat de schuld vaak bij de politie ligt en dat de politie te hard optreedt.
 Bij evenementen worden weinig aanhoudingen verricht en achteraf vervolgen blijkt moeilijk te
zijn. Dit tot frustratie van de betrokken politieambtenaren. Doorrechercheren is een optie om
6
ordeverstoorders goed te vervolgen .
5

6

Torre Dr. E.J. van der e.a, Beproefde Patronen, de politiële aanpak van geweld op
de Korenmarkt 2010
Adang Prof. O. ea, Ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige
gebeurtenissen, Scherpte en alertheid, oktober 2010
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2.7 Geweld tegen politiemensen
In 2008 werden de uitkomsten openbaar van een onderzoek inzake geweld tegen de politie. Dit
onderzoek is gedaan door Prof. Naeye en heet Agressie en geweld tegen politiemensen. Eén van de
onderzoeksresultaten is dat het geweld tegen de politie in de periode 1996 tot 2007 met zeshonderd
procent is gestegen. Het gebruik van geweld door de politie bleek daarentegen in diezelfde periode
7
nauwelijks te zijn gestegen . Tijdens jaarwisselingen worden politieambtenaren regelmatig met zwaar
vuurwerk bestookt waarbij deze ambtenaren in sommige gevallen ernstig gewond raken. Dit blijkt uit
8
een onderzoek uit 2009 .

2.8 Onderzoek minder-dodelijke wapens in de Verenigde Staten
De politie in Nederland heeft niet zoveel middelen om een mensenmassa te stoppen die zich met
geweld tegen de politie keert. De wapenstok, pepperspray en handen werken immers alleen van
dichtbij en alleen tegen individuele personen. De stap daarna is het vuurwapen. En die stap is enorm
groot, want het gebruik van een vuurwapen heeft immers vaak dodelijke gevolgen. Politiekorpsen in
het buitenland hebben daarentegen wel ervaring met wapens die het gewenste effect, maar meestal
niet de dood, tot gevolg hebben. De zogenaamde minder-dodelijke wapens. We spreken hier van
„minder-dodelijk‟ en niet van „niet-dodelijk‟ omdat er bij een ongelukkige loop altijd een marginale kans
aanwezig is dat iemand overlijdt na getroffen te zijn met een minder-dodelijk wapen.
Naar aanleiding van de oorlogen in Irak en Afghanistan heeft men in de Verenigde Staten een
expertgroep samengesteld uit wetenschappers en politiemensen die veel evaring hebben met riotcontrol. Zij betrokken bij dit onderzoek ervaringen van rellen die de afgelopen decennia in de
Verenigde Staten zijn voorgevallen. Eén van de aanbevelingen die de onderzoekers doen als het gaat
de eventuele inzet van deze wapens, is om botte munitie te gebruiken. De politie in de Verenigde
Staten heeft ondervonden dat het effectiever is om minder-dodelijke wapens in te zetten die ook
alleen op een individu gericht kunnen worden. De inzet van wapens die hele groepen tegelijkertijd
raken zoals traangas en fragmentatiemunitie - dit zijn kleine rubberen balletjes die met een spreiding
van enkele meters een menigte raken- kunnen juist leiden tot escalatie. De kans is namelijk aanwezig
dat omstanders die tot dan toe nog niet gewelddadig waren, bij een dergelijke massale aanval waarbij
9
ze zelf ook geraakt worden, tot „verdedigen‟ overgaan . Bij het gebruik van „spreidende‟ wapens
waarbij groepen mensen worden getroffen, wordt achteraf vaak door aangehouden verdachten
verklaard dat ze niks deden en plotseling door de politie werden aangevallen. Hieruit kan men
concluderen dat er een grote groep mensen die zich in de gewelddadige menigte bevindt zich niet
verantwoordelijk voelt voor het door anderen gepleegde geweld. Deze passieve groep kan wel
gewelddadig worden als zij met verspreidende geweldsmiddelen worden bestreden.

7

8
9

Naeye Prof. J., Agressie en geweld tegen politiemensen Beledigen, bedreigen,
tegenwerken en vechten 2008
Adang Prof. O. ea, Van Oud naar Nieuw, blijven leren van jaarwisselingen, politieacademie 2009
Kenny, J.M., 2001, e.a, Crowd behavior, crowd control, and the use of non lethal weapons
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Hoofdstuk 3 Juridische kaders
3.1 Wetgeving geweld
In Nederland heeft de overheid het zogenaamde geweldsmonopolie. Dit wil zeggen dat de overheid
gebruik van geweld verbiedt maar onder bepaalde omstandigheden wel toestaat dat de politie geweld
gebruikt. Dit geweldsmonopolie is bij wet toegekend aan de politie. Internationaal is er een aantal
verdragen dat betrekking heeft op politiegeweld. Hieronder worden ze opgesomd.
3.1.1 VN resolutie 34.169
In 1979 is door de Verenigde Naties resolutie 34/169 uitgevaardigd. Hierin staat een gedragscode
voor politiemensen beschreven. Onderdeel van deze gedragscode is dat de politie alleen in
buitengewone situaties, redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de wettige uitvoering van de taak,
10
geweld mag gebruiken. Dit geweld moet dan wel proportioneel zijn (zie voor uitleg 3.1.4).
3.1.2 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens
In artikel 2 lid 1 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) staat beschreven dat
de mens recht heeft op onaantastbaarheid van zijn lichaam. In artikel 2, lid 2 van het EVRM staat dat
dodelijk geweld door de politie alleen is toegestaan bij absoluut noodzakelijke verdediging, een
11
rechtmatige arrestatie of het beteugelen van een oproer .
3.1.3 Nederlandse Grondwet en de Politiewet 1993
In de Politiewet zijn twee artikelen belangrijk voor het geweldsmonopolie van de politie. Te weten
12
artikel 2 en artikel 8 van de Politiewet . In artikel 2 wordt de taak van de politie als volgt beschreven:
De politie heeft als taak in ondergeschiktheid van het bevoegde gezag en de daarvoor geldende
rechtsregels het daadwerkelijk handhaven van de rechtsorde en hulp te verlenen aan hen die dat
behoeven. In artikel 8 van de Politiewet staat beschreven dat de politie in de rechtmatige uitoefening
van haar taak bevoegd is geweld te gebruiken. Dit weliswaar conform de proportionaliteits- en
subsidiariteitsbeginselen (zie voor uitleg 3.1.4) . Deze artikelen uit de Politiewet doen eigenlijk inbreuk
13
op artikel 11 van de Grondwet en artikel 2 lid 1 van het Europese Verdrag van de Rechten van de
Mens (EVRM). Maar de Grondwet en het EVRM voorzien daarin door uitzonderingen te maken zoals
dat er in bijzondere situaties geweld gebruikt mag worden door de politie.
3.1.4 Proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel
Voor politiemensen zijn dit twee bekende begrippen. Ze betekenen dat als er geweld wordt gebruikt,
dit dan wel evenredig moet zijn met het te bereiken doel. Als er geweld gebruikt wordt, moet het
redelijk, gematigd en passend zijn bij het strafbare feit dat gepleegd wordt. Een politieambtenaar kan
dus iemand niet neerschieten die met appels loopt te gooien en kan ook niet een bromfietser zonder
helm een zet geven zodat deze valt en hij hem dan een bekeuring kan geven.
3.1.5 Definitie geweld
14
In de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere
opsporingsambtenaren van 1994 wordt een definitie van geweld weergegeven. Deze luidt: „Elke
dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis, uitgeoefend op personen of zaken’.

10
11
12
13
14

VN 1990 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, Rome 1950
Politiewet 1993, wet van 9 december 1993
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815, Stb. 1815, 45
Ambtsinstructie politie en Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren, besluit van 8 april 1994
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3.1.6 Ambtsinstructie
Naast de artikelen in de Politiewet is er dus de Ambtsinstructie. In deze Ambtinstructie staat onder
andere welke politieambtenaren geweld mogen gebruiken en er staat dat zij geoefend moeten zijn in
de geweldsmiddelen die zij mogen gebruiken. Als een politieambtenaar gebruik maakt van een lange
wapenstok dient hij hierin dus geoefend en gecertificeerd te zijn. Een niet-gecertificeerde
politieambtenaar mag van de minister van Binnenlandse Zaken dan ook geen gebruik maken van
geweldsmiddelen. Het gebruik maken van geweldsmiddelen wordt ook wel het gebruik van
instrumenteel geweld genoemd. Een andere vorm is fysiek geweld. Dit bestaat uit het slaan, schoppen
en vastgrijpen van personen waardoor zij in onmacht worden gebracht. Deze vorm van geweld kan de
politieambtenaar, op grond van noodweer of de taakstelling, te allen tijde toepassen. Een onderdeel
van de Ambtsinstructie is bijvoorbeeld ook dat het geweld dat de politieambtenaar gebruikt, volgens
een bepaalde procedure gemeld moet worden.
Bij evenementen is vooral artikel 7, met name lid 1 onder c, van de Ambtsinstructie van belang. Hierin
worden regels gesteld met betrekking tot vuurwapengebruik door de politie.
Artikel 7
1. Het gebruik van een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee automatisch vuur of lange
afstandsprecisievuur kan worden afgegeven, is slechts geoorloofd:
a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij een
voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dit tegen personen zal gebruiken;
b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige
vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van of is veroordeeld
wegens het plegen van een misdrijf
1°. waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, en
2°. dat een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer, of
3°. dat door zijn gevolg bedreigend voor de samenleving is of kan zijn.
c. tot het beteugelen van oproerige bewegingen of andere ernstige wanordelijkheden, indien er
sprake is van een opdracht van het bevoegd gezag en een optreden in gesloten verband onder
leiding van een meerdere;
d. tot het beteugelen van militaire oproerige bewegingen, andere ernstige militaire wanordelijkheden of
muiterij indien de militair van de Koninklijke marechaussee in opdracht van de minister van Defensie dan wel
de officier van justitie te Arnhem belast met militaire zaken in gesloten verband onder leiding van een
meerdere optreedt.
2. Het gebruik van het vuurwapen in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, is slechts
geoorloofd tegen personen en vervoermiddelen waarin of waarop zich personen bevinden.
3. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt van het vuurwapen geen gebruik gemaakt,
indien de identiteit van de aan te houden persoon bekend is en redelijkerwijs mag worden aangenomen dat
het uitstel van de aanhouding geen onaanvaardbaar te achten gevaar voor de rechtsorde met zich brengt.
4. Onder het plegen van een misdrijf, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden mede begrepen de poging
en de deelnemingsvormen, bedoeld in de artikelen 47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht

3.1.7 Toetsing
Al het geweld dat door de politie wordt gebruikt, kan worden getoetst door een rechter. Hier zit de
waarborg voor de maatschappij. De politieambtenaar is individueel verantwoordelijk voor het gebruik
van geweld en dit kan dan ook als zodanig bij een rechter getoetst worden. De politieambtenaar moet
zich dan beroepen op de strafuitsluitingsgrond of zijn taakstelling als politieambtenaar. Wanneer het
geweld in groepsverband wordt gepleegd, bijvoorbeeld door de ME, dan is de politieorganisatie
verantwoording schuldig aan de een rechter. Dit neemt niet weg dat een individuele politieambtenaar
in ME-verband zich ook moet kunnen verantwoorden bij een rechter.
3.1.8 Strafuitsluitingsgronden
De politie kan op twee manieren gerechtvaardigd geweld toepassen. In beide gevallen is er dan
sprake van strafuitsluitingsgrond. In de eerste situatie kan een politieambtenaar bij het gebruik van
15
geweld zich beroepen op noodweer . Bijvoorbeeld: een man valt een politieambtenaar aan met een
mes en deze verweert zich door de aanvaller neer te schieten met zijn dienstpistool. Dat is noodweer.
15

Wetboek van Strafrecht, wet van 3 maart 1881
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Ook de burger kan zich bij een noodweersituatie op dezelfde strafuitsluitingsgrond beroepen. In de
tweede situatie is het anders en gaat het specifiek over optredens die voorbehouden zijn aan de
politie. Een politieambtenaar kan zich als strafuitsluitingsgrond beroepen op zijn taakstelling van het
daadwerkelijk handhaven van de rechtsorde. Bijvoorbeeld: wanneer een menigte zich ongeoorloofd
verzamelt en verwijderd moet worden kan de politieambtenaar geweld gebruiken om de menigte te
verspreiden. In het eerste geval is er sprake van verdediging door de politieambtenaar en in het
tweede geval kan men spreken van een aanval. In allebei de gevallen moet dit proportioneel gebeuren
16
en als dit mogelijk is, moet de politieambtenaar van te voren een waarschuwing geven .
Artikel 41 Wetboek van Strafrecht
Lid 1 Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders
lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.
Lid 2 Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk
gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.

3.2 Wetgeving bewapening
3.2.1 Wet Wapens en munitie
17
In Nederland is de Wet Wapens en Munitie de belangrijkste wet op het gebied van wapens. In deze
wet worden de meeste verboden en geboden ten opzichte van (vuur)wapenbezit bepaald. In artikel 1
van deze wet zijn definities over vuurwapens en munitie weergegeven.
3°. vuurwapen: een voorwerp bestemd of geschikt om projectielen of stoffen door een loop af te schieten,
waarvan de werking berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing of een andere
scheikundige reactie;
4°. munitie: patronen en andere voorwerpen, bestemd of geschikt om een projectiel of een giftige,
verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende of soortgelijke stof door middel van een vuurwapen af te
schieten of te verspreiden, alsmede projectielen, bestemd om afgeschoten te worden door middel van een
vuurwapen

3.2.2 Bewapeningsregeling politie
In deze regeling zijn de door de minister aangewezen wapens en munitie voor de politie genoemd.
Hieronder vallen onder andere de wapenstok en verschillende vuurwapens.
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de Ministers: de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. ambtenaar: een ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van de Politiewet 1993
met de rang hoger dan die van surveillant van politie;
c. pistool: het semi-automatisch pistool van het merk Walther, type P5, kaliber 9 millimeter maal 19
millimeter;
d. pepperspray: de spuitbus met Oleoresin Capsicum (OC) van het merk Defense Technology, type MK-3 of
van het merk Sabre, type MK-3;
e. verdekte pepperspray: de spuitbus met Oleoresin Capsicum (OC), van het merk Sabre, type MK-6,
bedoeld om niet zichtbaar te worden gedragen.

