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INCIDENT ALPHEN AAN DEN RIJN 09-04-2011

~ Onderzoeksraad voor de Veiligheid - September 2011

- Wapenbezit door sportschutters - Onderzoek naar het stelsel ter
beheersing van het legaal wapenbezit naar aanleiding van het
schietincident in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011
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Semi-automatischeaanvalswapens
binnen de Nederlandse schietsport

~ Onderzoeksraad voor de Veiligheid - Conclusies

- Overheid stelt zelf geen eisen aan schietsportdisciplines.

- Laat keuze welke wapens bij die disciplines gebruikt mogen worden
over aan de KNSA (Nationale schietsportbond)

- In bepaalde disciplines zijn semi-automatische geweren toegestaan

- Daarmee kunnen in korte tijd veel schoten worden gelost, waardoor
er relatief veel slachtoffers kunnen vallen als het wapen wordt
misbruikt.

- De ernstige schietincidenten in Alhen aan den Rijn en in Utoya
(Noorwegen) tonen dit helaas aan.

PA Semi-autcmatische aanvalswapens
binnen de Nederlandse schietsport

~ Onderzoeksraad voor de Veiligheid - Conclusies

- Stelsel waarborgt niet dat de politie daadwerkelijk kan beschikken
over de informatie die daartoe nodig is.

- De politie zou een actievere ról moeten spelen om relevante
informatie te vergaren

- Informatieverschaffing door familie, vrienden, (medische)
hulpverleners en schietverenigingen niet goed geregeld

- Vanwege ontbreken van deze informatie, baseert de politie zich
vooral op strafrechtelijke informatie

Semi-automatische aanvalswapens
binnen de Nedertandse schietsport

~ Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Aanbevelingen aan de Minister van Veiligheid en Justitie

-+ Pas wetgeving aan om meer relevante informatie te verkrijgen

-+ Laat politie de informatie actief en kritisch beoordelen

-+ Inventariseer risico-indicatoren en maak deze toepasbaar

-+ Waarborg dat de indicatoren bij de verlofvertening worden toegepast

-+ Informeer de Koninklijke Nederlandse Sportschutter Associatie
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PA Semi-automatische aanvalswapens
binnen de Nederlandse schietsport

~ Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Aanbevelingen aan de Minister van Veiligheid en Justitie

-+ Ontwikkel concreet toepasbare werkwijzen en methoden voor het
verkrijgen van de informatie over deze indicatoren en betrek de
infonnatie uit de sociale omgeving

-+Laat u jaarlijks informeren door de politie, de KNSA en de Dienst
Justis, over de effectiviteit van het wettelijk stelsel ter beheersing van
legaal wapenbezit

-+ Neem een evaluatiebepaling op in de wet

Semi-automatische aanvalswapens
binnen de Nederlandse schietsport

Onderwerpen voor 31-05-2013

1 de wijze waarop het gebIllik van semi-automatische wapens voor
de s~hietsportis gereguleerd

n de wijze waarop de wetgever de screeningscriteria heeft
verbreed en hoe de politie die toepast

Semi-automatische aanvalswapens
binnen de Nederlandse schietsport

I de wijze waarop het gebruik van semi-automatische
wapens voor de schietsport is ger.eguleerd

Verlofaanvraag voor bepaalde wapens kent nu een gefaseerde
opbouw

Verlof eerste jaar geldig voor één wapen (2.4.1 d)

1e aanvraag alleen vuurwapens geschikt voor
Olympische Disciplines

NB: Niet zijnde semi-automatische geweren (2.4.1.2.)
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Semi-automatische aanvalswapens
binnen de Nederlandse schietsport

I de wijze waarop het gebruik van semi-automatische wapens
voor de schietsport is gereguleerd

1e verlenging alleen vuurwapens geschikt voor
Olympische Disciplines
Disciplines International Shooting Sport Federation
Disciplines Muzzle Loaders Association International Committe

NB: Niet zijnde semi-automatische geweren (2.4.1.2.)

Semi-automatische aanvalswapens
binnen de Nederlandse schietsport

I de wijze waarop het gebruik van semi-automatische
wapens voor de schietsport is gereguleerd

Uitzonderingen:

Korpschef kan afwijken als aanvrager via verklaring KNSA
aantoont vuurwapen eerder op legale wijze in bezit gehad te
hebben (2.4.1.2)

Schieten met vrijgestelde wapens (2.4.5)

Semi-automatische aanvalswapens
binnen de Nederlandse schietsport

2.7.1 Verboden wapens

2.7.2 Ongewenste wapens

• 2.8.1 Ongewenste wapens
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Semi-automatische aanvalswapens
binnen de Nederlandseschietsport

2.7.1 Verboden wapens
Wapens met klapkolven. schuifkolven of telescopische kolven,
tenzij deze kolven zodanig duurzaam zijn vastgezet dat ze als
vaste kolven kunnen worden beschouwd;

Korte vuurwapens - ongeacht de stand van de kolf - met een
maximale looplengte van 30 centimeter of waarvan de totale
lengte niet meer dan 60 centimeter is {EU91/477/Bijlage I sub IV)

