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De heer Stoffelen (P.v.d.A.) herinnerde eraan dat de geweldsin–
structie inhoudt dat toepassing van geweld zoveel mogelijk moet worden
vermeden en dat, als het moet worden toegepast, ernstige of dodelijke
verwondingen moeten worden voorkomen. Het belangrijkste kenmerk
van automatische wapens is echter dat zij een grote vuursnelheid hebben
en dus eerder zijn te karakteriseren als legerwapens dan als politie–
wapens. Het nieuwe wapen Heckler & Koch MP5A2, dat de Winchester
karabijn gaat vervangen, is te typeren als een zeer geavanceerd leger–
wapen met hoge vuursnelheid. Hoe valt dat te rijmen met de geweldsin–
structie? Immers, als een automatisch wapen gebruikt wordt, is het een
moordwapen. De hoofgedachte van de handleiding is, het doel te treffen
terwijl de geweldsinstructie inhoudt dat het geweld zodanig moet
worden toegepast dat een vluchtende verdachte kan worden aange–
houden. In haar zeer beknopte advies gaat de bewapeningscommissie uit
van een semi-automatisch wapen, terwijl de fabrikant aangeeft dat het
wapen ook automatisch kan worden gebruikt.
Is het waar dat de wapens die thans in gebruik zijn bij de arrestatie–
teams van de gemeentepolitie en de rijkspolitie en ook de beveiligings–
eenheden van het korps rijkspolitie semi-automatisch zijn die zowel schot
voor schot als automatisch kunnen worden afgevuurd? Is het daarnaast
waar dat er 6 modellen van de MP5 bij de politie in gebruik zijn?
Zijn de verkorte versies bij de verschillende arrestatieteams alsnog
terzijde gelegd omdat de korte loop geen voordeel biedt boven het vuist–
vuurwapen Walther P5? Voorts vroeg de heer Stoffelen of de zeer
geavanceerde snelvuurpistoolmitrailleurs zodanig worden afgeleverd dat
ze geen automatisch vuur kunnen afgeven. Als dat het geval is, waarom
is de handleiding bij het wapen gebaseerd op het automatisch en het
schot voor schot vuren?
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Ten slotte vroeg de heer Stoffelen of het gebruikelijk is, dit soort
beslissingen aan de orde te stellen in het georganiseerd politie-overleg
en wie er heeft beslist over de aanschaf van wapens die wel in gebruik
zijn maar in de stukken niet worden genoemd. Welke argumenten
hebben ten grondslag gelegen aan de keuze voor de korte uitvoering van
de pistoolmitrailleur en wat gebeurt er met de wapens die kennelijk niet
meer bruikbaar zijn? Welk bedrag is daarmee gemoeid?
De heer Koetje (C.D.A.) had er geen behoefte aan, terug te komen op
de keuze voor de Action-3 munitie. Hij stelde het op prijs dat de
bewindslieden conform het indertijd gedane verzoek hebben kenbaar
gemaakt dat met dezelfde munitie moet worden geoefend. De heer
Koetje verbaasde zich erover dat invoering van de nieuwe munitie traag
op gang komt. Is de politie al volledig op de hoogte gesteld?
De heer Koetje meende dat de vervanging van de Winchester karabijn
voldoende wordt gemotiveerd. Helaas is het nodig de politie te voorzien
van een wapen waarmee adequaat kan worden gereageerd op activi–
teiten van tegenstanders. Het is logisch het ene semi-automatische
wapen door een modernere versie ervan te vervangen. De heer Koetje
ging ervan uit dat de Action-3 kogel de standaardmunitie wordt voor het
nieuwe wapen. Hij kon instemmen met het besluit om het gebruik van
precisiegeweren te beperken tot de bijzondere bijstandseenheid van het
korps rijkspolitie.
Ten slotte merkte de heer Koetje op het merkwaardig te vinden dat,
nadat de commissie-Heijder rapport heeft uitgebracht, het zo lang moet
duren voordat de geweldsinstructie wordt aangepast. Hij achtte voortva–
rendheid op dit punt gewenst.
De heer Blaauw (V.V.D.) vroeg welke voorzieningen zijn getroffen om
ervoor te zorgen dat het nieuwe wapen alleen schot voor schot kan
vuren. Kan de gebruiker het wapen zodanig aanpassen dat het automa–
tisch kan vuren? Krijgt de politie op Schiphol de schot voor schot-versie
of het wapen met beide mogelijkheden? Bij terroristische acties zou de
politie zeer goed een automatisch wapen kunnen gebruiken.