18

In artikel 1 van de Bewapeningsregeling politie wordt pepperspray genoemd. Dit is één van de
minder-dodelijke wapens die de politie nu tot haar beschikking heeft. Ook een aantal andere artikelen
beschrijft minder-dodelijke wapens zoals de wapenstok en niet-penetrerende munitie. In artikel 14 lid
2, onder b wordt munitie van het merk ALS Technologies, type Triton 1212T genoemd. Dit is de
zogenaamde beanbag. In deze regeling is per functie een aantal wapens toegekend. De verdere
16
17
18

Ambtsinstructie politie en Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren, besluit van 8 april 1994
Wet van 5 juli 1997, Wet Wapens en Munitie
Bewapeningsregeling Politie, besluit 15 december 1997
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inhoud van deze regeling met betrekking tot de wapenuitrusting per functie komt in het hoofdstuk
bewapening en uitrusting aan de orde.
3.2.3 Uitrustingsregeling
19
In de uitrustingsregeling politie 1994 zijn de door de minister aangewezen uitrustingstukken
genoemd. Hieronder vallen onder andere gasmaskers en kogelwerende vesten.
3.2.4 Ambtsinstructie niet penetrerende munitie
20
Ook de Ambtsinstructie zegt iets over de bewapening die de politie mag gebruiken. Voor dit
onderzoek is de niet-penetrerende munitie van belang. In artikel 11 van de Ambtsinstructie wordt
gesproken over niet-penetrerende munitie.
Artikel 11a
Het gebruik van een vuurwapen dat is geladen met niet-penetrerende munitie is slechts geoorloofd:
a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij een voor
onmiddellijk gebruik gereed zijnd wapen bij zich heeft en dit tegen personen zal gebruiken; of
b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige
vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken.
Artikel 11b
De ambtenaar waarschuwt onmiddellijk voordat hij gericht met een vuurwapen dat is geladen met niet-penetrerende
munitie zal schieten, met luide stem of op andere niet mis te verstane wijze dat geschoten zal worden, indien niet
onverwijld het gegeven bevel wordt opgevolgd. Deze waarschuwing blijft slechts achterwege, wanneer de
omstandigheden de waarschuwing niet toelaten.
Artikel 11c
De artikelen 11a en 11b zijn van overeenkomstige toepassing indien de niet-penetrerende munitie wordt afgegeven
met een ander hulpmiddel dan een vuurwapen.

19

20

Uitrustingsregeling Politie 1994, besluit 25 maart 1994
Ambtsinstructie politie en Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren, besluit van 8 april 1994
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Hoofdstuk 4 Bewapening en middelen van de politie
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bewapening en de middelen die de Nederlandse politie ter
beschikking heeft om in te zetten bij confrontaties met geweld. Alleen de bewapening en middelen die
te maken hebben met de handhaving van de openbare komen aan de orde. Bewapening van speciale
eenheden zoals arrestatieteams en bijzondere bijstandseenheden worden hier niet beschreven. De
21
bewapening van de Nederlandse politie is beschreven in de Bewapeningsregeling politie (zie
voorgaand hoofdstuk).

4.1.Bewapening
De executieve politieambtenaar vanaf de rang agent heeft onder andere de taak om de orde te
handhaven. Dit kan verschillende omstandigheden betreffen. Zo kan de politieambtenaar
geconfronteerd worden met een individu dat gewelddadig is en onder controle gebracht moet worden.
Ook is het mogelijk dat de politieambtenaar in een groter verband ingezet wordt, bijvoorbeeld in de
Mobiele Eenheid (ME) of een andere eenheid die de taak heeft de openbare orde te handhaven. De
politieambtenaar die deel uitmaakt van de ME doet dit als bijtaak. In het dagelijks leven werkt hij
bijvoorbeeld als medewerker bij de Directe Hulp Verlening (DHV), wijkpolitie of recherche. Een aantal
regio‟s heeft bijzondere eenheden zoals Rotterdam-Rijnmond een Regionale Interventie Eenheid
(RIE) heeft.
De standaardbewapening van een executieve politieambtenaar vanaf de rang agent bestaat uit:
 een korte wapenstok
 een dienstpistool Walther P5 met 16 9mm patronen
 pepperspray
In bijzondere gevallen kan een politieambtenaar op aanwijzing van de korpschef een lange wapenstok
ter beschikking krijgen. Verder heeft elke executieve politieambtenaar de beschikking over een paar
handboeien.
Politieambtenaren die deel uit maken van de ME hebben de volgende bewapening ter beschikking:
 een korte en lange wapenstok
 een dienstpistool Walther P5 met 16 9mm patronen
 pepperspray
 CS-traangasgranaten en traangasverspreidende middelen
 een MZP1 40 mm granaatwerper (om traangasgranaten mee af te vuren)
22
 een semiautomatisch vuurwapen van het merk Heckler en Koch, type MP5A2 (geweer)
De laatste drie genoemde wapens worden alleen in bijzondere omstandigheden en aan de daarvoor
aangewezen en geoefende politieambtenaren van de ME verstrekt.
Aan het einde van dit hoofdstuk staan afbeeldingen van genoemde bewapening.

4.2 Middelen
De politie in Nederland kan diverse middelen bij openbare orde verstoringen inzetten. De grotere
regiokorpsen hebben over het algemeen een eigen bereden brigade (politie te paard). Alle
regiokorpsen hebben een hondenbrigade. Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) heeft een
ondersteunende rol met betrekking tot een aantal middelen die de regiokorpsen in kunnen zetten bij
grootschalige optredens. De regiokorpsen kunnen bij het KLPD bijstand aanvragen voor onder andere
23
de bereden en de hondenbrigade .
21
22
23

Bewapeningsregeling Politie, besluit 15 december 1997
Overzicht geweldsmiddelen politie per functiegroep 2007, Slagter R.A.M. Geweldsmiddelen op de proef gesteld,
scriptie Nederlands Recht (bijlage B5
Paarden en honden in het politiewerk, KLPD – Dienst Levende Have Politie (bijlage B7)
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4.2.1 Hondenbrigade
Alle regiokorpsen hebben zogenaamde hondengeleiders. Het aantal is
over het algemeen vastgesteld naar grootte van het korps. Deze
politiemensen zijn gespecialiseerd in het inzetten van een politiehond voor
verschillende doeleinden. In de meeste gevallen gebruiken de
hondenmannen een bijthond. Hondengeleiders worden met hun hond
regelmatig ingezet bij geweldsincidenten, ook in ME-verband bij grote
evenementen.
4.2.2 Bereden brigade
De bereden brigade wordt vaak ingezet bij evenementen. Ook surveilleren
zij in steden of in buitengebieden. De bereden brigade is –vooral vanwege
het paard- een imponerende eenheid. Bovendien hebben de ruiters een
beter zicht over een menigte. Bij ordeverstoringen worden zij, al dan niet in
ME-verband, gebruikt om grote menigtes onder controle te houden. Bij het
uitbreken van rellen kunnen zij door middel van charges grote groepen
mensen uiteenjagen. Bij de rellen in Hoek van Holland in 2009 speelde de
24
bereden brigade een cruciale rol .
4.2.3 Waterwerper
Een aantal grote regiokorpsen en het KLPD hebben waterwerpers. Deze
worden ingezet bij grote ordeverstoringen. Op het dak van het voertuig zijn
drie waterkanonnen gemonteerd. Hiermee kan met een behoorlijk
krachtige waterstraal op ordeverstoorders worden gespoten zodat zij zich
verspreiden. De waterwerpers zijn zodanig bepantserd dat ze een
stenenregen verdragen en de bemanning relatief veilig haar werk kan
doen.
4.2.4 Mobiele Eenheid
De ME wordt ingezet bij evenementen of bijzondere omstandigheden waarbij ordeverstoringen
verwacht worden. De leden van de ME zijn reguliere politieambtenaren die opgeroepen kunnen
worden voor ME-taken. Deze politieambtenaren hebben een opleiding gevolgd bij het Politie Instituut
voor Openbare Orde en Gevaarbeheersing. De ME‟ers hebben beschermende kleding zoals een
helm, schild, torso, knie-, scheen-, heup- en armbeschermers. Tot de
standaarduitrusting van de ME‟er behoort ook de lange wapenstok en een
gasmasker. De ME werkt in groepen. Twee groepen vormen een sectie en
twee secties vormen een peloton. Een peloton bestaat uit ongeveer vijftig
personen. Voor de inzet van de ME is toestemming van het bevoegd gezag
nodig. Dit is in de meeste gevallen de korpsbeheerder. De kracht van de ME
25
is de eenheid die het vormt .

De ME kent nog een aantal bijzondere groepen die speciale taken hebben. Ze worden hierna
26
genoemd .

24
25
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Paarden en honden in het politiewerk, KLPD – Dienst Levende Have Politie (bijlage B7)
www.politie.nl 18-11-2010
Uitvoeringsregeling Mobiele eenheden 2007, vastgesteld door de Raad van Hoofdcommissarissen op 13 juni 2007
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4.2.5 Bratra
Bratra‟s zijn ME‟ers die een extra opleiding hebben gehad om
traangasgranaten af te schieten en bijvoorbeeld met een snijbrander te
werken (om bijvoorbeeld kraakpanden binnen te dringen.) Bratra is een
afkorting voor brand- en traangasgroep.
4.2.6 Aanhoudingseenheden
Leden van een aanhoudingseenheid van de ME hebben ook een extra
opleiding gehad. Zij gaan vaak als groep in burgerkleding de menigte in en
proberen dan ordeverstoorders aan te houden.

4.2.7 Parate eenheden
Een beperkt aantal regiokorpsen heeft op bepaalde tijdstippen een zogenaamde parate eenheid van
de ME in dienst. Dit kan tijdens het weekend zijn wanneer er meerdere evenementen zijn of tijdens de
uitgaansuren van de jeugd. De parate eenheden heten per korps verschillend. In Rotterdam-Rijnmond
werkt een Regionale Interventie Eenheid (RIE). De politieambtenaren van deze eenheid werken
fulltime binnen de RIE. Zij hebben buiten een ME-opleiding ook nog een extra opleiding gevolgd
4.2.8 Openbare orde groepen
Soms improviseert de politie bij evenementen of bijzondere omstandigheden zoals met de
27
nieuwjaarsviering . Dan vormt de politie kleine openbare ordegroepen met politieambtenaren in het
standaard uniform. Deze groepen hebben verschillende benamingen zoals vuistwagens, Openbare
Orde Groep (OOG) of Openbare Orde teams (OOT). Deze groepen bestaan dan vaak uit vier of vijf
politieambtenaren.

Afbeeldingen bewapening politie

1. korte wapenstok
2. lange wapenstok

4. Walther P5

27

5. Heckler en Koch MP5

3. pepperspray

6. MZP 1 granaatwerper

Adang Prof. O. ea, Van Oud naar Nieuw, blijven leren van jaarwisselingen, politieacademie 2009
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Hoofdstuk 5 Casuïstiek en praktijk
5.1 Geweldsexplosies in Rotterdam-Rijnmond
Dit hoofdstuk beschrijft in het kort twee casussen die zich in het recente verleden in de regio
Rotterdam-Rijnmond afspeelden.

5.1.1 Feyenoord-Ajax
Op 17 april 2005 speelde in de Rotterdamse Kuip in de reguliere competitie Feyenoord tegen Ajax.
Voor, tijdens en na de wedstrijd vonden ernstige ongeregeldheden plaats waarbij minstens veertig
politiemensen gewond raakten. Een aantal van deze politiemensen raakte zelfs zwaargewond. De
oorzaak van de ongeregeldheden lag in het feit dat een trein met Ajaxsupporters op het verkeerde
spoor terecht was gekomen, vlak bij het Feyenoordstadion. Feyenoordsupporters zochten de
confrontatie met de Ajaxsupporters op. De politie trachtte dit te voorkomen, met een gewelddadige
28
confrontatie tussen de Feyenoordhooligans en de politie als gevolg .
5.1.2 Hoek van Holland
Vier jaar daarna, op zaterdag 22 augustus 2009, vond op het strand van Hoek van Holland het
muziekevenement Sunset Grooves plaats. Tijdens het evenement sloeg de sfeer ineens om. Enkele
personen lokten opzettelijk een confrontatie met de politie uit, waarna zij zeer ernstige
gewelddadigheden tegen de politie pleegden. De situatie van de agenten werd zodanig penibel, zelfs
levensbedreigend, dat ze genoodzaakt waren hun vuurwapen te gebruiken. Hierbij werd een 19-jarige
29
man dodelijk geraakt, bovendien raakten zowel politiemensen als agressors (zwaar)gewond .
5.1.3 Verschillen en overeenkomsten
Zowel in 2005 als in 2009 was de politie voorbereid op eventuele ongeregeldheden. De
geweldsuitbarstingen hadden echter elk hun eigen context. In 2005 was de politie met groot materieel
uitgerust. Dat wil zeggen dat er meer dan vijftig gewoon geüniformeerde politiemensen in dienst waren
(een zogenaamde grote platte petregeling) en ook de Mobiele Eenheid (ME) paraat stond en dat de
politie ook honden, paarden en een waterwerper ter beschikking had. De ongeregeldheden vonden
plaats in een stedelijk gebied rondom het Feyenoordstadion.
In 2009 gold een zogenaamde „kleine regeling‟(zie 5.9). In dit geval hield de kleine platte pet regeling
in dat er veertig tot vijfenveertig politiemensen ingezet werden. De
ongeregeldheden vonden plaats op een strand van Hoek van Holland,
een redelijk geïsoleerd liggende deelgemeente van Rotterdam. De
geografische ligging en de infrastructuur –er is één aanvoerweg over
een smalle dijk- zorgden voor problemen. Het oproepen van personeel
en het overbrengen van materiaal zorgde voor veel tijdverlies waardoor
de mogelijkheid om daadkrachtig op te treden niet mogelijk was. Zowel
het werkgebied van de politie als de wijde omgeving was totaal anders
dan de omgeving van het Feyenoordstadion.

Platte pet politieagenten houden
iemand aan

Grote verschillen dus in bovenstaande casussen. In beide omstandigheden was het echter goed
geweest om de beschikking te hebben over een nieuw minder-dodelijk wapen. Zowel bij grootschalige
inzet (Kuip) als bij kleine regelingen (Hoek van Holland). Op elk moment kan immers een grote
geweldsuitbarsting ontstaan waartegen de politie met de huidige bewapening niet is opgewassen. Ook
geven deze twee casussen goed weer dat een nieuw wapen makkelijk hanteerbaar moet zijn en onder

28
29

Audit Feyenoord-Ajax 17 april 2005 „Een wissel met grote gevolgen‟
COT rapportage strandrellen in Hoek van Holland Dancefestival Sunset Groove, 22 augustus 2009
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elke omstandigheid inzetbaar moet zijn. De inzet van een waterwerper op het strand van Hoek van
Holland is bijvoorbeeld onmogelijk.

5.2 Het pistool in de aanslag
De genoemde geweldsuitbarstingen rond De Kuip en op het strand van
Hoek van Holland mogen dan gelden als de meest extreme in de
afgelopen decennia, maar ze staan niet op zichzelf. Zo vonden in 1984
in Capelle aan den IJssel ernstige ongeregeldheden plaats waarbij de
ME genoodzaakt was om op linie met getrokken en gericht vuurwapen
30
op te treden .
Ook gebruikten Molukkers in de afgelopen decennia bij meerdere
ME op linie met getrokken
demonstraties in Den Haag ernstig geweld. Hierbij raakten meerdere
pistool
politiemensen gewond. In 2009 viel tijdens het bevrijdingsfestival in
Rotterdam een grote groep hooligans de politie aan. Om het vege lijf te redden, was de politie
genoodzaakt het dienstpistool te trekken en zelfs waarschuwingsschoten te lossen. Per genoemde
casus vielen enkele tot tientallen gewonden, zowel onder zowel politieambtenaren als onder
ordeverstoorders.

