Besluit van
houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke
marechaussee en andere opsporingsambtenaren, het Besluit bewapening en
uitrusting politie en het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie in
verband met de wijziging en invoering van voorschriften omtrent het gebruik
van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen 1
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, in overeenstemming met
Onze Minister van Defensie;
Gelet op de artikelen 7, negende lid, 9, eerste en vierde lid, 22 en 47, eerste lid, van de
Politiewet 2012 en artikel 6, vijfde lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum en
nummer]);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid en Justitie van
[datum en nummer], uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Defensie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
De Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere
opsporingsambtenaren wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid, onderdeel d, komt te luiden:
d. geweldmiddel:
1°. de krachtens artikel 22 van de Politiewet 2012 toegelaten bewapening, en
2°. de door Onze Minister van Defensie ter beschikking gestelde bewapening ten
behoeve van de uitvoering van de politietaken, bedoeld in de artikelen 4, 57, 58 en 59
van de Politiewet 2012;.
2. In het vierde lid worden de onderdelen f tot en met m geletterd h tot en met o.
3. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
1

In dit ontwerpbesluit wordt uitgegaan van de tekst van de Ambtsinstructie, zoals deze zal luiden
na inwerkingtreding van:
- de Wet van 21 mei 2014 tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de
Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden) (Stb. 2014, 191),
- de Wet van 8 april 2015 tot wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam) (Stb. 2015,
142),
- het met beide wetten samenhangende ontwerpbesluit tot wijziging van de Ambtsinstructie voor de
politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren vanwege verruiming van
fouilleerbevoegdheden, en
- het ontwerpbesluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke
marechaussee en andere opsporingsambtenaren en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
in verband met de herziening van de geweldsmelding.
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f. vrijheidsbeperkende middelen, waaronder hulpmiddelen jegens ingeslotenen:
1°. de krachtens artikel 22 van de Politiewet 2012 toegelaten vrijheidsbeperkende
middelen, en
2°. de door Onze Minister van Defensie ter beschikking gestelde vrijheidsbeperkende
middelen;.
4. Het vierde lid, onderdeel h (nieuw), komt als volgt te luiden:
h. automatisch vuur: het lossen van meerdere schoten als gevolg van het eenmalig
overhalen van de trekker van een vuurwapen;.
5. Het vierde lid, onderdeel k (nieuw), komt als volgt te luiden:
k. het gebruik van een vuurwapen: het richten, het gericht houden of het schieten met
een vuurwapen;.
6. Het vierde lid, onderdeel l (nieuw), komt als volgt te luiden:
l. niet-penetrerend projectiel: projectiel dat is ontworpen om personen te treffen en
daarbij niet het lichaam binnen te dringen;.
7. Het vierde lid, onderdeel m (nieuw), komt als volgt te luiden:
m. AOT-hond: hond bedoeld om te worden ingezet bij het optreden van een
aanhoudings- en ondersteuningsteam dan wel -eenheid of een bijstandseenheid als
bedoeld in artikel 59 van de Politiewet 2012;.
8. Het vierde lid, onderdeel n (nieuw), komt als volgt te luiden:
n. ambtenaar van een bijzondere opsporingsdienst: ambtenaar van een bijzondere
opsporingsdienst als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere
opsporingsdiensten die is aangesteld voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel
3 van die wet;.
9. In het vierde lid worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o
(nieuw) door een puntkomma vier onderdelen toegevoegd, luidende:
p. surveillancehond: hond bedoeld om te worden ingezet bij de surveillancedienst, het
optreden van de mobiele eenheid of het bewaken en beveiligen van personen, objecten
en diensten;
q. cel: een afsluitbare ruimte geschikt voor het dag- en nachtverblijf van een persoon;
r. verplaatsing: het overbrengen van een persoon binnen eenzelfde locatie, zonder dat
daarbij een vervoermiddel wordt gebruikt;
s. dienstpistool: het rechtens aan de ambtenaar toegekende pistool.
10. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. In dit besluit wordt onder wapenstok zowel de korte als de lange wapenstok verstaan.