Voorts vroeg de heer Blaauw of er internationale contacten bestaan
over eenheid in wapengebruik en geweldsinstructies. Wordt tijdens de
opleiding nadruk gelegd op de noodzaak, een voortvluchtige door middel
van een schot onder de gordel tot staan te brengen? Is het waar dat
schietvaardigheidsoefeningen soms te wensen overlaten en dat er
politieambtenaren rondlopen met een vuurwapen waarmee zij niet
gewend zijn om te gaan?
De heer Kohnstamm (D66) vroeg of het in het voornemen ligt ook de
ME te voorzien van de HK MP5A2 en of, als dat het geval is, voor de ME
dezelfde voorschriften gelden als voor de arrestatieteams. Wordt op
deze manier de geweldsdrempel in acties van de ME niet te veel
verlaagd? Hij wees erop dat de ME in het algemeen niet van doen heeft
met vuurgevaarlijke criminelen.
Het antwoord van de regering
De Minister van Justitie zegde toe dat de regering nog dit jaar met
een standpunt zal komen met betrekking tot het rapport van de
commissie-Heijder over de geweldsinstructie. In het algemeen moet het
gebruik van automatische wapens worden vermeden, maar men moet
zich realiseren dat zich situaties kunnen voordoen waarin daaraan niet
valt te ontkomen. Als dat het geval is moet wel toestemming worden
gevraagd aan de minister van justitie.
Nadat op 31 januari 1990 aan de Tweede Kamer het besluit tot
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invoering van de Action 3-patronen en de vervanging van de karabijn
kenbaar zijn gemaakt, zijn ook het openbaar ministerie en het korps rijks–
politie van dat besluit op de hoogte gebracht. Er wordt thans door
ongeveer 20 politiekorpsen geoefend met de Action 3-munitie. Eind
november worden de resultaten bezien waarna de leverancier eventueel
de opdracht krijgt met de produktie te beginnen. De produktie bedraagt
maximaal 800000 patronen per maand, terwijl in Nederland ongeveer 8
miljoen patronen per jaar worden gebruikt. Het is van groot belang dat er
zodanig wordt geoefend dat in de voorkomende gevallen op een verant–
woorde wijze en conform de geweldsinstructie gebruik kan worden
gemaakt van de wapens. Vanaf medio februari 1991 zal levering plaats
vinden aan de politiekorpsen. Het verdient aanbeveling, eerst de oude
munitie op te maken omdat terugname door de leverancier of verkoop
aan derden een moeizame zaak is.
Alle 16 ME-pelotons van het korps rijkspolitie en de 11 ME-pelotons
van de gemeentepolitie die voor landelijke bijstand zijn aangewezen,
krijgen de beschikking over het nieuwe HK MP5-wapen dat in dit geval
echter niet automatisch kan worden afgevuurd omdat het niet voorzien is
van een vuurregelaar. Het feit dat de nieuwe wapens semi-automatisch
zijn, betekent dat ze niet automatisch kunnen worden gebruikt. Dat is
noch in technische zin noch in juridische zin het geval. Een wapen is
semi-automatisch wanneer na een schot, zonder doorladen, een nieuwe
patroon in de kamer komt. In tegenstelling tot het automatische vuur–
waarbij met een druk op het afvuurmechanisme meerdere schoten
kunnen worden gelost– kan met een semi-automatisch wapen slechts
schot voor schot worden gevuurd. Voor de bij de ME in gebruik zijnde HK
MP5 is het dus noodzakelijk dat de trekker telkenmale wordt overge–
haald. Van automatisch of snelvuur is geen sprake. Per 31 december
1990 zal ook het bewakingspersoneel op Schiphol van dit wapen zijn
voorzien.
De Minister van Binnenlandse Zaken merkte op dat het niet
gebruikelijk is om zaken de bewapening betreffende in het georgani–
seerde overleg aan de orde te stellen. In het buitenland wordt in het
algemeen de volmantelkogel gebruikt. In Spanje wordt een Spaanse
equivalent van de stopkogel gebruikt. Ook door diverse politiediensten in
Duitsland, Belgie, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt de
stopkogel aangewend, maar in een aantal landen wordt de mogelijkheid
onderzocht of andere patronen kunnen worden gebruikt. Zo is de
fabrikant van de Action 3- kogel ook betrokken bij proefnemingen in
Engeland en Duitsland.