5.3 Terugtrekken
In de Verenigde Staten kiest de politie er in sommige situaties voor om terug te trekken in plaats van
31
de confrontatie aan te gaan. Ook de Nederlandse politie kiest hier regelmatig voor .
Dit is om verschillende redenen niet aan te bevelen. Bij terugtrekken kan een situatie namelijk volledig
uit de hand lopen met als gevolg dat ordeverstoorders grootschalige vernielingen en plunderingen
plegen. In de jaren negentig werden er in Enschede regelmatig illegale autocrosswedstrijden
gehouden die veel publiek trokken. In 1996 ontstonden er bij zo‟n crosswedstrijd ongeregeldheden in
de omliggende wijken. Bij het verschijnen van gewone politiemensen werden deze aangevallen en
raakten ze gewond. De politie koos ervoor om terug te trekken. Oudere omwonenden waren erg bang
toen de situatie uit de hand liep en de politie niet optrad. Pas na enige tijd verscheen de ME en werd
32
er opgetreden . Als de politie niet ingrijpt bij de dreiging van geweld kan de massa zich gesterkt
33
voelen om nog meer geweld te plegen . De keuze ingrijpen of terugrekken is overigens van grote
invloed op het imago van de politie. Een vluchtende (terugtrekkende) politie versterkt het vertrouwen
in de politie absoluut niet.

5.4 Aanhoudingen
Bijzonder is dat bij alle grote plotselinge grote gewelduitbarstingen weinig tot geen aanhoudingen
worden verricht. Een uitzondering hierop is een grootschalig optreden bij Feyenoord-Ajax op 23 april
34
2006. Hierbij werden maar liefst achthonderd mensen aangehouden . Als de politie ter plekke weinig
tot geen aanhoudingen verricht, volgt een groot en langdurig rechercheonderzoek om alsnog
verdachten aan te houden en voor te geleiden. De inzet van een nieuw minder-dodelijk wapen leidt
mogelijk tot meer en terechte aanhoudingen. Bij de inzet van een minder- dodelijk wapen dat over een
redelijk grote afstand precies de juiste orderverstoorder uitschakelt, is de kans op aanhouding ter
plekke erg groot. Dat biedt veel voordelen: geen lange rechercheonderzoeken en bovendien gaat er
een preventieve werking van uit.

30
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Capelle 1984 Molukse rellen http://www.youtube.com/watch?v=uTrj6WqueUc (2 november 2010)
Politie op de vlucht bij rellen in Tilburg (ANP) op 11 juni '01
Althoff, M., Nijboer, J. 2010 Zoeklicht op geweld
Stott, C., 2009 Crowd psychology & Public Order Policing: An overview of scientific Theory and evidence
Schets, P.P.F., e.a. Feyenoord-Ajax 23 april 2006 „Over de grenzen van strafrecht‟ onderzoek van de Nationale
ombudsman
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5.5 Noodweer
Naar aanleiding van de rellen in Hoek van Holland blijkt dat inzet
van politiemensen in burger tussen de ordeverstoorders grote
risico‟s met zich meebrengt. Zodra zij worden herkend, is de kans
heel groot dat relschoppers zich direct agressief tegen hen
opstellen. Dit soort situaties brengt voor de desbetreffende
politiemensen ernstige doodsbedreigende gevoelens met zich
mee. Bij dergelijke gevoelens of het zien van collega‟s die in
doodsnood verkeren, kan de keuze op het dienspistool vallen. Het
dienstpistool is op dat moment immers het enige effectieve middel Politiemensen in burger worden door
een grote menigte bedreigd en zijn
waar een politieambtenaar over beschikt. Uit het COT-onderzoek
genoodzaakt hun vuurwapen te
bleek dat de hooligans zich niet terugtrokken nadat er door de
trekken
politie schoten waren gelost. Je zou kunnen afvragen waarom een
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nieuw minder-dodelijk wapen dan wel zou werken. De verklaring is simpel. Op een filmpje dat is
gemaakt tijdens de rellen is te horen dat enkele hooligans gewoonweg niet geloven dat er met echte
scherpe munitie geschoten wordt. Het lijkt wel of het besef niet bestaat dat de politie met scherpe
munitie op menigtes kan schieten. Natuurlijk is het nog onduidelijk wat in Nederland het effect zou zijn
van het gebruik van een nieuw minder-dodelijk wapen bij incidenten. Het Los Angeles Police
Department (LAPD) heeft hier echter wel ervaring mee. In een vraaggesprek met sergeant-instructor
H.A. Markel van het Los Angeles Police Department blijkt dat in negentig procent van de gevallen het
tonen van een niet-dodelijk wapen al genoeg is om een menigte uiteen te drijven. Het Amerikaanse
publiek beseft heel goed welk effect een dergelijk wapen heeft en beseft ook dat de kans op
aanhouding zeer aanzienlijk is.

5.6 Voorbereiding
Het escaleren van een situatie kan voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van het optreden van de
politie. Willekeurig gebruik van geweld door de politie kan een zeer negatieve invloed hebben op een
36
menigte . Omdat ordeverstoorders plotseling kunnen besluiten om een gewelddadige actie te plegen
is er in dit soort situaties voor de politie nauwelijks tijd om voorbereidingen te treffen.

5.7 Aanhouden van een grote groep mensen
Bij goed voorbereide optredens kan de politie op juridisch en mogelijk onethische situaties stuiten.
Zoals de eerder genoemde wedstrijd Feyenoord-Ajax in 2006. Hierbij zijn door de politie een groep
van achthonderd mensen aangehouden. Uit een onderzoek door de nationale ombudsman bleek dat
37
de politie op diverse punten beter of anders had moeten optreden . De politie had namelijk, na
ongeregeldheden, een grote groep mensen ingesloten en hierna aangehouden. Na onderzoek bleken
er teveel willekeurige en onschuldige omstanders aangehouden.

5.8 Video-opnames rellen
Uit een korte analyse en enkele interviews met politiemensen valt op te maken dat er bij het uitbreken
van rellen vaak projectielen naar politiemensen gegooid worden. De politie kan zich op dergelijke
momenten niet verweren en moet zich met beschermende maatregelen, zoals beschermende kleding
of dekking beschermen. Het is voor een individuele politieambtenaar haast onmogelijk om zich te
verweren tegen ordeverstoorders die op afstand projectielen naar hen gooien. Inzet van honden of de
bereden brigade (indien aanwezig) is op dergelijke momenten de enige mogelijkheid om met enig
effect op te treden. In de praktijk blijkt de honden- of bereden brigade ook een doelwit van de
35
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Schietpartij Sunset Grooves Hoek van Holland augustus 2009
http://www.youtube.com/watch?v=Xf2eAV5H0Sg&feature=related (2 november 2010)
Stott, C., 2009 Crowd psychology & Public Order Policing: An overview of scientific Theory and evidence
Schets, P.P.F., e.a. Feyenoord-Ajax 23 april 2006 „Over de grenzen van strafrecht‟ onderzoek van de Nationale
ombudsman

33

Minder dodelijk, meer effect 2011

ordeverstoorders. Zij gooien stenen en scherpe voorwerpen naar de hond of trekken de ruiter van zijn
38
paard .

5.9 Kleine en grote regeling
In het politiejargon wordt vaak over „kleine‟ of „grote regeling‟ gesproken. Deze benaming is nergens
omschreven. Dit is in de loop der jaren ontstaan. Bij navraag bij diverse politiemensen wordt onder
een „kleine regeling‟ verstaan dat er niet meer dan 50 politiemensen die voor een dienstregeling
opgeroepen zijn ten behoeve van een bepaald evenement. Dit kan ook inclusief een beperkt aantal
hondengeleiders en politie te paard zijn.
Een „grote regeling‟ bestaat uit meer dan 50 politiemensen, al dan niet in ME-verband, die voor een
bepaald evenement dienst doen. Over het algemeen zijn er bij een grote regeling zowel platte pet
politiemensen als ME‟ers in dienst. Dit is geen vast gegeven.
In beide gevallen doen de politiemensen van de „kleine‟ of „grote regeling‟ alleen hun dienst voor het
hen aangewezen evenement of bijzondere inzet.
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Rellen Feyenoord-Ajax 2005 http://www.youtube.com/watch?v=iSZ-OFIbrEg (2 november 2010)
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Hoofdstuk 6 Veldonderzoek
In het buitenland wordt al lange tijd gebruik gemaakt van minder-dodelijke wapens. De Verenigde
Staten is zo‟n land met een lange historie op het gebied van verschillende minder-dodelijke wapens.
Dit afstudeeronderzoek zou niet compleet zijn zonder de bevindingen van een buitenlands
politiekorps. In dit hoofdstuk wordt een aantal bevindingen die voortkomen uit het veldonderzoek
vermeld. Ook wordt verslag gedaan van testen met minder-dodelijke wapens die in Nederland
plaatsvonden.

6.1 Los Angeles
Het Los Angeles Police Department (LAPD) heeft veel ervaring met grote gewelduitbarstingen. De
meest beruchte zijn de Rodney Kingrellen in april 1992. Hierbij vielen meerdere doden en gewonden.
Ook heeft het LAPD vaak met geweldsuitbarstingen op kleinere schaal te maken en nemen de
onlusten rondom sportevenementen toe.
In de Granada Hills van Los Angeles is het
LAPD Training Facility gevestigd. Hier trainen
de meeste politiemensen van het twaalfduizend man tellende politiekorps onder ander
hun schietvaardigheid met vuurwapens.
Ook trainen zij in dit centrum met minderdodelijke bewapening zoals de taser,
beanbag-geweer en het 40mm geweer met
niet-penetrerende munitie.
Voor een politiedienst in Los Angeles is het wat betreft wetgeving makkelijker om een nieuw soort
wapen te introduceren. Wetswijzigingen of politieke inspraak zijn niet nodig. Als er een nieuw wapen
op de markt komt en het LAPD ziet daar perspectief in, dan schaffen ze dit wapen gewoon aan om het
te testen. Als blijkt dat dit wapen effectief is, gaat er een voorstel naar de juridische afdeling van het
LAPD of de City of Los Angeles. Als deze afdelingen geen gevaar zien voor „sewing‟ door getroffenen
dan is er geen belemmering om het wapen aan te schaffen en te implementeren en wordt het dus
ingezet.
Het LAPD heeft een scala aan minder-dodelijke wapens in gebruik. Zo heeft elke patrouillewagen een
beanbag-geweer. Deze beanbag-geweren zijn van origine shotguns maar zij zijn standaard groen van
kleur (zie 8.3). Dit om te voorkomen dat men per ongeluk een met scherpe munitie geladen shotgun
gebruikt terwijl de betreffende politieambtenaar denkt een beanbag af te gaan vuren. De groene kleur
van het beanbag-geweer heeft een bijkomend voordeel. Omdat dit wapen zo herkenbaar is, blijken
ordeverstoringen in negentig procent van de gevallen al op te lossen wanneer een politieambtenaar
het groene geweer uit de patrouillewagen pakt. Het groene beanbag-geweer heeft een enorme
preventieve werking. Ook de taser behoort tot de standaarduitrusting van de politieagent (zie 8.8).
39

Bij riotcontrol (rellenbeheersing) kan het LAPD verschillende wapens en munitie inzetten . Zij hebben
zowel fragmenterende munitie als bijvoorbeeld de spongeround. De fragmenterende munitie, zoals de
„stings‟ (120 kleine rubberen balletjes) worden over de grond geschoten waardoor een grote spreiding
plaatsvindt. Een grote menigte krijgt hierdoor een pijnprikkel, waardoor deelnemers zich uit de
confrontatie met de politie kunnen terugtrekken. Ook het LAPD werkt volgens het proportionaliteits- en
subsidiariteitsbeginsel. Zij kijken dus heel goed welke wapeninzet redelijkerwijs past bij de aard van de
40
ordeverstoring .
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Less lethal kinetic energy chart, Firearms and Tactics Section LAPD 06-08-2010 (bijlage B2)
Verslag veldonderzoek Los Angeles Police Department, 20 augustus 2010 (bijlage B8)
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6.2 LRAD
In juni 2010 vonden er op het PIOG te Hoogerheide, een oefenterrein van de politie, testen plaats met
het zogenaamde Long Range Acoustic Device (zie 8.9). Deze testen werd door TNO uitgevoerd in
opdracht van de politie Rotterdam-Rijnmond. Bij deze test werd een onaangenaam geluid op een
aantal testgroepen uitgezonden. Het geluid varieerde van een vervormd babygehuil tot hoge
pieptonen. De uitslagen van deze testen worden begin 2011 bekend gemaakt.
Het LRAD kan ook als zogenaamde soundcommander gebruikt worden. Op zo‟n moment werkt de
LRAD als een geavanceerde omroepinstallatie. De politie kan dan zeer zuiver en duidelijk een
mededeling aan een groot publiek overbrengen. Zo vertelde een politieambtenaar die in 2010 met het
Antilliaanse Carnaval in de binnenstad dienst had het volgende: “Er was iemand onwel geworden op
de Coolsingel, die op dat moment alleen toegankelijk voor was voetgangers. Er ontstond een enorme
oploop van mensen die op dit incident af kwamen. Nadat we met de soundcommander hadden
medegedeeld dat er iemand onwel was geworden en dat er hulpdiensten onderweg waren, werd ook
het verzoek aan het publiek gedaan om door te lopen en zodoende werkruimte te maken voor de
hulpverleners. In een mum van tijd was de oploop van mensen verdwenen en konden wij goed ons
werk doen zonder last te hebben van omstanders.” De soundcommander is dus kennelijk een goed en
41
effectief apparaat om een redelijk rustige menigte te controleren .

