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AMOK-trainingen of niet?

Op zaterdag 9 april 2011 werd Nederland opgeschrikt door het 

schietdrama in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Op 

het moment dat de eerste politie-eenheden ter plaatse kwamen, was het 

leed al geschied en had de dader zichzelf van het leven beroofd. De eerste 

agenten die het winkelcentrum binnengingen, wisten dat op dat moment 

echter nog niet. Ze gingen op zoek naar de schutter, in het besef dat als ze 

hem tegen zouden komen, ze zouden moeten schieten om hem uit te 

schakelen, zich ondertussen afvragend of ze het zelf zouden overleven.

D
e verplichting van politiemensen om te handelen 
zodat meer slachtoffers voorkomen worden, staat 
hier tegenover de eigen veiligheid van de optre-
dende agenten. Hoe kun je agenten zo goed 

mogelijk voorbereiden op een dergelijke situatie (die wel 
wordt aangeduid als een active shooter of AMOK-situatie) 
waarbij een individu actief probeert of bezig is mensen te 
doden op een plaats waar veel mensen aanwezig zijn, zoals 
een school of een winkelcentrum? Gebeurtenissen van de 
afgelopen jaren in vooral Groot-Brittannië (Hungerford, 
1987; Dunblane, 1996 en Cumbria, 2010), Duitsland 
(Erfurt, 2002 en Winnenden, 2009), Finland (Tuusula, 
2007 en Kauhajoki, 2008) en recenter (in juli 2011) in het 
Noorse Utoya hebben duidelijk gemaakt dat dergelijke situ-
aties geen specifiek Amerikaans verschijnsel zijn (met als 
bekendste voorbeeld de Columbine High School massacre 
van 1999), maar ook in Europa voor kunnen komen.

In 2010 heeft de Raad van Korpschefs een zogenaamde 
AMOK-regeling vastgesteld, een procedure en training om 
in een dergelijke situatie op het gevaar af te gaan om te 
trachten het zo snel mogelijk te neutraliseren en slachtof-

fers te voorkomen. Ondanks het feit dat, zoals ook bij het 
merendeel van vergelijkbare situaties die zich elders op de 
wereld hebben voorgedaan, de dader zichzelf al van het 
leven had beroofd voordat de politiemensen de confrontatie 
met hem aan konden gaan, is na de gebeurtenissen in 
Alphen te gemakkelijk het idee ontstaan dat deze proce-
dure voor dergelijke situaties werkt en dat het urgent is om 
alle politiemensen er in te trainen. Met gretigheid is aan-
dacht geschonken aan het tweetal politiemensen dat als 
eerste het winkelcentrum betrad. Zij hebben er met veel 
moed voor gekozen om handelend op te treden. AMOK-
getraind waren zij echter niet. Bij nadere beschouwing 
bieden de gebeurtenissen in Alphen aan den Rijn eerder 
aanknopingspunten om nut en noodzaak van de procedure 
in zijn huidige vorm eens kritisch tegen het licht te houden 
en bijvoorbeeld de vraag te stellen of de verschillende 
elementen in de procedure wel het beoogde effect hebben. 
Is het bijvoorbeeld wel verstandig een AMOK-situatie met 
zwaailicht en sirene te benaderen? (In Alphen aan den Rijn 
hadden de agenten er bewust voor gekozen dat niet te doen). 
Moet het uitgangspunt inderdaad zijn om, zoals de AMOK-
procedure aangeeft, slachtoffers in principe als verdachten 
te behandelen? Hoe reëel is dat en wat zou de impact 
geweest zijn als de agenten in Alphen aan den Rijn dat 
hadden gedaan? Daarnaast, zoals ook bij Alphen bleek, is 
het niet eenvoudig een active shooter-situatie direct als 
zodanig te onderkennen en voor je het weet is het alweer 
voorbij. Het duurde even voordat de meldkamer en aanrij-
dende agenten beseften hoe ernstig de situatie was. De rol 
van de meldkamer bij het doorgeven van berichten en het 
inzetten van noodhulpeenheden was daarbij cruciaal.

Het is dan ook te simpel om te stellen dat het antwoord op 
de vraag op welke wijze politiemensen het beste kunnen of 
moeten worden voorbereid om handelend op te treden bij 
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een zeldzaam en extreem incident als dat in Alphen aan den 
Rijn, gelegen is in het prioriteren van AMOK-trainingen 
boven andere trainingen. Zolang de bestaande trainingen 
politiemensen nog onvoldoende voorbereiden op de situa-
ties waar ze met regelmaat mee te maken krijgen, lijkt het 
weinig zinvol schaarse trainingstijd te besteden aan situa-
ties waarmee het overgrote deel van agenten nooit gecon-
fronteerd zal worden. Dat geldt des te sterker als het de 
vraag is of de aangeleerde vaardigheden voor specifieke 
situaties of procedures (zoals AMOK) wel onderhouden 
zullen worden. Het zou verstandiger zijn agenten vooral 
voor te bereiden op de potentieel gevaarlijke situaties waar 
ze met regelmaat mee te maken krijgen, bijvoorbeeld in 
uitgaansgebieden en rond evenementen. De consequente 
toepassing van de basisprincipes voor de aanpak van 
gevaarlijke situaties die in zogenaamde typesituaties regel-
matig beoefend worden, zullen ook hun vruchten afwerpen 
in zeldzamere en extremere situaties. Een AMOK-situatie 
als in Alphen aan den Rijn is in principe niet anders dan 
een andere situatie met onmiddellijk levensgevaar, waarin 
optreden en doorpakken van de politie verwacht mag wor-
den. In nieuw te ontwikkelen beroepsvaardighedentrainin-
gen zal meer dan tot nu toe expliciet aandacht moeten 
worden besteed aan het dilemma tussen de eigen veiligheid 
en handelend optreden c.q. doorpakken in situaties die 
daarom vragen.  «
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Afwegingen in crisissituaties vergen meer 
verduidelijking van autoriteiten

Dit artikel is mede gebaseerd op een onderzoek van de 
Politieacademie, in opdracht van de gemeente Alphen aan 
den Rijn en politiekorps Hollands Midden, naar de gebeur-
tenissen in Alphen aan den Rijn en de thema’s die daarbij 
een rol speelden. Het onderzoek was ook op hun verzoek 
nadrukkelijk gericht op lessen die meer algemeen van 
belang zijn voor toekomstige crisissituaties. 

Meer over het onderzoek lees je op pag 34.

“Lessen in crisisbeheersing: dilemma’s uit het schietdrama 
in Alphen aan den Rijn” van Menno van Duin, Pieter 
Tops, Vina Wijkhuijs, Otto Adang en Nicolien Kop wordt 
uitgegeven door Boom Lemma uitgevers. Het onderzoek 
is ook te downloaden op www.politieacademie.nl/lecto-
raatcrisisbeheersing en beschikbaar via PolitieKennis-
Net en de Mediatheek van de Politieacademie. 