B
Artikel 4 komt te luiden:
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Artikel 4
Het gebruik van een geweldmiddel of vrijheidsbeperkend middel is uitsluitend
toegestaan aan een ambtenaar:
a. aan wie dat middel rechtens is toegekend, voor zover hij optreedt ter uitvoering van
de taak met het oog waarop het middel hem is toegekend, en
b. die in het gebruik van dat middel is geoefend.
C
Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7
1. Het gebruik van een vuurwapen, niet zijnde het gebruik, bedoeld in de artikelen 8 en
9, is slechts geoorloofd:
a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat deze:
1°. een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dat tegen
personen zal gebruiken, of
2°. aanstonds ander levensbedreigend geweld 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 waarop naar de
wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld en:
1°. dat een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit,
2°. betrekking heeft op het zich wederrechtelijk bevinden in een woning of op het
daarbij behorende besloten erf met gebruik van geweld of bedreiging met geweld tegen
personen, 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 Onze Minister van Defensie dan wel de officier van justitie te Arnhem
belast met militaire zaken in gesloten verband onder leiding van een meerdere optreedt;
e. om een ernstig gewond dier te doden;
f. om direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van zwaar
lichamelijk letsel af te wenden.
2. 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.
3. 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.
D
Artikel 8 komt te luiden:
Artikel 8
Het gebruik van automatisch vuur mag alleen plaatsvinden door een ambtenaar die
behoort tot een aanhoudings-en ondersteuningsteam of tot een bijstandseenheid als
bedoeld in artikel 59 van de Politiewet 2012 dan wel belast is met de bewaking en
beveiliging van personen en objecten en is slechts geoorloofd om direct gevaar voor het
leven van personen of voor het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel af te wenden.
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E
Artikel 9 komt te luiden:
Artikel 9
Het gebruik van precisievuur mag alleen plaatsvinden onder bevel van de commandant
van een bijstandseenheid als bedoeld in artikel 59 van de Politiewet 2012 en is slechts
geoorloofd om direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van
zwaar lichamelijk letsel af te wenden.
F
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “slechts een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee
automatisch vuur of lange-afstandsprecisievuur kan worden afgegeven,” vervangen
door: “het dienstpistool slechts”.
2. In het tweede lid wordt “het vuurwapen” vervangen door: “het dienstpistool”.
G
In artikel 10a, eerste lid, vervalt:, niet zijnde een vuurwapen waarmee lange
afstandsprecisievuur kan worden afgegeven,.
H
Het opschrift van hoofdstuk 2, paragraaf 2a, komt te luiden: § 2a. Niet-penetrerende
projectielen.
I
In artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. “vuurwapen” wordt vervangen door: “wapen”.
2. “niet-penetrerende munitie” wordt vervangen door: “niet-penetrerende projectielen”.
J
Artikel 11a komt te luiden:
Artikel 11a
1. Het gebruik van een wapen dat is geladen met niet-penetrerende projectielen 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 aanstonds ander levensbedreigend geweld 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;
c. om een persoon die de openbare orde in ernstige mate verstoort en niet direct kan
worden aangehouden, tijdelijk weerloos te maken of te markeren, ten einde hem later
aan te houden;
d. ter verspreiding van samenscholingen of volksmenigten, die een ernstige en
onmiddellijke bedreiging vormen voor de veiligheid van personen of zaken;
e. ter verdediging tegen of voor het onder controle brengen van agressieve dieren;
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f. om direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van zwaar
lichamelijk letsel af te wenden.
2. Het gebruik, bedoeld in het eerste lid, onder c en d, is slechts geoorloofd in opdracht
van de meerdere na vooraf verkregen toestemming van het bevoegd gezag.
3. Niet-penetrerende projectielen die bestemd zijn voor het gebruik, bedoeld in het
eerste lid, onder c, worden niet gebruikt voor situaties, bedoeld in het eerste lid, onder
d.
K
In artikel 11b wordt “met een vuurwapen dat is geladen met niet-penetrerende munitie
zal schieten” vervangen door: “een wapen dat is geladen met niet-penetrerende
projectielen zal gebruiken”.
L
Artikel 11c vervalt.