Wapens waannee (vol)automatisch kan worden geschoten en
wapens waaraan het (vol)automatische karakter onvoldoende
duurzaam is ontnomen

PA Semi-automatische aanvalswapens
binnen de Nederlandseschietsport

2.7.1 Verboden wapens
Wapens waarvan de loop of de kolf is afgezaagd of op andere
wijze ingekort, anders dan ter verbetering van de

~.schietpresentaties

De opsomming niet uitputtend en bedoeld als hulpmiddel.
Cateqorie-indelinq in wet bepaalt verbod (cat 11)
Aanbrengen van aanpassingen aan wapens met als doel
verbetering van de resultaten in de schietsport, leiden er niet
toe dat een wapen als verboden moet worden aangemerkt.
(Speciale richtmiddelen, terugstoot. en opslagcompensatoren)

PA Semi-autcmattsche aanvalswapens
binnen de Nederlandse schietsport

2.7.2 Ongewenste wapens
Oorspronkelijk vervaardigde automatische wapens die dmv een
duurzame blokkering ntet meer volautomatisch kunnen
schieten

Blokkering moet voor 01..Q8·2005zijn aangebracht
• Wapen stond reeds voor 01..Q8-2005op een verlof

Schoudervuurwapens met een totale lengte van 60 cm of
minder of een looplengte van 30 centimeter of minder

Schoudervuurwapens zonder schoudersteun

Semi-automatische- en repeterende (pomp mechanisme,
hendel- ell grendelrepeteer) hagelgeweren

a-
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PA Semi-eutcmatische aanvalswapens
binnen de Nederlandse schietsport

. 2.7.2 Ongewenste wapens
Vuurwapens met geïntegreerde geluiddemper (muv
schutte rij buksen)

Meerloops pistolen

Vuistvuurwapens in het kaliber 6.35 (.25 ACP) of met een
looplengte van 2,5 inch (6,35 cm) of minder

Vuurwapens die uitsluitend waren toegestaan in de door
de KNSA gereglementeerde discipline Gebruiksgeweer

~";,~w;";,,,!:~,,,,,,:~:\V;~~ P4{"LITI E
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PA Semi-automatische aanvalswapens
binnen de Neder1andse schietsport

. 2.8.1 Ongewenste wapens

Overgangsmaatregel (oude rechten)

Wapens stond voor 01 ·08-2005 al op een verlof

Gebruiksgeweer stond voor 01·01·2013 reeds op een verlof

Handel in wapens op basis van 'oude rechten' loegeslaan
tussen verlofhouders of aan wapenhandelaren

~~,.~,>!;,=~,~"~.t=-,, pi'$u TI E

PA Semi-automatische aanvalswapens
binnen de Nederlandse schietsport

2 Onderwerpen voor 31-05-2013

JI de wijze waarop de wetgever de screeningscriteria heeft
verbreed en hoe de politie die toepast
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PA RISICOBEPALING

INFORMATIEOHDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

~ Doelstelling (Situatie na 15-01-2013)

· Proces vergunningverlening verbeteren door

· 'Relevante" informatie te benoemen en
informatieproces er op inrichten

· Aanvrager moet geschiktheid aantonen
(invoering omgekeerde bewijslast)

· Aanvraag- en toezichtproces op basis van risico-
inschatting (profiling)

~"."""-""""''',!!;,,,,,.=;. P."~":_I E

PA RISICOBEPALlNG

INFORMATIEONDERZOEK KORPSCHEfTAKl:N

2 Uitgangspunten: Risicofactoren oftewel 'triggers'

- I Omstandigheden die invloed kunnen hebben op de
stabiliteit van het functioneren van een individu

OF

- " Het (afwijkend) functioneren van een individu dat tot
uiting komt door zijn handelen

~\':.~"'''''~~w.':'.(",
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PA RISICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHErrAKEN

Risicofactoren oftewel 'triggers', kunnen zijn:

I = Klinische factoren

11 = Stressvolle omstandigheden

111 = Specifieke kenmerken van de aanvrager

-
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RISICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

~RISICOFACTOREN

RlSICOBEPALJNG

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

:.- Risicofactoren oftewel 'triggers', kunnen zijn:

psychische stoornis

Verslaving

gedwongen opname

forensische zorg

suïcidale gedachten

RlSICOBEPALING

lNFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

~ Risicofactoren oftewel 'triggers', kunnen zijn:

11= Stressvolle omstandigheden

problemen in relationele sfeer

problemen in de arbeidssfeer of opleiding

gebrekkig sociaal steunsysteem

stressvolle levensomstandigheden

'. ,.
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RISICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

;.. Risicofactoren oftewel 'triggers', kunnen zijn:

11I = Specifieke kenmerken van de aanvrager

Agressie

crimineel gedrag

impulsiviteit en zelfregulatie

zelfstandige handelingsbekwaamheid

fascinatie voor wapens en/of geweld

extreme uitingen

r---------~-multlngenVanred~rc~a"'rs~e~rrn"'g.-------------------!~}------~
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RISICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

~ Specifieke kenmerken van de aanvrager
~ Voorbeelden extreme uitingen

emailadres:seriernoordernaar@hotmail.com

RISICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

;.. Vervolg stappen

Inlichtingenformulier
- I. Heeft u te maken met stressvolle

omstandigheden(relatie, werk of schulden),
waardoor u zelfmoord gedachten heeft of
agressief gedrag vertoont, waardoor u een
gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare
orde of veiligheid?