6.3 GLOW
In oktober 2010
demonstreerde Defensie
het zogenaamde Green
Laser Optical Warning
(GLOW) systeem.
Defensie had dit
systeem ten behoeve
van militaire acties in
GLOW gericht
Demonstratie GLOW
Afghanistan ingevoerd
maar uiteindelijk niet gebruikt.
GLOW wordt een wapen genoemd maar is een waarschuwingsmiddel. Desondanks kan de groene
laser wel gevaarlijk voor de ogen zijn. De Engels strijdkrachten hebben dit wapen vaak gebruikt bij,
met name, roadblocks (wegversperringen bij controleposten). Chauffeurs van naderende voertuigen
worden in het gezicht aangestraald waardoor er geen misverstand meer kan bestaan dat zij moeten
afremmen. GLOW is dus niet geschikt voor riotcontrol maar kan mogelijk wel op een andere wijze
42
effectief zijn. In de aanbevelingen wordt hierop teruggekomen .
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LRAD RX Long Range Acoustic Device – 22 december 2010 (bijlage B10)
D. Hambling, Wired.CO.UK, Technology GLOW 9 augustus 2010 (bijlage B9)
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Hoofdstuk 7 Interviews
Om te achterhalen welke wapens er op de markt zijn en waar al onderzoek naar gedaan is zijn een
aantal deskundigen geïnterviewd. Met name door de deskundigheid van de personen is er een lijst
met minder-dodelijke wapens opgesteld. Met betrekking tot ethiek en wetenschappelijke
onderbouwing zijn er twee wetenschappers geïnterviewd die bekend zijn met politieoptredens bij grote
geweldsuitbarstingen en andere ordeverstoringen. Ook zijn er twee wetenschappers geïnterviewd die
op technisch gebied bekend zijn met de inzet van minder-dodelijke wapens. Om te achterhalen aan
wat voor een wapen behoefte is en voor het opstellen van objectieve criteria zijn er meerdere
politiemensen geïnterviewd die veel te maken hebben met openbare ordeproblemen. Ook politiek
gezien moet er draagvlak voor een ander wapen zijn, wil de politie over willen gaan tot de inzet ervan.
Een aantal politieke partijen zijn uitgenodigd om hun visie op dit onderwerp te geven. Het CDA, de
PvdA en de PVV zijn op deze uitnodiging ingegaan. De SP en de VVD lieten weten geen tijd voor dit
onderwerp te hebben.

7.1 Wetenschappers
7.1.1 Interview dr. E. van der Torre
Dr. Van der Torre is politieonderzoeker en criminoloog. In 1999 promoveerde hij op het proefschrift
‘Politiewerk: Politiestijlen, community policing, professionalisme’. Van der Torre deed ook onderzoek
naar voetbalgeweld en voetbalveiligheid. Ook geeft hij les op de Nederlandse Politieacademie. In
2010 publiceerde hij zijn onderzoeksrapport Beproefde Patronen, dat ook in het theoretische kader
van dit onderzoek aan de orde komt.
Van der Torre is positief over een nieuw minder-dodelijk wapen en geeft het belang aan van het feit
dat zo‟n wapen direct voorhanden moet zijn bij een mogelijke geweldsuitbarsting. Van der Torre:
”Tijdens mijn onderzoek naar Feyenoord-hooligans bleek dat in een mum van tijd uit het schijnbare
niets zich een mensenmenigte kan vormen. Zodra deze mensen merken dat de politie te weinig
mankracht op de been heeft, dan is dat voor hen een goed moment om los te gaan. Feyenoordhooligans gaan heel berekenend te werk. Ze geven aan precies te weten wanneer de politie goed
voorbereid is, en wanneer niet. Als ze merken dat de politie goed is voorbereid, dan ontplooien ze
verder geen gewelddadige activiteiten”.
Harde aanpak
Van der Torre is groot voorstander van een harde aanpak. Hij zegt hierover: “Een harde aanpak
beïnvloedt het gedrag van hooligans op een positieve manier. Zo ging ik eens met Feyenoordsupporters mee naar een wedstrijd in Duitsland. Toen er ongeregeldheden in de trein ontstonden, trad
de Duitse politie enorm hard op. De hooligans waren hierdoor zichtbaar geïmponeerd en ook
merkbaar rustiger. Later vertelden meerdere hooligans dat de Duitse politie pas snapt wat
politieoptreden is”.
Reputatie
Van der Torre geeft aan dat het belangrijk is dat een nieuw wapen een geweldreputatie krijgt. “Als zo‟n
nieuw wapen een reputatie heeft dan gaat er ook nog een preventieve werking vanuit” aldus van der
Torre. “Een reputatie krijg je bijvoorbeeld door het wapen oranje te maken. De kans is groot dat
relschoppers de benen nemen zodra de politie het wapen uit de wagen haalt. Ze zien immers meteen
aan de oranje kleur welk wapen het is en wat de onaangename gevolgen zijn als het gebruikt wordt”,
vervolgt hij zijn verhaal.
Van der Torre vindt het ook een optie om als politiemacht bij plotselinge ernstige confrontaties te
vluchten of terug te trekken. De veiligheid van politiemensen is hierbij zijn voornaamste argument. Van
der Torre: “Als politiemensen niet opgewassen zijn tegen het geweld dat zij tegenkomen dan is
terugtrekken en zo snel mogelijk weer terugkomen met voldoende mensen en middelen de beste
optie. Maar het is natuurlijk het allerbeste om een nieuw wapen te hebben waarmee de politie een uit
de hand gelopen situatie kan controleren. Als de politie duidelijk laat merken dat zij de sterkste partij
is, dan werkt dat de-escalerend”.
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7.1.2 Interview ir. S. Orbons
Ir. Orbons werkt voor het Ministerie van Defensie op de Faculteit Militaire Wetenschappen. Hij is
onderzoeker op het gebied van minder-dodelijke wapens die in te zetten zijn voor een militaire taak. In
2009 schreef hij ‘The concept of non-lethality in militairy art’. Door zijn onderzoeken heeft hij veel
internationale contacten met deskundigen opgedaan. Bijvoorbeeld met deskundigen die in NoordIerland veel ervaring hebben met riot-control.
Orbons stelt dat een minder-dodelijk wapen goed werkbaar moet zijn. Hier bedoelt hij mee dat dit
goed praktisch inzetbaar moet zijn. Orbons: “Bij Defensie is men bezig met de waarschuwingslaser
GLOW. Deze laser is groen van kleur en minder schadelijk als bijvoorbeeld rode laser. Alhoewel deze
laser niet geschikt voor riot-control, is dit wel een goed middel om mensen te waarschuwen”.
Flashbangs
“Bij Defensie gebruiken we ook zogenaamde flashbangs” vervolgt Orbons zijn verhaal. “Deze
flashbangs geven een enorme knal en een lichtflits. Het is een redelijk zwaar middel en in Nederland
is het ook nog eens mediagevoelig. Inzet van een dergelijk middel bij grote menigtes zou kunnen
leiden tot negatieve mediaberichten. De flashbangs die Defensie nu gebruikt, worden ingezet bij
invallen in woningen. Waarschijnlijk op dezelfde manier als dat de Arrestatieteams van de politie ze
ook inzetten”.
Bij Defensie wordt ook getest met wat zachtere middelen zoals licht en geluid. Met deze middelen zou
je een relatief kalme menigte kunnen beïnvloeden.
Stralingswapens
Orbons: “Er zijn tal van stralingswapens in ontwikkeling en al op de internationale markt. Het effect
van deze wapens in niet echt duidelijk. Zo hebben de VS het Active Denial System ontwikkeld maar dit
is nog niet in gebruik. De effecten van dit wapen zijn niet duidelijk. Het geeft een pijnimpuls maar door
weerkaatsing van de straling kan het ander effect hebben dan bedoeld. Er bestaat ook een
zogenaamd laag frequentie geluidwapen. Dit zendt een geluid uit waardoor de ingewanden van een
persoon gaan schudden en hierdoor ontstaat onder andere misselijkheid en desoriëntatie. Ook
hiervan is het totale effect niet duidelijk. Bij zogenaamde kinetische wapens kan het effect veel beter
worden ingeschat. Bovendien zijn er in de laatste decennia ook bij deze wapens ontwikkelingen
geweest.”
Tasers
Orbons vertelt dat er sinds kort ook de mogelijkheid is om draadloze tasers over wat grotere afstanden
te gebruiken. Orbons: “Vanuit een shotgun kunnen 12 gage (kaliber) patronen met een taser
afgevuurd worden die effectief zijn over 10 tot 25 meter. Deze geven een handsfree automatisch een
impuls af van tien tot twintig seconden. Er zitten geen draden aan en je kunt dus niet handmatig een
impuls afgeven. Zodra de impuls stopt herstelt de getroffene snel. Zeker mensen die onder invloed zijn
zullen sneller herstellen want daar is het schrikeffect een stuk minder.”
Orbons geeft aan dat er ook allerlei mogelijkheden zijn om wapens gecombineerd te gebruiken, zoals
rook en geluid of andere combinaties. Hij zegt hierover: “Gecombineerd gebruik brengt wel
complicaties met zich mee. Het is namelijk niet makkelijk om dit soort processen in chaotische
omstandigheden goed te laten verlopen. Dat vergt enorm veel training van personeel.”
Noord-Ierland
Orbons heeft in het kader van zijn onderzoeken contact met een deskundige uit Noord-Ierland.
Deze deskundige werkt al dertig jaar als openbare orde specialist in Belfast. In verband met de vele
onlusten daar heeft hij enorm veel ervaring met het gebruik van minder-dodelijke wapens. “Zowel
militairen als de politie hebben veel verschillende soorten wapens ingezet zoals baton-rounds en
middelen zoals traangas”, vertelt Orbons. “Deze deskundige zet wel kanttekeningen bij de inzet van
de diverse middelen. In de afgelopen twintig jaar zijn er toch nog met deze middelen meerdere doden
gevallen bij onlusten waarbij de politie of Britse militairen optraden. Nu is Belfast natuurlijk wel een
extreem voorbeeld.”
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Spongeround
Orbons geeft aan dat de stralingswapens nog lang niet voldoende beproefd zijn. Het effect kan
mogelijk wel op een open veld zonder obstakels duidelijk zijn, maar in een stadsomgeving kunnen
bijkomende factoren zoals weerspiegeling en obstakels een rol spelen. Daarom vindt hij het op dit
moment absoluut niet aan te raden om stralingswapens voor grotere afstand in te zetten. Orbons: “Ik
begrijp dat de 40mm spongeround voor de Nederlandse politie een goed alternatief is. Zeker omdat er
geen goede andere optie is. Het effect dat met een 40mm spongeround bereikt wordt, is beter
voorspelbaar.”
7.1.3 Interview drs. T. Mulder
Drs. T.J. Mulder is strategisch analist bij het politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Hij doet onderzoek naar
trends en ontwikkelingen op het gebied van zware criminaliteit. Hij is afgestudeerd als sociaal
psycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast psychologie volgde hij een minorstudie
krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie/Universiteit Twente en een minorstudie
conflictanalyse bij het Centrum voor Conflictanalyse en –management in Nijmegen.
Groepsprocessen
Mulder stelt dat er in het geval van collectief geweld (tegen de politie) verschillende groepsprocessen
spelen. Mulder: “Met name het verlies van individuele verantwoordelijkheid of herkenbaarheid door
middel van opgaan in een groep is een sterke katalysator bij het ontsporen van menselijk gedrag. Dit
is een universeel gegeven en het werkt op verschillende niveaus. Denk hierbij aan iets onschuldigs als
dat mensen losser in de omgang worden op een gemaskerd bal. Maar het kan ook leiden tot
groepsgeweld, voetbalrellen zijn een goed voorbeeld, maar ook de mishandelingen in de Abu Ghraib
gevangenis of de massaslachting in My Lai tijdens de Vietnam oorlog zijn beiden het gevolg van
ontspoorde groepsdynamiek.”
“Een bekend gegeven binnen de sociale psychologie is de zogeheten ingroup favoritism versus
outgroup hostility”, vervolgt Mulder zijn verhaal. “Kort gezegd komt het er op neer dat wanneer
mensen opgaan in een groep zij een sterk groepsgevoel en een minder individualistish gevoel
ontwikkelen, hiermee wordt de sociale cohesie binnen de groep sterker. Dit is uitermate nuttig voor
teamsporten en collegialiteit, maar het werkt bij hooligans net zo. Het op een voetstuk plaatsen van de
eigen groep, ingroup favoritism, hangt samen met outgroup hostility: een sterke competitiedrang en
vijandigheid naar andere groepen. Discriminatie en dehumanisatie van de groepsleden van de andere
groep kunnen effecten zijn van outgroup hostility. Wanneer de ingroup onder druk staat wordt de
cohesie sterker en de vijandigheid naar de outgroup vergroot. Zo kan politieoptreden tijdens
krakersrellen of bij het bestrijden van hooligans het geweld tegen de politie verder doen escaleren,
omdat het groepsgevoel, de cohesie, van de te bestrijden groep sterker wordt of polariseert.”
Groepsdynamiek verstoren
Als groepsgeweld tegen de politie een functie is van groepsdynamiek stelt Mulder voor het geweld te
beteugelen door deze dynamiek te verstoren. Het gebruik van minder-dodelijke wapens lijken hem
hiervoor zeker geschikt. Mulder: "De dynamiek kan op twee manieren aangegrepen worden, zowel
fysiek als psychologisch. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van rookgranaten. Eenvoudig gesteld:
wanneer de groepsleden elkaar niet kunnen waarnemen wordt het lastig voor leiders om groepsleden
aan te sturen, ook op psychologisch vlak wordt de dynamiek verstoord, men is plots alleen in de mist
en waant zich niet langer onaantastbaar.”
Anonimiteit
"Haal groepsleden uit de anonimiteit", stelt Mulder verder. “Een fenomeen dat optreedt in groepen is
het „bystander effect‟. Stel er ligt iemand gewond op de grond en er staat een groep mensen omheen,
dan duurt het vaak lang voordat iemand de eerste stap zet om te helpen. Dit is het gevolg van het in
groepen optredend verschuivende individuele verantwoordelijkheidsgevoel. „Ik hoef niet te helpen,
want dat doet iemand anders vast wel‟. Voor de hulpbehoevende is het vaak het efficiëntst om een
individu uit de groep aan te wijzen: „Jij met die rode jas, bel een ambulance ik ben gewond„”. In
repressief politieoptreden kan gebruik gemaakt worden van het „omgekeerde bystander effect‟ zoals
Mulder het noemt. Mulder: "Wijs groepsleden aan, bijvoorbeeld door het gebruik van een richtlaser al
dan niet gemonteerd op een beanbag-wapen of taser. Wanneer een relschopper een rood puntje op
zijn borst ziet verschijnen, wordt hij psychologisch uit de anonimiteit van de groep gehaald. Bijkomend
effect is dat groepsleden die dit zien gebeuren bewijs krijgen dat ondanks de groep, de politie
individuen op de korrel heeft. Met als kanttekening uiteraard dat personen zwaar onder invloed van
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alcohol of verdovende middelen minder voorspelbaar reageren. Hierbij kan het dan ook noodzakelijk
zijn om over te gaan tot de daadwerkelijke inzet van een minder-dodelijk kinetisch wapen om de
relschopper fysiek uit te schakelen.”
Reële dreiging
Tenslotte waagt Mulder zich aan een hypothese. "De dreiging die uitgaat van minder-dodelijke
wapens wordt wellicht reëler ingeschat dan dreiging met vuurwapens. Iedereen heeft wel eens een
klap gehad of weet dat pepperspray en traangas niet fijn combineren met de ogen. Er zijn echter maar
weinig mensen ooit met een vuurwapen beschoten. Omdat men zich niet kan voorstellen hoe dit is,
wordt de dreiging met een vuurwapen abstracter en hierdoor minder effectief dan dreiging met
traangas of beanbags. Bovendien weet men dat het vuurwapen niet snel ingezet zal worden, deze
beperking geldt voor minder-dodelijke wapens in beperktere mate. De combinatie van een reële
inzetsdreiging in combinatie met bekendheid van de effecten van het wapen, zouden wel eens zeer
effectief kunnen zijn bij het voorkomen van groepsgeweld richting de politie”, beëindigt Mulder zijn
betoog.
7.1.4 Interview dr. M.J. van der Horst
Dr. M.J. van der Horst is afgestudeerd in werktuigbouwkunde. Zij is momenteel onderzoeker bij de
Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en werkt bij het
onderdeel TNO Defence, Security and Safety.
Van der Horst: “TNO is momenteel bezig met het testen van een aantal minder-dodelijke kinetische
wapens voor het ministerie van Defensie. Deze wapens worden mogelijk in de toekomst ingezet in
gebieden waar de Nederlandse strijdkrachten een vredestaak hebben. De wapens waar nu mee
worden getest zijn de FN 303, de 40mm spongeround en de wireless taser. Door het testen van deze
wapens kunnen de risico‟s in kaart worden gebracht.”
“Als de politie ook gebruik wil gaan maken van één van deze wapens, kunnen mogelijk de
testresultaten van Defensie gebruikt worden”, vervolgt Van der Horst. Op dit moment werken de politie
en Defensie ook samen. Mocht de politie een nieuw kinetisch minder-dodelijk wapen in gaan zetten en
hier andere criteria voor hebben dan Defensie dan zouden de testresultaten tussen één en zes
maanden bekend kunnen zijn. Dit is dan wel vanaf het moment dat de tests bij TNO zijn ingepland. Dit
is afhankelijk van welke criteria de politie aan deze wapens gaat stellen.”