M
Artikel 12a komt te luiden:
Artikel 12a
Het gebruik van pepperspray 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 een persoon zal gebruiken of aanstonds ander levensbedreigend geweld tegen
personen zal gebruiken;
b. om een persoon aan te houden die zich aan aanhouding, voorgeleiding of andere
rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken;
c. ter verdediging tegen of voor het onder controle brengen van agressieve dieren;
d. om direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van zwaar
lichamelijk letsel af te wenden.
N
Artikel 12c vervalt.
O
Na artikel 12b worden twee paragrafen ingevoegd, luidende:
§ 2c. Stroomstootwapen
Artikel 12c
Het gebruik van een stroomstootwapen 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 een persoon zal gebruiken of aanstonds ander levensbedreigend geweld tegen
personen zal gebruiken;
b. om een persoon aan te houden die zich aan aanhouding, voorgeleiding of andere
rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken;
c. ter verdediging tegen of voor het onder controle brengen van agressieve dieren;
d. om direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van zwaar
lichamelijk letsel af te wenden.
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De regeling voor het gebruik van stroomstootwapens is op dit moment toegesneden op
arrestatie- en ondersteuningseenheden. De huidige regeling maakt geen onderscheid in
het gebruik in de ‘fire-mode’ of de ‘stun-mode’. In de ‘fire-mode’ wordt van een afstand
geschoten en bij het gebruik in de ‘stun-mode’ wordt het wapen direct op de huid
geplaatst.
1. Bent u van mening dat volstaan kan worden met dezelfde criteria voor de inzet
van het stroomstootwapen in de ‘fire mode’ als in de ‘stun-mode’ en zo ja
waarom.
2. Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend is, verneem ik graag
gemotiveerd van u welke criteria zouden moeten gelden voor de inzet van het
gebruik van het stroomstootwapen in de
a. ‘fire- mode’
b. ‘stun-mode’.
Artikel 12d
De ambtenaar waarschuwt onmiddellijk voordat hij een stroomstootwapen tegen een
persoon zal gebruiken, met luide stem of op andere niet mis te verstane wijze dat een
stroomstootwapen gebruikt zal worden, indien niet onverwijld het gegeven bevel wordt
opgevolgd. Deze waarschuwing blijft achterwege indien de omstandigheden de
waarschuwing redelijkerwijs niet toelaten.
§ 2d. Wapenstok
Artikel 12e
Het gebruik van de wapenstok 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 een persoon zal gebruiken of aanstonds ander levensbedreigend geweld tegen
personen zal gebruiken;
b. om een persoon aan te houden die zich aan aanhouding, voorgeleiding of andere
rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken;
c. om een persoon op afstand te houden die een ambtenaar in diens taakuitoefening
belemmert of die geen gehoor geeft aan een bevoegd gegeven bevel of vordering;
d. ter verspreiding van samenscholingen of volksmenigten die een onmiddellijke
bedreiging vormen voor de openbare orde;
e. om direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van zwaar
lichamelijk letsel af te wenden.
Artikel 12f
De ambtenaar of de meerdere onder wiens bevel de ambtenaar optreedt, waarschuwt
onmiddellijk voordat hij een wapenstok tegen een persoon zal gebruiken, met luide stem
of op andere niet mis te verstane wijze dat een wapenstok gebruikt zal worden, indien
niet onverwijld het gegeven bevel wordt opgevolgd. Deze waarschuwing blijft
achterwege indien de omstandigheden de waarschuwing redelijkerwijs niet toelaten.
P
In artikel 13 wordt “CS-traangas” telkens vervangen door: “traangas”.
Q
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, aanhef, wordt “politie-surveillancehond” vervangen door:
“surveillancehond als geweldmiddel”.

Consultatieversie april 2018

2. In het eerste lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b
door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. het bewaken en beveiligen van personen, objecten en diensten.
3. Het derde lid vervalt.
R
Na artikel 15 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 15a
1. Het inzetten van een surveillancehond of AOT-hond als geweldmiddel 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 dat tegen personen zal gebruiken dan wel aanstonds ander levensbedreigend geweld
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 waarop naar de
wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld;
c. om direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van zwaar
lichamelijk letsel af te wenden.