- Zo ja kunt u aangeven wat die omstandigheden..? -

24/05/2013
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RlSICOBEPALING

lNFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEF"l'AKEN

~ Vervolg stappen

lnllchtinqenformulier

2. Bent u binnen de afgelopen acht jaar, door middel van
een bevel van de Officier van justitie, de burgemeester of
een rechterlijke uitspraak, in een psychiatrisch (of een
psychiatrische afdeling van een) ziekenhuis geplaatst dan
wel ter beschikking gesteld?

RlSICOBEPALING

lNFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEF"l'AKEN

F Vervolg~tappen

Jnlichtingenformulier
3. Heeft u een traumatische ervaring gehad (bijvoorbeeld
slachtoffer van een ernstig misdrijf) waardoor u onder
stressvolle omstandigheden sterk.emotioneel zou kunnen
reageren, en waardoor u een gevaar kunt vormen voor
uzelf, de openbare orde of veiligheid?

Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

RlSICOBEPALING

lNFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEF"l'AKEN

~ Vervolgstappen

Inlichtingenformulier

4. Gebruikt u regelmatig medicijnen die volgens de bijsluiter de
handelingsvaardigheid en daarmee de veilige omgang met
vuurwapens kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen,
kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen,
antipsychotische middelen of opwekmiddelen?

Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

I;
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RISICOBEPALlNG

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

>- Vervolg stappen

Inlichtingenformulier

5. Maakt u misbruik, of hebt u misbruik gemaakt, van alcohol,
geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of
bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch
onderzocht of onder behandeling geweest?

RISICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

» Vervolgstappen

Inlichtingenformulier

6. Heeft u te maken met lichamelijke aandoeningen of andere
beperkingen, die een veilige omgang met vuurwapens
belemmeren?

Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

RISICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

>- Vervolg stappen

Inlichtingenformulier

7. Verkeren, voor zover u bekend, huisgenoten in
crirninele kringen of in de omstandigheden van
vorenstaande vragen waardoor de aanwezigheid van
vuurwapens in uw woning, een gevaar kunnen vormen
voor uzelf, de openbare orde of veiligheid?

24/05/2013
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RlSICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEK KORPSCHEFT AKEN

:.- Vervolg stappen

Inlichtingenformulier
8. Wilt u nog een opmerking of verklaring toevoegen?

RlSICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

~ Vervolgstappen
- Verbeteren informatieproces, door

Invoering omgekeerde bewijslast

Betrekken referenten

Raadplegen open bronnen

Raadplegen wijkagenten

Koppelingen systemen
(Basis Voorziening Handhaving (BVH) !Wet Bijzondere Opnemingen
Psychiatrische Ziekenhuizen register- (BOPZ-Omnls)

RlSICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

:.- Vervolg stappen
Verbeteren informatieproces. door

Raadplegen open bronnen
internet-toot Caliber Landelijk Platform Vuurwapens (LPV)
Hoe manifesteert iemand zich?

24/05/2013
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PA RlSICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEK KORPSCHErrAKEN

.,
Vervolgstappen

- Verbeteren informatieproces, door

Raadplegen wijkagenten

Brengen en halen van informatie

Cursus Potentieel Gewelddadige Eenlingen voor
wijkagenten legt relatie van wijkagent naar Korpscheftaken

Lijsljes van wijkagenten

~""~"'==~ pt_LlTI E

PA RISICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN

., Vervolgstappen
, Verbeleren informalieproces, door

Koppelingen systemen (BVH/BOPZ-OMINS)

Blue view = autorisatieniveau van belang

Koppeling met BVH en andere registers is onlwikkeltraject

~W.)~~:<''''''':·.W..•••.~
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PA RISICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEK KORPSCHEFTAKEN

.,
Theorie in praktijk

., Intakegesprek met de aanvrager (contact 1)

.,
Uitreiking inlichtingenformulier + bespreking

.,
Hoe voer je een intakegesprek?

., Onlwikkeltraject: gesprekstechniek intakegesprekken
Politieacademie

-
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RISICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEK KORPSCHEFT AKEN

}- Snelheid ontwikkelingen geen rem op ambitie

>- Fasegewijze invoering, wat reeds kan, reeds oppakken
}- Aanpassing wet- en regelgeving CWM (Geestelijke Gezondheidszorg -

GGZetc)
}- Doorontwikkeling Verona
}- Invoering computertest (Fins-model) in 2014

}- Professionaliseringstraject KC-taken met aandacht voor
- Eisen stellen aan competenties
- Opleidingsaanbod PA doorontwikkelen
- Benodigde en beschikbare capaciteit (groeiproces)

Algemene vaststelling -+
);> Alle partijen meer bewust van belang informatiebeoordeling en beschikbaarheid

RISICOBEPALING

INFORMATIEONDERZOEKKORPSCHEFTAKEN
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