7.2 Technische deskundigen
7.2.1 Interview dhr. A. Ponsen
Dhr. A. Ponsen is inspecteur van politie en wapenspecialist bij bureau Integrale Beroepsvaardigheden
en Training (IBT) van de politie Rotterdam-Rijnmond. Hij werk al twintig jaar bij het IBT en heeft ook in
de Verenigde Staten als wapenspecialist en schietinstructeur voor verschillende Law Enforcements
Trainings instellingen gewerkt.
De heer Ponsen geeft tijdens het interview een presentatie over zijn ervaringen en kennis van nietdodelijke wapens. Hij heeft met name in de Verenigde Staten veel kennis en ervaring opgedaan met
dergelijke wapens.
Verenigde Staten
Ponsen: “In de Verenigde Staten gebruikt de politie bij ongeregeldheden voornamelijk het beanbaggeweer, de 40mm less lethal munitie zoals de rubberen batons, stingers (kleine rubberen balletjes) of
43
de spongerounds.” De presentatie van Ponsen toont diverse niet-dodelijke wapens met de
bijbehorende technische gegevens zoals de impact en de afstand waarover deze te gebruiken zijn.
“De ervaringen met niet-dodelijke wapens in de VS zijn zeer positief”, aldus Ponsen. “Vaak werkt een
dergelijk wapen al preventief en is het tonen ervan al genoeg om een situatie te beëindigen waarin het
nodig was om het wapen in te zetten. De keren dat het wapen werd ingezet, had bijna altijd tot gevolg
dat de ordeverstoorders zich verspreidden”. Ponsen benadrukt dat de wapens die in zijn presentatie
worden genoemd per definitie niet dodelijk zijn. “Wanneer er toch iemand bij inzet van een dergelijk
wapen kwam te overlijden, lag dit vaak aan andere oorzaken zoals veel drugsgebruik of een slechte
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gezondheidstoestand”, legt Ponsen uit. ”In andere gevallen van dodelijke slachtoffers was er sprake
van een indirecte oorzaak, zoals bijvoorbeeld ongelukkig terecht komen.”
Ponsen is groot voorstander van het inzetten van niet-dodelijke wapens. Ponsen: “Met name een
geweer met niet-dodelijke munitie dat een persoon direct kan uitschakelen, kan veel leed voorkomen.
Ik ben er heel erg voor om een scala van mogelijkheden voor de politie te hebben. Politiemensen
kunnen ter plaatse zelf een inschatting maken welk wapen of middel zij op dat moment het best
kunnen inzetten.”
7.2.2 Interview sergeant-instructeur H. Markel Los Angeles Police Departement
Dhr. Markel heeft op de Amerikaanse Granada Hills Tranings Facility de leiding over een groep
instructeurs die lesgeven in geweld- en wapengebruik aan politieambtenaren van het Los Angeles
Police Departement (LAPD). Een onderdeel van de lessen is de inzet van minder-dodelijke wapens.
Het gesprek vond in het Engels plaats.
Assortiment
44
Markel: “Het LAPD heeft een heel assortiment aan minder dodelijke wapens . De politiemensen die
op straat werken hebben de beschikking over minder-dodelijke wapens zoals pepperspray, de taser
en in alle surveillanceauto‟s ligt een zogenaamde beanbag-shotgun. Als de reguliere politie ter plaatse
geroepen wordt bij een incident waarbij één of meerdere personen geweld dreigen te plegen, kunnen
zij deze wapens inzetten om de situatie weer onder controle te krijgen. Zodra ordeverstoorders zien
dat bijvoorbeeld de groene shotgun met de beanbags uit de politieauto wordt gepakt, dan gaan in
negentig procent van de gevallen de ordeverstoorders al uiteen of stoppen ze met hun gewelddadige
activiteiten. Er gaat een ongelooflijke preventieve werking uit van dit wapen met de groene kleur.”
Riotpolice
Als in de VS onrust of geweldsuitbarstingen verwacht worden, zoals bij sportevenementen of
protestdemonstraties, dan wordt de Metropolitan police ingezet. De Metropolitan police is een
onderdeel van het LAPD en is gespecialiseerd in geweld. De zogenaamde riotpolice en SWAT
(arrestatieteam) vallen bijvoorbeeld onder dit onderdeel. Markel zegt dat het LAPD regelmatig te
maken heeft met geweldsuitbarstingen. Rondom sportevenementen is bijvoorbeeld een toename van
rellen te zien. De riotpolice zet verschillende minder-dodelijke wapens in bij rellen. De minder-dodelijke
wapens die tijdens het bezoek werden gedemonstreerd, behoren tot de standaarduitrusting van de
riotpolice. Markel: “Ter plaatse wordt bepaald welk wapen het beste effect heeft om de situatie onder
controle te krijgen. Zo kan de riotpolice zogenaamde stingers over de grond richting een
gewelddadige menigte schieten waardoor de menigte uiteen drijft. Ook gebruiken we hier de 40mm
spongeround om individuen uit te schakelen. Deze wapens hebben over het algemeen het effect van
wat we ervan verwachten. We kunnen er rellen snel de kop mee indrukken”, besluit Markel zijn
verhaal.