2. De inzet van de surveillancehond als geweldmiddel is voorts geoorloofd ter
verspreiding van samenscholingen of volksmenigten die een ernstige en onmiddellijke
bedreiging vormen voor de veiligheid van personen of voor zaken. Deze inzet geschiedt
aangelijnd.
3. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt de surveillancehond of
de AOT-hond niet ingezet 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.
Artikel 15b
De ambtenaar waarschuwt onmiddellijk voordat hij een surveillancehond of een AOThond tegen een persoon zal inzetten, met luide stem of op andere niet mis te verstane
wijze dat een surveillancehond onderscheidenlijk een AOT-hond ingezet zal worden,
indien niet onverwijld het gegeven bevel wordt opgevolgd. Deze waarschuwing blijft
achterwege indien de omstandigheden de waarschuwing redelijkerwijs niet toelaten.
S
Artikel 16 komt als volgt te luiden:
Artikel 16
Het gebruik van een elektrische wapenstok is slechts geoorloofd ter verdediging tegen of
voor het onder controle brengen van agressieve dieren.
T
Het opschrift van hoofdstuk 4 komt te luiden: Hoofdstuk 4. Vrijheidsbeperkende
middelen en hulpmiddelen
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U
Na het opschrift van hoofdstuk 4 wordt ingevoegd: § 1. Handboeien en
mondafscherming ten behoeve van het vervoer of een verplaatsing
V
Artikel 22 komt als volgt te luiden:
Artikel 22
Ten behoeve van het vervoer of een verplaatsing kan de ambtenaar een persoon die
rechtens van zijn vrijheid is beroofd, handboeien aanleggen indien op grond van de
feiten of omstandigheden redelijkerwijs gevaar valt te vrezen voor:
a. ontvluchting, of
b. de veiligheid van de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, van de
ambtenaar of van derden.
W
Na artikel 22 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 22a
1. De ambtenaar kan bij een persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, ten
behoeve van het vervoer of een verplaatsing mondafscherming aanbrengen.
2. De maatregel, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts getroffen indien de feiten of
omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen met het oog op de veiligheid van de
ambtenaar of van derden.
Artikel 22b
De artikelen 22, aanhef en onder b, en 22a zijn van overeenkomstige toepassing op een
persoon die ten behoeve van de hulpverlening aan hem op het politie- of brigadebureau
wordt of is ondergebracht.
X
Artikel 23 komt als volgt te luiden:
Artikel 23
De ambtenaar die gebruik heeft gemaakt van een vrijheidsbeperkend middel als bedoeld
in artikel 22, artikel 22a of artikel 22b, meldt dit onverwijld schriftelijk op een door de
korpschef te bepalen wijze, onder vermelding van de redenen die tot het gebruik van het
middel hebben geleid.
Y
Het opschrift “Hoofdstuk 4a. Hulpmiddelen ten behoeve van de uitzetting van
vreemdelingen” wordt vervangen door: “§ 2. Hulpmiddelen ten behoeve van de
uitzetting van vreemdelingen”.
Z
Na artikel 23b wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 3. Het gebruik van handboeien en blinddoeken ten behoeve van het ordelijk
verloop van een aanhouding

Consultatieversie april 2018

Artikel 23c
1. Ten behoeve van een aanhouding en het vervoer kan de ambtenaar die behoort tot
een aanhoudings- en ondersteuningsteam of tot een bijstandseenheid als bedoeld in
artikel 59 van de Politiewet 2012 een persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd en
aan wie op grond van artikel 22 handboeien zijn aangelegd, blinddoeken indien op grond
van de feiten of omstandigheden redelijkerwijs gevaar valt te vrezen voor:
a. ontvluchting, of
b. de veiligheid van de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, van de
ambtenaar of van derden.
2. Indien op grond van de feiten of omstandigheden van het geval redelijkerwijs gevaar
voor ontvluchting van de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd of gevaar voor
de veiligheid van de persoon, van de ambtenaar of van derden, valt te vrezen, kan de
ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, een andere dan de aan te houden persoon
handboeien aanleggen.
3. Artikel 23 is van overeenkomstige toepassing.
AA
In artikel 31, eerste lid, wordt “na toestemming van de hulpofficier van justitie aan
permanente camera-observatie” vervangen door: “in diens cel alleen na toestemming
van de hulpofficier van justitie”.