7.3 Ervaringsdeskundigen
7.3.1 Interview dhr. H. Opmeer, chef voetbaleenheid
Dhr. H. Opmeer werkt al 39 jaar bij de politie. De laatste tien jaar is hij werkzaam als chef van de
voetbaleenheid (VBE) van Feyenoord. Deze VBE onderhoudt contact met de supporters van
voetbalclub Feyenoord en zorgt voor een maximale veiligheid rondom het stadion, de
voetbalwedstrijden en andere zaken waarbij de voetbalsupporters van Feyenoord betrokken zijn. Dhr.
Opmeer heeft vijf jaar ervaring als groepscommandant bij de Mobiele Eenheid.
Opmeer: “Een minder-dodelijk wapen kan absoluut effectief zijn. De VBE heeft goede contacten met
de zogenaamde hooligans en werkt daardoor zeker met resultaat, maar er zijn vaak genoeg
momenten waarbij de VBE de situatie niet onder controle kan houden. Dan is er geweld nodig is om
de situatie weer te normaliseren. Een nieuw minder-dodelijk wapen kan hierbij een welkome aanwinst
zijn.”
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Houten tafelpoot
In het stadion zijn er zodanige maatregelen genomen dat de hooligans niks als wapen kunnen
gebruiken. Buiten het stadion wordt het vaak gevaarlijk. Ook Opmeer is daarvan weleens slachtoffer
geworden toen hij een houten tafelpoot tegen zijn hoofd kreeg. Opmeer: “Vorig seizoen zijn we buiten
het stadion een paar keer geconfronteerd met zodanig geweld dat de VBE en de „platte petten‟ zich
terug moesten trekken. Dit heeft altijd een escalerend effect, waarna vaak grote vernielingen worden
gepleegd.”
Projectielen
Het valt haast niet te voorkomen dat de hooligans allerlei projectielen vinden waarmee ze om zich
heen kunnen slaan en waarmee ze kunnen gooien. “Bij een wedstrijd waarbij het buiten het stadion uit
de hand liep, was een nabijgelegen verkeersplein in verband met werkzaamheden opengebroken”,
aldus Opmeer. “Een grote groep hooligans wist dit en verzamelde zich daar zodat ze genoeg „munitie‟
hadden om naar de politie te gooien. Op zo‟n moment is het zelfs voor de ME gevaarlijk om deze
groep te benaderen. Je ziet vaak dat er zich een linie van hooligans formeert en dat een klein aantal
mensen daadwerkelijk stenen en andere projectielen naar de politie gooit. Vaak stappen de gooiers
iets voor de linie uit en werpen het projectiel naar de politie. Hierna zoeken zij weer snel dekking in de
groep. Het videoteam heeft hier zelfs beelden van.”
Alkmaar
Opmeer: “De hooligans van Feyenoord zijn goed georganiseerd en kunnen in een heel korte tijd een
grote groep mensen op de been brengen die dan helemaal „los‟ gaat. Zij anticiperen op het feit dat de
politie informatie over de acties probeert te verzamelen. Zo gebruiken ze communicatieapparatuur die
niet af te luisteren is en geven pas op het allerlaatste moment aan elkaar door naar welke locatie ze
gaan. De recente rellen in Alkmaar waren daar zo‟n voorbeeld van. Daar doken in het centrum van
Alkmaar plotseling vijfenvijftig Feyenoord-hooligans op. Zij molesteerden daar meerdere personen en
vernielden een complete kroeg. Toevallig had de Alkmaarse politie een zogenaamd horecateam in
dienst.” Kort na de rellen konden ongeveer veertig hooligans worden aangehouden, waarvan het
merendeel overigens ondertussen alweer is vrijgesproken.
Barendrecht
”Ook in Barendrecht was er nog niet zo lang geleden een rel waarbij een grote groep Feyenoordsupporters betrokken was”, vervolgt Opmeer zijn verhaal. “Ook daar kwam de rel als donderslag bij
heldere hemel en was de politie er absoluut niet op voorbereid.” Volgens Opmeer kan een Hoek van
Holland-situatie zo weer gebeuren. “Op zulke momenten zou de politie over een goed wapen moeten
beschikken waarmee hooligans snel uitgeschakeld kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit een
afschrikwekkende uitwerking zal hebben”, aldus Opmeer.
7.3.2 Interview politieambtenaar A
In verband met privacyredenen blijft de geïnterviewde anoniem en wordt daarom politieambtenaar A
genoemd. De personalia van politieambtenaar A zijn bij de onderzoeker bekend. Politieambtenaar A
werkt twintig jaar bij het politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Hij heeft diverse functies gehad waaronder
bij de geüniformeerde dienst en bij een ondersteuningsgroep die gecompliceerde aanhoudingen en
andere taken verricht. Politieambtenaar A zat ook zeventien jaar in de ME en was daar onder andere
traangasschutter. Daarbij was politieambtenaar A ook acht jaar lid van een aanhoudingseenheid.
Politieambtenaar A was betrokken bij het dancefestival Sunset Groove in Hoek van Holland in
augustus 2009. In 1999 was politieambtenaar A ook betrokken bij het schietincident op de Coolsingel
tijdens het kampioensfeest van Feyenoord.
Hoek van Holland
Politieambtenaar: “Bij de rellen in Hoek van Holland kregen we op een bepaald moment een oproep
voor spoedassistentie vanaf het festivalterrein. We gingen hierop in een treinvorm het terrein op.
Onmiddellijk was duidelijk dat de sfeer heel agressief was. Er werden al voorwerpen naar ons en naar
andere collega‟s gegooid. Op dat moment was verweer totaal onmogelijk omdat ons treintje nog
midden tussen de menigte stond. Toen bleek dat collega‟s, die spoedassistentie hadden
aangevraagd, al naar een podium gevlucht waren, probeerden we ons terug te trekken langs
kraampjes die aan de zijkant van het terrein stonden. Er werd van alles naar de politie gegooid. Het
was duidelijk dat zich een groep had gevormd die zich specifiek tegen de politie keerde. Ik weet nog
dat ik dacht „dit gaat helemaal fout aflopen‟.”
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“Er was misschien nog wel een mogelijkheid om te chargeren, maar de angst was te groot dat een
collega zou vallen en dan een makkelijke prooi zou zijn voor de hooligans”, vervolgt de
politieambtenaar zijn verhaal. “Dat moment was nou echt zo‟n moment geweest om een minderdodelijk wapen in te zetten om enkele mensen uit te schakelen zonder dat ze daarbij dodelijk getroffen
zouden worden. Ik had goed zicht op de aanvoerders van de hooligans en als we hen hadden kunnen
uitschakelen, zou de situatie mogelijk heel anders zijn gelopen.”
Dienstpistool
Inmiddels was er een situatie ontstaan die gebruik van het dienstpistool rechtvaardigde. De
politieambtenaar vertelt: “Ik had angst maar bleef zo rustig mogelijk om overzicht houden. Nadat we
het terrein hadden verlaten, zat er nog steeds een grote groep hooligans achter ons aan. We zijn toen
zo‟n tachtig meter achteruit de duinen in getrokken. Af en toe stonden we stil omdat we terrein vast
wilden houden, maar dat bleek onmogelijk. De groep drong zich steeds dichter op. Als wij een meter
naar achteren gingen, dan kwamen zij twee meter naar voren. Van die tachtig meter naar achteren
lopen was ik ontzettend moe. Waarschijnlijk door de fysieke inspanning gecombineerd met de
spanning. Steeds ging het door mijn hoofd „welke aanval moeten we nu inzetten? „. Maar we hadden
daar helemaal geen middelen voor. Als we de aanval hadden kunnen inzetten, dan hadden we het
initiatief weer kunnen overnemen”, vertelt de politieambtenaar. “Maar doordat er allerlei voorwerpen
zoals flessen en stenen naar ons werden gegooid, was de kans op zwaargewonden of zelfs doden
aan onze zijde aanzienlijk. Uiteindelijk kozen meerdere politieambtenaren ervoor om met scherpe
munitie op de menigte te schieten.”
Drempel
“Natuurlijk blijft het achteraf speculeren, maar ik had wel op meerdere momenten een goed minderdodelijk wapen willen inzetten”, aldus de politieambtenaar. “De drempel voor het schieten met scherpe
munitie ligt bij mij erg hoog. Hoe terecht en noodweerwaardig een situatie ook is, je blijft je altijd
bewust van het feit dat de situatie dodelijk kan aflopen. Na de Hoek van Holland rellen zijn er
meerdere betrokken collega‟s ziek geworden en lange tijd uit het arbeidsproces geraakt.”
Mobiele Eenheid
Politieambtenaar A denkt dat een nieuw minder-dodelijk wapen ook in ME-verband goed te gebruiken
is: “Ook in ME-verband is het soms moeilijk optreden tegen grote groepen geweldplegers. Als zij een
bepaalde afstand houden dan kunnen ze van alles gooien en op zo‟n moment kun je jezelf alleen
maar beschermen met de middelen die je hebt. Ook in de Regionale Interventie Eenheid bijvoorbeeld
zou een dergelijk wapen goed kunnen werken. Hierbij valt te denken aan de „gestoorden procedure‟.
Deze procedure is ontwikkeld om geestelijk gestoorde mensen die gewelddadig zijn onder controle te
brengen. Nu gebeurt dit met een zogenaamde schildenprocedure. Maar als het risico te groot is, als
de gestoorde bijvoorbeeld met een groot zwaard staat te zwaaien, moet er ook gekozen kunnen
worden voor een wapen dat je op meer dan twintig meter afstand kunt gebruiken en geen fatale afloop
heeft.”
Elke surveillancewagen
Ook vindt de politieambtenaar dat elke surveillancewagen met een dergelijk wapen uitgerust moet
worden. “Als er per ploeg meerdere mensen worden afgelest op dit wapen, dan is de kans groot dat
dit wapen, in bijzondere omstandigheden, snel en op de juiste manier gebruikt wordt”, vertelt hij. “De
Regionale Interventie Eenheid zou in zijn geheel afgelest moeten worden, zodat zij in bijzondere
situaties een dergelijk wapen in kunnen zetten. De RIE is vaak op die tijdstippen in dienst dat er
ongeregeldheden ontstaan en is ook altijd snel ter plaatse. En natuurlijk zou het nieuwe wapen ook
voor de ME een uitstekend middel zijn om relschoppers uit te schakelen die op afstand voorwerpen
gooien. Dit zal zeker een schrikeffect met zich meebrengen.”
7.3.3 Interview politieambtenaar B
In verband met privacyredenen wordt geïnterviewde anoniem gehouden en wordt daarom
politieambtenaar B genoemd. De personalia van politieambtenaar B zijn bij de onderzoeker bekend.
Politieambtenaar B is inspecteur van de politie Rotterdam-Rijnmond en werkt daar al 25 jaar. Hij is
momenteel werkzaam als chef Directe Hulp Verlening/chef van dienst. Hij heeft tijdens zijn loopbaan
diverse functies bij de geüniformeerde dienst en de recherche bekleed en was daarbij ook lid van de
Mobiele Eenheid. Ook was hij teamlid, commandant en chef bij aanhoudings- en
ondersteuningsgroepen die gecompliceerde aanhoudingen en andere taken verrichten, bijvoorbeeld in
het kader van de bestrijding van drugshandel en vuurwapenbezit en in het kader van openbare
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ordehandhaving bij evenementen. Vanuit zijn praktijkervaring is deze politieambtenaar al tien jaar als
gastdocent verbonden aan de Nederlandse Politie Academie en het PIOG te Ossendrecht.
Politieambtenaar B begaf zich in augustus 2009 naar het dancefestival Sunset Groove in Hoek van
Holland op het moment dat hij merkte dat de situatie daar escaleerde. Hij droeg mede bij aan de
herstructurering van de politietaken die nacht (riotcontrol) en deed de nazorg van tien van zijn
teamleden die betrokken waren bij dit incident.
Politieambtenaar: “Ik heb in mijn loopbaan regelmatig te maken gehad met ernstig geweld waarbij
ikzelf en mijn collega‟s gewond raakten en zelfs dodelijk gewond werden. Zo heb ik een keer aardig
letsel opgelopen nadat ik als buurtagent plotseling belaagd werd door dertig Antilliaanse mannen toen
ik een bekeuring stond uit te schrijven. Als ik toen de beschikking had gehad over een niet-dodelijk
maar wel uitschakelend wapen, dan had ik dat kunnen voorkomen. Nu verdedigden we ons met vier
politiemensen met als gevolg dat ik een jaar lang met een zwaar geblesseerde schouder heb gelopen.
Ook zijn er regelmatig situaties geweest waarbij het maar net goed afliep.”
Afweging
“Zeker feesten waarbij honderden of zelfs nog meer mensen aanwezig zijn, vormen een enorm risico
voor de aanwezige politiemensen”, vertelt de politieambtenaar verder. “Een klein incident kan in zeer
korte tijd uitgroeien tot een ware geweldsuitbarsting. Op zo‟n moment moeten de politieambtenaren de
afweging maken om op te treden, met de kans dat zij dodelijk geweld moeten gebruiken, of terug te
trekken waarna de ordeverstoorders de kans krijgen om los te gaan.”
Hoek van Holland
De politieambtenaar ging in augustus 2009 als chef ter assistentie naar de strandrellen van Hoek van
Holland. Hij zegt hierover: “Toen ik daar aankwam hadden de politieambtenaren de normale taak- en
processtructuur losgelaten omdat er collega‟s in nood waren. Je kan dat vergelijken met de brandweer
die merkt dat een collega van hen in een brandend pand in nood zit of een militair die achterblijft bij
een operatie. Men is dan geneigd om veel meer risico nemen om hun collega te redden. Ze handelen
naar beste eigen inzicht. Daarbij valt men terug op basisbeginselen zoals zelfbescherming en
overlevingsdrang waardoor het nog een wonder is dat in het geval van Hoek van Holland zo weinig
slachtoffers zijn gevallen. Het politieoptreden is minder gecoördineerd dan wanneer er vooraf een
actieplan is gemaakt op basis van voorinformatie, bekeken vanuit verschillende scenario‟s.”
Bewapening schoot tekort
“Bij politiemensen is de saamhorigheid groot en het in de steek laten van een collega in nood, is
absoluut niet aan de orde”, gaat hij verder. “Op zo‟n moment neemt het risico dus enorm toe waarbij
individuele (re)acties ontstaan. Als leidinggevende heb je op zo‟n moment (tijdelijk) minder overzicht
en controle op de situatie en ben je voor het bijsturen van de situatie afhankelijk van de informatie uit
het veld. Op en rond het evenemententerrein in Hoek van Holland bleek duidelijk dat de bescherming
en bewapening van de politie te kort schoot. In eerste instantie konden de politiemensen zich daar niet
verweren tegen het geweld dat tegen hen werd gebruikt. Dit kwam mede omdat de afstand tussen de
politie en de ordeverstoorders dusdanig groot was dat de politiemensen met allerlei projectielen
bekogeld werden. De politiemensen hadden geen mogelijkheid om een verdedigende reactie te
geven. Alleen vuurwapengebruik restte. Toen de collega‟s moesten terugtrekken in het duingebied,
achtervolgd door relschoppers, zijn er uiteindelijk waarschuwingsschoten en gerichte schoten gelost.
Het nadeel van het gebruik van het dienstpistool in dit geval is dat ten eerste de ordeverstoorder de
illusie heeft dat er niet met scherpe munitie op een menigte geschoten wordt en ten tweede een treffer
met scherpe munitie niet altijd direct effect heeft. Door het adrenalinegehalte en/of drugs- en
drankgebruik krijgt de getroffene geen pijnsignalen. Na het incident liepen nog diverse personen met
opgelopen schotwond(en) van het incident weg. Wanneer in een eerder stadium al geschoten zou zijn
met uitschakelende niet-dodelijke munitie, dan zou mogelijk de situatie eerder onder controle zijn
gekomen. Dit is uiteraard nooit met zekerheid te zeggen maar een bijna logische conclusie”, zegt
politieambtenaar B stellig.
Post Traumatisch Stress Syndroom
De dag na het incident zijn alle betrokken collega‟s na die nacht, gewoon weer aan het werk gegaan.
In de loop van dat jaar zijn er toch verschillende collega‟s vanwege Post Traumatisch Stress
Syndroom uitgevallen, ondanks stevige nazorg en opvang. De politieambtenaar weet uit ervaring dat
onmacht een grote invloed heeft op het mentale welzijn van een politieambtenaar. In de situatie zoals
die in Hoek van Holland was dan ook bijna te verwachten dat er politiemensen uit zouden vallen. “Ook
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de berichtgeving in de media en het vroegtijdige (voor)oordeel over het politieoptreden speelde hierbij
een grote rol. Veel politiemensen realiseerden zich pas hoe heftig het was geweest toen ze de
beelden op televisie zagen, met name de beelden die het gebruik van het dienstpistool toonden. Als
de collega‟s in een eerdere fase al hadden kunnen ingrijpen, zou dit ten goede zijn gekomen aan de
mentale toestand van de betrokken collega‟s. Men komt dan namelijk minder in een spagaat bij de
overweging van het gebruik van een (vuur)wapen en de te verwachten verwondingen/ gevolgen”,
beëindigt de politieambtenaar zijn verhaal.

7.4 Politici
Dit gedeelte is een korte weergave van de gesprekken die zijn gevoerd met verschillende politici.
Kamerleden van vijf politieke partijen zijn uitgenodigd voor een interview, te weten de PvdA, het CDA,
de SP, de VVD en de PVV. Alleen de PvdA, het CDA en de PVV verleenden medewerking. Aan de
kamerleden werd de probleemstelling voorgelegd en het theoretische kader toegelicht.
7.4.1 CDA
Mr. C. Coruz zit in de Tweede Kamer voor het CDA. De heer Coruz heeft Binnenlandse Zaken en
daarmee indirect Veiligheid in zijn portefeuille.
De heer Coruz is er duidelijk voorstander van om de mogelijkheden van een minder-dodelijk wapen
voor de Nederlandse politie te onderzoeken. Hij zegt hierover: “Een daadkrachtige politie die robuust
en stevig kan optreden is noodzakelijk. Ik vind het ook heel belangrijk dat de veiligheid van agenten
gewaarborgd is. Als de inzet van een dergelijk minder-dodelijk wapen daar aan bijdraagt, moet hier
serieus naar gekeken worden.”
Coruz vindt het een goed streven dat de politie gepast geweldgebruik kan gebruiken, zonder dat
daarbij doden vallen. Volgens Coruz mag een minder-dodelijk wapen niet het dienstpistool gaan
vervangen. Dat wapen moet onderdeel blijven van de standaardbewapening van de politieambtenaar,
zegt hij.
7.4.2 PvdA
Drs. A. Kuiken is Tweede Kamerlid voor de PvdA en heeft onder andere openbare orde en veiligheid
in haar portefeuille.
Kuiken was reeds bekend met het fenomeen minder-dodelijke wapens en had eerder informatie
gekregen over het geluid-, geur- en lichtproject waar de politie op dit moment mee bezig is. Ook is zij
bekend met de taser, maar zij begreep dat daar in het verleden een aantal keer een fatale afloop mee
geweest is.
Kuiken gaf aan dat zij positief staat tegenover een minder-dodelijk wapen. “Ik verwacht dat zo‟n wapen
niet alleen bij grote geweldsuitbarstingen gebruikt kan worden, maar ook bij psychiatrische patiënten
die ongecontroleerd gewelddadig zijn en zodoende zonder noemenswaardig letsel uitgeschakeld
kunnen worden. Volgens mij bestaat daar nu geen geschikt wapen voor.”
Kuiken geeft aan open te staan voor het wapen dat nu al door de politie wordt gebruikt voor het
afschieten van traangasgranaten. Dat wapen kan in plaats van traangasgranaten ook zogenaamde
spongerounds afvuren die een decapaciterend(uitschakelend) effect hebben. Kuiken: “Een nieuw
wapen mag wat mij betreft geen gigantische kosten met zich meebrengen. Wanneer er voor alle
politiemensen een dergelijk wapen aangeschaft moet worden, zou dit te duur worden.”
7.4.3 PVV
De heer H. Brinkman is Tweede Kamerlid voor de PVV en heeft onder andere Veiligheid en Justitie in
zijn portefeuille. Hij was voorheen werkzaam als politieambtenaar van de politie AmsterdamAmstelland. Zijn laatste functie was chef wijkpolitie.
De PVV staat positief tegenover het feit dat er onderzoek wordt gedaan naar een minder-dodelijk
wapen voor de politie.
Brinkman: “Wij vinden dat er gestreefd moet worden naar de optimale bescherming van de
politieambtenaar. De rellen in Hoek van Holland hebben ons andermaal duidelijk gewezen op de
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noodzaak van deze bescherming. Dit mag echter niet ten koste gaan van een daadkrachtig optreden
van de politieorganisatie. Geweld moet hard bestraft worden en een diender dient de mogelijkheid te
hebben om zo op te treden. Belangrijk is dat het wapen dat ingezet kan worden, praktisch inzetbaar is
en daardoor bijvoorbeeld op afstand bruikbaar is en dat iedere agent de mogelijkheid kan krijgen om
het wapen in nood te kunnen gebruiken. Uiteraard zien wij dit niet als vervanging van het
dienstpistool, maar het is vanuit de praktijk pure noodzaak gebleken dat er altijd onderzoek dient te
worden gedaan naar wapens die algemeen inzetbaar zijn en ter vergroting van slagkracht en tot
bescherming van de politieman/vrouw.”
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Hoofdstuk 8 Onderzoek minder-dodelijke wapens
8.1. Lijst met minder-dodelijke wapens en objectieve criteria
In dit hoofdstuk worden de technische gegevens van verschillende minder-dodelijke wapens en
45
mogelijke munitie beschreven en de toepassingsmogelijkheden ervan . De beschreven wapens zijn
niet in gebruik bij de Nederlandse politie. Een uitzondering hierop zijn de shotgun met beanbagmunitie en de taser, die momenteel op proef zijn bij enkele arrestatieteams.
Om een zo objectief mogelijke beoordeling te kunnen maken over welk wapen het meest geschikt is
om in te zetten bij ernstig geweld tegen de politie, is een aantal technische gegevens van de diverse
wapens geordend en in een lijst verwerkt (zie 8.2).
Deze gegevens zijn:
 Wapens en munitie
 Soort
 Praktische inzetbaarheid




Afstand
Mogelijk letsel
Effect

=
=
=
=
=
=

merk, model, kaliber
kinetisch, gas, straling
harde/zachte ondergrond, overal en makkelijk
hanteerbaar, draagbaar
tot welke afstand is het wapen effectief
wat voor letsel is het meest waarschijnlijk
welk effect heeft het wapen op de getroffene uitschakeling, desoriëntatie, pijnprikkel