BB
Onder vernummering van paragraaf 5 van hoofdstuk 6 tot paragraaf 6 wordt een
paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 5. Hulpmiddelen jegens ingeslotenen
Artikel 35a
1. De ambtenaar kan de ingeslotene, na toestemming van de hulpofficier van justitie,
voor een periode van ten hoogste vierentwintig uren in diens cel of ten behoeve van het
vervoer of verplaatsing met hulpmiddelen jegens ingeslotenen als bedoeld in artikel 2,
vijfde lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie, in diens bewegingsvrijheid
beperken.
2. Indien onverwijlde tenuitvoerlegging van de maatregel, bedoeld in het eerste lid,
geboden is, kan een ambtenaar, vooruitlopend op toestemming van de hulpofficier van
justitie, hiertoe beslissen en deze voor een periode van ten hoogste drie uren
tenuitvoerleggen. De ambtenaar stelt de hulpofficier van justitie hiervan onverwijld in
kennis, waarna deze onverwijld beslist over de voortzetting van de maatregel.
3. De ambtenaar stelt de arts onverwijld op de hoogte van de toepassing van de
maatregel, bedoeld in het eerste of tweede lid. De artikelen 33 en 34 zijn van
overeenkomstige toepassing.
4. De ingeslotene waarop een maatregel, als bedoeld in het eerste of tweede lid, in diens
cel wordt toegepast, wordt afgezonderd en aan permanente camera-observatie
onderworpen. Tijdens het vervoer of verplaatsing wordt de ingeslotene afgezonderd en
aan permanente camera-observatie onderworpen of permanent geobserveerd door de
ambtenaar. Artikel 31, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
5. De maatregelen, bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen slechts worden
getroffen, indien de feiten of omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen met het oog op
gevaar voor een ernstige verstoring van de orde en veiligheid in de cel of het
cellencomplex, of met het oog op de veiligheid van de ingeslotene, van de ambtenaar of
van derden.
6. De ambtenaar kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, na toestemming van de
hulpofficier van justitie telkens met ten hoogste vierentwintig uren verlengen. De
beslissing tot verlenging wordt genomen na overleg met de arts.
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CC
Artikel 36a, eerste lid, komt als volgt te luiden:
1. Op de ambtenaar van een bijzondere opsporingsdienst zijn de artikelen 1, derde tot
en met vijfde lid, 2, 4, 5, 7, eerste lid, aanhef en onder a, b, e en f, tweede en derde lid,
10, 10a, 12a, 12b, 12e, 12f, 17, eerste tot en met derde lid, vierde lid, onder b, en
vijfde lid, 18, eerste lid, aanhef en onder b, tweede lid, 18a, 19 tot en met 22a en 23
van dit besluit van toepassing.
DD
Artikel 37, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. Indien de aanwijzing mede omvat het gebruik van een wapen, een surveillancehond,
een AOT-hond dan wel handboeien of mondafscherming zijn de artikelen 4, 7, eerste lid,
aanhef en onder a, b en c, tweede, derde en vierde lid, 8, 9, 10, 10a, 12a, 12b, 12c,
12d, 12e, 12f, 15, eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, 15a, 15b, 16
respectievelijk 22, 22a en 23 van dit besluit van toepassing op de desbetreffende
buitengewoon opsporingsambtenaar.
Artikel II
Het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Het eerste lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel g wordt “spuitbus met Oleoresin Capsicum (OC)” vervangen door:
“spuitbus met Oleoresin Capsicum (OC) of Pelargonylvanillylamide (PAVA)”.
b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma
wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
i. stroomstootwapen: een apparaat dat door het afgeven van een elektrische
stroomstoot een persoon weerloos maakt als gevolg van het tijdelijk verstoren van het
motorisch- en zintuiglijk zenuwsysteem.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. In dit hoofdstuk wordt onder munitie mede verstaan niet-penetrerende projectielen
als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder l, van de Ambtsinstructie voor de politie, de
Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren.
B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1.
In het derde lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door
een puntkomma een onderdeel ingevoegd, luidende:
e. mondafscherming.