8.1.1 Niet-dodelijk versus minder-dodelijk
In het verleden sprak men van niet-dodelijke wapens. Dit is later veranderd in de benaming minderdodelijk. Het bleek namelijk dat sommige wapens toch een ongewild dodelijk effect konden hebben. In
veel gevallen bleek de doodsoorzaak alleen indirect samen te hangen met het wapen, maar werd
deze uiteindelijk toch toegeschreven aan het minder-dodelijke wapen. Zo‟n indirect verband kan altijd
worden gelegd, maar is wellicht ver gezocht. Wanneer iemand getroffen wordt door een minderdodelijk wapen als de rubberen prop en hierdoor toevallig hard met zijn hoofd op het beton valt, is de
val de directe doodsoorzaak en de rubberen prop de indirecte. Bij het gebruik van pepperspray tegen
mensen die zich hevig verzetten en ook nog eens onder invloed van drank en/of alcohol zijn, komt
hartfalen voor als doodsoorzaak. De pepperspray is hier dan één van de factoren die meegespeeld
kan hebben bij de doodsoorzaak, maar er valt ook veel voor te zeggen dat de toestand van de
betrokkene eerder de oorzaak is.
Uit het gedane onderzoek blijkt dat er voor de politie een wapen nodig is dat aan de volgende
vereisten moet voldoen:
 Draagbaar en makkelijk voorhanden
 Reikwijdte van tenminste 40 meter
 Uitschakelingvermogen op individu (i.p.v. op menigte)
46

De minder-dodelijke wapens zijn verderop in een schema gezet. De wapens worden onderverdeeld
in de manier waarop ze worden aangedreven. Hierbij worden drie soorten onderscheiden.
De eerste soort betreft kinetische wapens. Kinetische energie heeft te maken met de voortstuwing van
het verschoten projectiel. Gemakshalve kan men stellen dat als een projectiel door middel van een
kruitexplosie via een loop voortgestuwd wordt (geweerschot) spreekt men van kinetische energie.
De tweede soort betreft wapens die met gas of vloeistof werken. Projectielen worden door middel van
gas- of luchtdruk afgeschoten. Bijvoorbeeld het paintball-geweer.
De derde soort betreft straling- of energiewapens. Energiestraling wordt zowel via een draad(taser) als
draadloos (ADS) gebundeld en een bepaalde richting gestuurd.
Na het schema wordt nader op elk genoemd wapen ingegaan. De MZP1 wordt in de lijst meerdere
malen genoemd omdat met dit wapen meerdere soorten munitie afgevuurd kan worden.
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N. Lewer and N. Davison Non-lethal Technologies – an overview 2005 (bijlage B3)
A. Ponsen, politie Rotterdam-Rijnmond, Powerpoint presentatie minder-dodelijke wapens (bijlage B1)
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8.2 Lijst minder-dodelijke wapens

Wapen en munitie

Soort

Praktisch
inzetbaar
Overal

Afstand
bruikbaar
12 meter

Shotgun - beanbag

Kinetisch

MZP1 40 mm stinger Kinetisch
130 rubber hagel
cal. 32

Harde
ondergrond/
overal

10 meter

MZP1 40 mm stinger Kinetisch
15 rubber hagel cal.
60

Harde
ondergrond/
overal

15 meter

trauma

MZP1 Foam baton
40 mm 3x 35.5 mm

Harde
ondergrond/
overal
Harde
ondergrond/
overal
Harde
ondergrond/
overal
Overal

11 meter

Stomp trauma Uitschakeling/he
vige pijnprikkel

18 meter

Stomp trauma Uitschakeling/he
vige pijnprikkel

45 meter

Stomp trauma Uitschakeling/he
vige pijnprikkel

15 tot 50 meter

Gasdruk

Overal

15 to 50 meter

Peppersprayblusser Gasdruk

Overal

12 meter

Stomp trauma Uitschakeling/he
vige pijn
prikkel/markeer
trauma
Hevige pijn
prikkel/markeer
geen
Uitschakeling/
pijnprikkel/desorientatie
trauma
Uitschakeling/
pijnprikkel/desorientatie

Kinetisch

MZP1 Rubber
Kinetisch
baton40 mm 3x 35.5
mm
MZP1 Wood
Kinetisch
baton40 mm 3x 35.5
mm
MZP1 Sponge
Kinetisch
round 40 mm
FN 303 18mm

CAPS

Kinetisch/irri Overal
terend
gas/vloeistof

9 meter

Mogelijk
effect
letsel
Stomp trauma Uitschakeling/he
vige pijnprikkel
trauma
Hevige
pijnprikkel
Hevige
pijnprikkel

Taser Xrap wireless Kinetisch/
energie

Overal

40 meter

trauma

Tijdelijke uitscha
keling/pijnprikkel
/desorientatie

Taser

Energie

Overal

10 meter

trauma

LRAD

Straling/ener Harde
gie
ondergrond

300 meter

gehoorschade

Uitschakeling/
pijnprikkel/desorientatie
Pijn/desorientatie

ADS

Straling/ener Harde
gie
ondergrond

400 meter

brandwonden

Pijn/desorientatie
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Less lethal kinetic energy chart, Firearms and Tactics Section LAPD 06-08-2010 (bijlage B2)
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8.3 Beanbags
Beanbags worden afgeschoten met een zogenaamde shotgun.
Beanbags zijn er in verschillende vormen. De beanbag is een zakje
met balletjes dat wordt afgevuurd. Op de afbeelding hiernaast is een
modelwapen te zien dat gebruikt wordt door het Los Angeles Police
Department (LAPD). Dit wapen is groen uitgevoerd om duidelijk te
maken dat dit wapen alleen beanbag-munitie bevat. Volgens
sergeantinstructeur Markel van het LAPD is het bijkomende voordeel
van de groene kleur dat er een preventieve werking vanuit gaat. In
negentig procent van de gevallen gaan de mensen al op de vlucht zodra de politie dit wapen uit de
politieauto haalt. Het is namelijk zeer pijnlijk wanneer men getroffen wordt door een beanbag. Ook is
uitschakeling een direct gevolg. Na uitschakeling kan men onmiddellijk door de politie aangehouden
worden.

8.4 MZ P1 launcher en 40mm spongeround
De MZ P1 launcher is reeds als traangasgranaatwerper in gebruik bij de Nederlandse politie, maar er
48
mogen momenteel alleen traangasgranaten mee afgevuurd worden . Met dit wapen kunnen veel
soorten munitie afgevuurd worden. Een lijst van deze soorten munitie is als bijlage bijgevoegd. Dit
wapen is multifunctioneel inzetbaar. Er bestaat ook een semiautomatisch model. Rechts is de 40mm
spongeround-munitie afgebeeld die met het wapen MZ P1 afgevuurd kan worden. Een spongeround
is een patroon met een stompe bovenkant van elastisch materiaal.

MZ P1 launcher

MZ P1 multilauncher

8.5 Compressed Air Projectile System
Compressed Air Projectile System (CAPS) is in Nederland beter
bekend als het paintball-geweer. Gebruik je dit wapen bij paintball,
dan worden er door middel van luchtdruk kleine patronen afgevuurd.
Deze patronen zijn kleine ballonnetjes met daarin een kleurstof. Bij
het raken van een doel geeft het een pijnprikkel en klapt het
ballonnetje uit elkaar en verspreidt de vloeistof zich over het doel.
Als de patronen gevuld worden met markeervloeistof, pepperspray
of CS gas, dan kan het ook een effectief wapen voor de politie zijn.

8.6 FN303
Met dit wapen worden door middel van luchtdruk 18mm
projectielen afgevuurd die niet penetrerend zijn. Bij het
treffen van een ordeverstoorder moet dit hem neutraliseren.
In de projectielen kunnen verschillende stoffen opgeslagen
worden zoals markeervloeistof, pepperspray of een mengsel
hiervan. Het is een geavanceerdere uitvoering van een
paintball-geweer

48
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(zie 8.5).

Lijst verschillende munitiesoorten 40mm (bijlage B4)

http://www.fnherstal.com/index.php?id=235 22 december 2010
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8.7 Peppersprayblusser
Met dit apparaat kunnen over een afstand van
maximaal 12 meter grotere hoeveelheden pepperspray
verspreid worden. Hierdoor kan een grote menigte
verblind en gedesoriënteerd raken.

8.8 Taser
Met dit wapen wordt een projectiel afgeschoten met daaraan twee
draden. Dit raakt een ordeverstoorder en geeft hem tegelijkertijd
een elektrische impuls. Door deze elektrische impuls verkrampen de
spieren van de getroffene. Deze raakt, voor de tijd dat de elektrische
impuls wordt afgegeven, uitgeschakeld. De bediener van de taser kan
zolang de draden nog met de getroffene verbonden zijn elektrische
impulsen afgeven.
Sinds kort zijn er ook draadloze tasers op de markt. Door
middel van een shotgun worden projectielen met daarin een
taser afgevuurd. Bij het treffen van de ordeverstoorder wordt
er gedurende 20 seconden een elektrische impuls afgegeven.
In tegenstelling tot de gewone taser is deze daarna niet meer
50
bruikbaar .

8.9 Long Range Acoustic Device LRAD
Dit relatief nieuwe wapen geeft geluidsimpulsen af en kunnen in een
bepaalde straal gebundeld worden. Op dit moment wordt dit wapen getest
door TNO. Door impulsen af te geven met verschillende decibelsterktes kan
een menigte uiteen worden gedreven. Als de geluidsimpulsen boven een
bepaald aantal decibels komen dan kan dat voor de menigte zeer irritant zijn
waardoor zij zich buiten het gebied gaan begeven waar de LRAD gebruikt
wordt. Wanneer iemand langduriger aan geluidsimpulsen van een hoog
aantal decibels wordt blootgesteld, kan er definitieve gehoorbeschadiging
51
ontstaan .

8.10 Active Denial System ADS

De zwarte schotel is de
LRAD, van het New York
Police Departement

Dit systeem vuurt magnetronstralen af die gebundeld kunnen worden. Het
brengt een zeer pijnlijke prikkel teweeg bij personen die in de baan van de
straal staan. Sinds 2005 experimenteert het Amerikaanse leger met dit
wapen en is het ingezet in oorlogszones zoals Irak en Afghanistan. In
augustus 2010 zijn alle ADS-systemen uit Afghanistan terug gehaald. Het
Amerikaanse leger heeft hiervoor geen reden opgegeven. Dit doet
vermoeden dat het wapen mogelijk schadelijker is voor de mens dan
52
eerder werd gedacht .
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http://www.taser.com/products/law/Pages/TASERX12.aspx 22 december 2010
LRAD RX Long Range Acoustic Device – 22 december 2010 (bijlage B10)
The Active Denial System: the weapon that's a hot topic, The Telegraph 20 juli 2010
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Hoofdstuk 9 Economische belangen
9.1 Verschillende factoren
Wat bespaar je als je rellen door inzet van een minder-dodelijk wapen tot een minimum kan beperken
door ze op tijd en zonder (dodelijke) slachtoffers in de kiem te smoren? De economische effecten
worden in vijf categorieën ingedeeld:
1)
2)
3)
4)
5)

het letsel aan personen en de schade aan eigendommen die bij de rellen worden veroorzaakt,
de schade die de politie oploopt door gewonden onder politiepersoneel,
de onderzoekskosten om alsnog ordeverstoorders aan te houden,
de kosten die gepaard gaan met het evalueren van de rellen en het verbeteren van
procedures en toekomstige politieoptredens,
de kosten als gevolg van de imagoschade van een betrokken gemeente of bedrijf.

In dit hoofdstuk wordt een kleine speculatie gedaan over de kosten die worden gemaakt na een grote
ordeverstoring zoals de strandrellen van Hoek van Holland in 2009.
9.1.1 Fysieke schade
De fysieke schade die tijdens de rellen wordt veroorzaakt, is over het algemeen het makkelijkst te
berekenen. Dit is een kwestie van alle kosten van de schade bij elkaar optellen. Daar bovenop komt
de mogelijke inkomstenderving van winkels en bedrijven die tijdelijk moeten sluiten als gevolg van de
rellen. Iedereen kent de beelden van de ingegooide ruiten van winkels. Minder bekend is misschien
dat burgers die gewond raken bij een rel, niet allemaal de volgende dag op hun werk kunnen
verschijnen. Helaas zijn er in het geval van Hoek van Holland geen directe fysieke schadekosten
bekend gemaakt. De organisator van het dance-event heeft wel een schadeclaim bij de gemeente
53
Rotterdam ingediend .
9.1.2 Ziektekosten
Als het om betrokken politieambtenaren gaat die na rellen ziek zijn geworden, is het redelijk makkelijk
een rekensom te maken. Het is wel zo dat sommige politieambtenaren pas veel later de effecten van
een rel bemerken en later alsnog tijdelijk buiten het arbeidsproces raken. Dit is een vaak onbekende
factor. De ziektekosten als gevolg van rellen lopen vaak snel op. Bij een groot incident zoals de
strandrellen in Hoek van Holland is een aantal politieambtenaren gemiddeld een paar weken uit het
arbeidsproces. Omgerekend komt dit neer op totaal één fulltime ambtenaar die een half jaar uit het
arbeidsproces is. De kosten hiervan zijn, als we uitgaan van gemiddelde jaarkosten voor de werkgever
voor één fulltime ambtenaar (FTE) van 80.000 euro, in totaal 40.000 euro. Dit is een geschatte
(P&O)
raming.
9.1.3 Onderzoekskosten rellen Hoek van Holland
Ook voor de kosten van politie- en justitieonderzoek kunnen we een eenvoudige rekensom maken. Na
een groot incident zoals de strandrellen in Hoek van Holland is er een Team Grootschalig Opsporen
(TGO) opgericht van minstens 22 rechercheurs met daarbij drie mensen van het Openbaar Ministerie.
Dit team heeft vier maanden op volledige sterkte gedraaid, waarna het nog eens drie maanden op
halve sterkte verder ging. Als uitgegaan wordt van gemiddeld 80.000 euro aan kosten per jaar per
persoon dan komt dat op minimaal 25(fte) X 80.000(jaarkosten) / 12(maanden) x 4(maanden) + 12(fte)
X 80.000 / 12(maanden) X 3(maanden) = 906.667 euro (afgerond). Hierbij zijn dan nog niet
meegerekend de politieambtenaren die zijdelings bezig zijn geweest voor het onderzoek. Dit zijn
bijvoorbeeld de forensische opsporing (technische recherche), observatieteams, criminele inlichtingen
eenheden en regionale inlichtingendiensten.

53

Organisator feest Hoek van Holland claimt geld van Rotterdam, Volkskrant 17 September 2010
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9.1.4 Evaluatieonderzoeken
Er zijn meerdere evaluatieonderzoeken door verschillende instanties gedaan. De politie heeft onder
andere een spoedevaluatie laten uitvoeren door een korpschef van een ander regiokorps. Ook heeft
het COT in opdracht van de gemeente Rotterdam een uitgebreid onderzoek ingesteld. Deze kosten
zijn onbekend.
9.1.5 Imago
De laatste factor is zeer moeilijk te berekenen. Hoe is het imago van Hoek van Holland bijvoorbeeld
na de strandrellen en heeft dit invloed op het toerisme naar deze badplaats? Welk evenementenbeleid
heeft de gemeente Rotterdam na de rellen ingezet en wat voor een effect heeft dit op de Rotterdamse
54
economie ? Ook voetbalclubs kunnen imagoschade oplopen. Heeft dit invloed op bijvoorbeeld
sponsors of op bezoekersaantallen bij voetbalwedstrijden?

9.2 Miljoenen euro’s schade
Een gebeurtenis als de strandrellen in Hoek van Holland kost de overheid op z‟n minst zo‟n miljoen
euro. Maar dit is slechts een topje van de ijsberg, want dit zijn alleen de kosten voor het ziekteverzuim
en de opsporing door de politie en justitie. Als de andere onderzoeken zoals interne onderzoeken
binnen de politie, van de Directie Veilig van de gemeente Rotterdam en het COT worden
meegerekend, dan wordt dat bedrag aanzienlijk hoger, waarschijnlijk in de miljoenen euro‟s.
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Rotterdam sukkelt in slaap: Meppel aan de Maas, Trouw 31 december 2010
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Hoofdstuk 10 Conclusies en aanbevelingen
10.1 Conclusie
Geweld in het algemeen en in het bijzonder tegen de politie neemt toe. En ook de ernst ervan. De
politie daarentegen is de afgelopen decennia nauwelijks méér geweld gaan gebruiken. Toch is er
recent een dodelijk slachtoffer gevallen bij een grootschalig optreden op het strand van Hoek van
Holland. Plotselinge ordeverstoringen die uitmonden in ernstige geweldsuitbarstingen komen
regelmatig voor. De politie heeft niet de beschikking over een wapen dat zo‟n onverwachte
geweldsuitbarsting op een effectieve manier zonder dodelijke slachtoffers de kop in kan drukken. Ook
komen er ernstige geweldsuitbarstingen voor waarmee rekening is gehouden en waarbij zelfs de ME
in bewapening tekort schiet.
10.1.1 Voorbereid
In het geval dat de politie voorbereid is op rellen staan allerlei ondersteunende diensten zoals de ME,
de bereden brigade en de hondenbrigade stand-by. Alhoewel goed voorbereid, komt het niet zelden
voor dat de politie het geweld toch niet onder controle weet te brengen. Feyenoord-Ajax in april 2005
is hier hiervan zo‟n voorbeeld. Ook bij meerdere jaarlijkse demonstraties van Molukkers in Den Haag
is het geweld zodanig dat er gewonden vallen onder ME‟ers.
10.1.2 Onvoorbereid
De politie wordt zeer regelmatig onverwachts geconfronteerd met ernstig geweld door menigtes. In
zulke onverwachte situatie kunnen ondersteunende diensten zoals de ME niet binnen een half uur
aanwezig zijn. Als het geweld dan „voor de politie boven de pet gaat‟ dan is terugtrekken één van de
weinige opties. Soms lukt dit niet en komen politiemensen of burgers in ernstige nood. Dan móet de
politie wel optreden en dan is er vaak één optie: het gebruik van het dienstpistool met alle (dodelijke)
gevolgen van dien.
De politie moet in zeer korte tijd effectief kunnen optreden, zonder dat daar dodelijke slachtoffers bij
vallen. Een nieuw minder-dodelijk wapen dat snel ter plaatse is en op elk terrein en onder alle
omstandigheden te gebruiken is, is hierbij onontbeerlijk. Het nieuwe wapen moet dus goed draagbaar,
onder handbereik en niet afhankelijk zijn van omstandigheden zoals weer of daglicht. Daarbij moet het
door meerdere mensen gehanteerd kunnen worden. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de
inzet van geweld tegen ordeverstoorders over het algemeen leidt tot escalatie. Om de escalatie zo
beperkt mogelijk te houden moet een minder-dodelijk wapen specifiek op een individu ingezet kunnen
worden en niet de hele menigte treffen. Waterwerpers en traangas voldoen bijvoorbeeld niet aan die
voorwaarde. Deze wapens treffen de gehele menigte en mogelijk lokt dat de hele groep uit om verzet
te plegen. Bovendien zorgt het gebruik van deze wapens ervoor dat de bewegingsvrijheid van de
politie wordt beperkt. Zo kunnen bij de inzet van traangas alleen politiemensen met een gasmasker in
dat gebied werken.
10.1.3 Aanhoudingen
Bij veel grote ordeverstoringen vinden weinig tot geen aanhoudingen plaats. Gevolg is dat regelmatig
een groot opsporingsteam ingezet wordt om achteraf verdachten aan te houden en te vervolgen. De
kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn enorm. Dit feit alleen kan geen motivatie zijn om een ander
wapen in te gaan zetten bij ernstige geweldsuitbarstingen, maar is wel een bijkomend argument. Het
nieuw in te zetten wapen moet dus ook de ordeverstoorders ter plaatse kunnen uitschakelen zodat
diegenen ook ter plaatse kunnen worden aangehouden.
10.1.4 Reputatie
Een nieuw wapen zou een reputatie moeten krijgen. Bij de rellen in Hoek van Holland bleken de
ordeverstoorders niet te geloven dat de politie scherpe munitie gebruikte. Als het voor iedereen
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duidelijk is dat de politie een wapen heeft waarmee personen op afstand uitgeschakeld kunnen
worden, kan dit preventief werken. In de Verenigde Staten bleek dat het tonen van de groene shotgun
met beanbags in negentig procent van de gevallen al genoeg was om een menigte uit elkaar te
drijven. Als het wapen met een zogenaamd GLOW-systeem zou worden uitgerust – hiermee richt de
politie met een laser op een relschopper- kan de politie duidelijk personen aanwijzen die het doel zijn.
Hierbij is dan sprake van het omgekeerde „bystanderseffect‟. De persoon in kwestie weet dan dat een
dergelijk wapen op hem gericht wordt en kan op dat moment zijn geweldsactiviteit nog staken en
weglopen.
10.1.5 Ontwikkelingen kinetische wapens
In diverse onderzoekrapportages die gemaakt zijn na grote geweldsincidenten wordt nauwelijks
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gesproken over een mogelijk nieuw wapen voor de politie. Professor Adang schrijft in een notitie dat
hij voorstander is van investeringen in de uitrusting voor politiemensen zoals beter herkenbare kleding
of apparatuur waarmee de positie van het politiepersoneel bepaald kan worden. Hij zet een
kanttekening bij praktische inzetbaarheid van zogenaamde „less lethal‟ wapens. Zo vindt hij dat er te
weinig ontwikkelingen zijn op het gebied van „less lethal‟ wapens. Daarbij geeft Adang aan dat „less
lethal‟ wapens uitsluitend voor „riotcontrol‟ gebruikt kunnen worden. Uit dit afstudeeronderzoek blijkt
echter dat er wel degelijk ontwikkelingen zijn op het gebied van less lethal wapens en dat er een
leemte is in de bewapening als de politie „riotcontrol‟ moet gaan toepassen. De ontwikkelingen gaan
niet zozeer over nieuwe wapens (hoewel de FN 303 recent ontwikkeld is) maar wel om nieuwe
munitiesoorten die de laatste decennia zijn ontwikkeld. De 40mm spongeround – dit is een patroon
met een stompe bovenkant van elastisch materiaal- is een munitiesoort die de afgelopen decennia is
ontwikkeld. Deze munitie kan afgevuurd worden met de granaatwerper MZ P1, die de ME momenteel
gebruikt om traangasgranaten mee af te vuren. Degene die geraakt wordt door een 40mm
spongeround ervaart een enorme pijnprikkel die totale uitschakeling tot gevolg kan hebben. Ook de
Taser Xrap wireless die een patroon afvuurt dat een elektrische schok afgeeft, is een nieuwe
ontwikkeling. Deze elektrische schok duurt zo‟n twintig seconden, waarna de getroffene weer hersteld
kan zijn. Ook de eerdergenoemde FN 303 –een zogenaamd geavanceerd paintballgeweer- dat
gebruikt kan worden met patronen gevuld met markeervloeistof of pepperspray, kan personen op een
afstand tussen de vijftien en vijftig meter uitschakelen.
10.1.6 Ontwikkelingen geluid-, geur- en lichtwapens
Ontwikkelingen met geluid-, geur- en lichtwapens zijn nieuw en innoverend. Op dit moment bevinden
deze wapens zich in Nederland in een experimenteel stadium. Het geluidwapen LRAD, dat met
variabele decibelsterkte geluidsimpulsen afgeeft en daardoor een menigte uiteendrijft, is een zwaar
wapen, gezien het risico van permanente gehoorbeschadiging. Een afgeleide van de LRAD is
overigens de sound-commander die momenteel door de Nederlandse politie wordt gebruikt. Dit is een
superzuivere megafoon. Geen wapen dus, maar wel een middel om een menigte te beïnvloeden. Met
een sound-commander heeft de politie een ideale mogelijkheid om een mensenmassa te
waarschuwen, bijvoorbeeld over het voorgenomen gebruik van geweld. Aan een menigte kan duidelijk
worden aangegeven van hen verwacht wordt, zoals verspreiden of een bepaalde richting uitgaan.
Met een geurwapen kan de politie een vieze geur onder een menigte verspreiden. Dit lijkt een effectief
wapen om een redelijk rustige menigte te verdrijven. Vooralsnog lijken deze wapens ongeschikt om in
te zetten bij „riotcontrol‟. De geur zal zich namelijk over een groot gebied verspreiden en ongewild
onschuldigen treffen.
De stroboscoop is een voorbeeld van een lichtwapen en een goede methode om een gewelddadige
menigte te desoriënteren. Vooral in het donker kan dit een goed effect hebben. Overdag of in een
goed verlicht gebied is het effect minder. Dit wapen is dus niet te allen tijde effectief.
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10.1.7 Geschikte minder-dodelijke wapens
Een geschikt wapen zou over de volgende eigenschappen moeten beschikken:
 Draagbaar
 Tot een afstand van 50 meter effectief
 Snel beschikbaar (onder handbereik)
 Uitschakelend vermogen
 Goed zichtbaar (herkenbare kleur)
 Reputatie hebben of krijgen
 Een individu kunnen raken i.p.v. een hele groep
Van de onderzochte wapens komen drie wapens in aanmerking:
 MZP1 met 40mm spongeround munitie
 FN 303 met patronen met markeervloeistof of pepperspray
 Taser Xrap wireless
Omdat de MZP1, waarmee de 40mm spongeround afgevuurd kan worden, een wapen is dat reeds in
combinatie met traangasgranaten in gebruik is bij de Nederlandse politie, gaat hier de voorkeur naar
uit. Een bijkomend voordeel hierbij is dat schietinstructeurs van de Nederlandse politie al bekend zijn
met het wapen. Een ander voordeel is dat er al een aantal van deze wapens bij de Nederlandse politie
op voorraad is en zodoende geen geheel nieuw wapenarsenaal aangelegd hoeft te worden. Nog een
bijkomend voordeel is dat de 40mm spongeround met markeervloeistof of pepperspray gevuld kan
worden.
10.1.8 Economische voordelen
Aannemelijk is dat een geschikt minder-dodelijk wapen dat zowel preventief als repressief werkt,
economische voordelen oplevert. Zo zou het aantal politieambtenaren dat ingezet wordt bij „grote
regelingen‟ omlaag kunnen. Deze politiemensen kunnen zich dan weer richten op andere belangrijke
taken zoals wijkveiligheid en het opsporen van criminelen. Ook als het aantal gewonde
politieambtenaren afneemt, heeft dat grote financiële voordelen. Bovendien zijn langdurige kostbare
rechercheonderzoeken verleden tijd als geweldsuitbarstingen sneller in de kiem gesmoord worden en
individuele relschoppers ter plaatse kunnen worden aangehouden.
10.1.9 Resumé
De inzet van een nieuw kinetisch minder-dodelijk wapen door de Nederlandse politie lijkt
onvermijdelijk. De politie moet de mogelijkheid hebben om zich te kunnen verweren tegen ernstig
geweld zonder daarbij dodelijk geweld te gebruiken.

10.2 Aanbeveling
10.2.1 Onderzoek en pilot
De Nederlandse politie wordt geadviseerd om op korte termijn een onderzoek en een pilot te starten
met het gebruik van de MZP1 met de 40mm spongeround, de FN 303 en de Taser Xrap wireless.
TNO is momenteel in opdracht van het ministerie van Defensie bezig met een onderzoek naar deze
drie wapens. Een deel van deze onderzoekgegevens zou gebruikt kunnen worden voor de politie. Het
is goed mogelijk dat TNO een aanvullend onderzoek moet doen, toegespitst op de specifieke situatie
van de politie in Nederland. In met name de Verenigde Staten is veel ervaring opgedaan met deze
wapens en munitie. Ook deze gegevens kunnen worden meegenomen in het onderzoek.
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Onderzoekspunten die specifiek van toepassing zijn voor de Nederlandse politie en in het onderzoek
moeten worden meegenomen, zijn:
 Het uitschakelend vermogen van het wapen
 Het fysieke letsel dat het wapen veroorzaakt bij getroffenen
 De multi-inzetbaarheid van het wapen (bijvoorbeeld markeren of met pepperspray)
 De trefzekerheid van het wapen
 Kosten
Wanneer na het onderzoek –dat vermoedelijk zes maanden in beslag neemt- één van de drie wapens
is geselecteerd waarbij de effectiviteit maar ook de ethiek meegenomen worden als
beoordelingscriteria, kan de volgende stap gemaakt worden. Die volgende stap bestaat uit een pilot
van een jaar in een aantal korpsen van de Nederlandse politie. Na deze pilot zou het wapen landelijk
geïmplementeerd kunnen worden.
10.2.2 Wetgeving
Politieambtenaren mogen slechts onder vastgestelde omstandigheden hun huidige dienstpistool
gebruiken. Die voorwaarden staan genoemd in de Ambtsinstructie en de Bewapeningsregeling politie.
Als men besluit om de voorwaarden voor de inzet van het nieuwe wapen gelijk te stellen aan die van
het huidige dienstpistool, dan geldt voor alle drie de wapens dat er slechts kleine aanpassingen in de
Ambtsinstructie en de Bewapeningsregeling politie doorgevoerd hoeven te worden om het gebruik
ervan een wettelijk kader te geven.
10.2.3 Implementatie
Hoe de implementatie van één van de genoemde wapens zal verlopen is afhankelijk van een aantal
factoren. Deze factoren zijn:
 Leveringstijden
 Europese aanbesteding
 Kosten
Wanneer de FN 303 of de Taser XRAP wireless in aanmerking komen dan zal zeker rekening
gehouden moeten worden met bovenstaande factoren. Bij de 40mm spongeround zal het
implementatieproces korter zijn. Het wapen waarmee de 40mm spongeround verschoten wordt, de
MZP1, is immers al in gebruik bij de Nederlandse politie (met traangasgranaten). Het komt er op neer
dat dan alleen de munitie aangeschaft dient te worden.
In de aanloop naar de definitieve implementatie, kunnen de inzetcriteria worden onderzocht. Met
andere woorden: welke politieambtenaar wordt aangewezen als gebruiker van een dergelijk minderdodelijk wapen, waar liggen deze wapens en op welke momenten worden deze wapens voor handen
gehouden. En wanneer de wapens voorhanden zijn waar worden deze in gedragen (draagband of
rugzak).
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