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2. In het vierde lid wordt “tie-wraps” vervangen door: “andere vrijheidsbeperkende
middelen waarmee de polsen van een persoon bij elkaar kunnen worden gehouden”.
3. In het vijfde lid worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d
door een puntkomma een onderdeel ingevoegd, luidende:
e. hulpmiddelen jegens ingeslotenen, bestaande uit:
1°. een gecapitonneerde helm, al dan niet met geïntegreerde bijt- of spuugvoorziening;
2°. gecapitonneerde handschoenen;
3°. mondafscherming;
4°. polsbanden;
5°. enkelbanden met tussenstuk.
C
In artikel 3, vierde lid, 4, vijfde lid, 5, vierde lid, en 7, vijfde lid, wordt “tie-wraps”
vervangen door: “andere vrijheidsbeperkende middelen waarmee de polsen van een
persoon bij elkaar kunnen worden gehouden”.
D
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het achtste en negende lid tot zevende en achtste lid,
vervalt het zevende lid.
2. In het zevende lid (nieuw) wordt “tie-wraps” vervangen door: “andere
vrijheidsbeperkende middelen waarmee de polsen van een persoon bij elkaar kunnen
worden gehouden”.
E
In artikel 8 wordt “een politiesurveillancehond” vervangen door: “een surveillancehond”.
F
In de artikelen 11, aanhef en onder b, en 12, aanhef en onder a, wordt “CStraangasgranaten” vervangen door: “traangasgranaten”.
G
Artikel 13 komt als volgt te luiden:
Artikel 13
1. De bewapening van de ambtenaar die behoort tot een aanhoudings- en
ondersteuningsteam, kan tijdens de uitoefening van de dienst mede bestaan uit:
a. rook- en lawaaigranaten;
b. een elektrische wapenstok;
c. de granaatwerper en traangasgranaten;
d. het semi-automatisch schoudervuurwapen;
e. het automatisch schoudervuurwapen;
f. het repeteervuurwapen;
g. het stroomstootwapen;
h. explosieven.
2. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, bestaat mede uit middelen
om een persoon te blinddoeken.
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H
In artikel 15, eerste lid, wordt “de wapens en munitie, bedoeld in de artikelen 2 tot en
met 14” vervangen door: “de wapens, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 14, en de
daarbij behorende munitie”.
I
Artikel 16, eerste lid, komt als volgt te luiden:
1. Onze Minister kan het merk en type van de uitrusting, bedoeld in de artikelen 2,
derde, vierde en vijfde lid, 3, derde, vierde en vijfde lid, 4, vierde, vijfde en zesde lid, 5,
derde, vierde en vijfde lid, 6, zesde, zevende en achtste lid, 7, vierde, vijfde en zesde
lid, en 17, derde, vierde en vijfde lid, aanwijzen.
2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, wordt een lid ingevoegd,
luidende:
2. Onze Minister kan regels stellen omtrent de uitrusting, bedoeld in het eerste lid.
J
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d
door een puntkomma een onderdeel ingevoegd, luidende:
e. middelen om een persoon te blinddoeken.
2. In het vierde lid wordt “tie-wraps” vervangen door: “andere vrijheidsbeperkende
middelen waarmee de polsen van een persoon bij elkaar kunnen worden gehouden”.
K
In artikel 20, eerste lid, wordt “een door de korpschef aangewezen ondersteunende
dienst van de politie” vervangen door: “het Politiedienstencentrum”.
L
In artikel 23, onderdeel a, wordt “politiesurveillancehond” vervangen door:
“surveillancehond”.
M
Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
1.Onder vernummering van het eerste lid tot tweede lid wordt een lid ingevoegd,
luidende:
1. De surveillancehond, de AOT-hond en de politiespeurhond maken onderdeel uit van
de bewapening.
2. In artikel 24, tweede lid (nieuw), wordt “De politiesurveillancehond, de AOE-hond”
vervangen door: “De surveillancehond, de AOT-hond”.
Artikel III

Consultatieversie april 2018

In artikel 6, derde lid, van het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie wordt “een
politiesurveillancehond” telkens vervangen door: “een surveillancehond”.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
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