In een circulaire van 18 januari 1990 aan de burgemeesters van
gemeenten met gemeentepolitie is melding gemaakt van de invoering
van de nieuwe wapens. Conform de paraatheidscirculaire van 1986
dienen 11 pelotons mobiele eenheden gemeentepolitie voor landelijke
bijstand karabijn-geoefend te zijn. Deze pelotons werden medio 1990
door Binnenlandse Zaken voorzien van het nieuwe wapen. De opleiding
zal einde van dit jaar zijn afgerond. Tot een nader te bepalen tijdstip zal
de gemeentepolitie de karabijn kunnen blijven voeren. De nieuwe wapens
kunnen in voldoende mate worden geleverd en er is voldoende capaciteit
voor de opleiding beschikbaar. Enige overbruggingstijd is uiteraard
onvermijdelijk. Bedacht dient te worden dat de mobiele eenheden een
typische organisatievorm hebben en dat zij een bijzondere taak hebben
met het oog op het herstel van de openbare orde en rust. Het ligt niet
voor de hand, deze eenheden te laten optreden in situaties waarin meer
dan incidenteel vuurwapengebruik te duchten is. Een lang wapen ten
bate van de handhaving van de openbare orde is niet nodig. Dat is wel
het geval als wordt opgetreden in samenwerking met bijzondere
eenheden om beveiligingstaken te verrichten.
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In navolging van het advies van de bewapeningscommissie is besloten
geen gebruik te maken van anderssoortige of goedkopere bestaande
munitiesoorten. Verschillende munitietypen veroorzaken een verschil–
lende opslag van het wapen. De precisie van het wapen is gebaat bij een
constante opslagwaarde. Overwogen wordt een deel van de oude
munitie te gebruiken voor oefeningen die gericht zijn op elementair
gebruik van het vuurwapen. Overwogen wordt, een deel van de oude
munitie te gebruiken voor oefeningen, gericht op elementair wapenge–
bruik.
Nadere gedachtenwisseling
De heer Stoffelen herhaalde zijn vraag naar de besluitvorming ten
aanzien van een reeks van wapens bij de politie. Hoe kon het gebeuren
dat dure wapens (de versie met de korte loop) al spoedig moesten
worden vervangen door de Walther P5 omdat de voordelen ervan nihil
waren en hoeveel heeft die operatie gekost?
Zal het vaak voorkomen dat de ME samenwerkt met bijzondere
eenheden om beveiligingstaken te verrichten en dus ook gebruik moet
kunnen maken van de pistoolmitrailleur, ook al is het de schot voor
schot-versie? Met het oog op de aanwezigheid van scherpschuttersteams
kan ook de vraag worden gesteld waarom de ME een pistoolmitrailleur
nodig heeft.
De heer Stoffelen herhaalde dat het nieuwe wapen een fabelachtige
vuursnelheid heeft en vroeg zich af of het nodig is een zeer duur wapen
aan te schaffen om het vervolgens niet optimaal te benutten. Is het
redelijkerwijs mogelijk het nieuwe wapen zodanig te gebruiken dat
ernstige verwondingen worden voorkomen?
De heer Koetje wilde graag iets meer duidelijkheid omtrent het onder–
scheid tussen juridisch en technisch gebruik van automatische wapens.
De heer Blaauw meende een verschil van mening te kunnen ontwaren
tussen beide ministers wat betreft het gebruik van de oude munitie. Hij
wees er nog op dat de Action 3-munitie loodvrij is. Kunnen de bewinds–
lieden toezeggen dat de oude munitie niet gebruikt wordt bij oefeningen
in besloten ruimten?
De heer Kohnstamm vroeg zich af of de ME met de nieuwe wapens
gaat oefenen om te weten wat er gebeurt als andere eenheden ze
gebruiken. Hij wilde graag een expliciet antwoord op de vraag of de
nieuwe wapens ter beschikking komen van de ME en wanneer ze precies
mogen worden gebruikt. Als alleen het juridische en dus niet het feite–
lijke gebruik aan regels onderhevig wordt gemaakt, bestaat het risico dat
er overinvesteringen worden gedaan en dat in concrete situaties niet
naar de regels wordt gehandeld.
De Minister van Justitie merkte op dat voorkomen moet worden dat
de politie met een grote variëteit aan wapens werkt. Er wordt dan ook
slechts gewerkt met de wapens die in de wapenbeschikking zijn
opgenomen. Het is beter om met één type wapen te werken, ook al heeft
het meer mogelijkheden. Het gebruik van automatische wapens is in
beginsel uit den boze en slechts toegestaan in uitzonderlijke situaties.
In de afgelopen 6 jaar is vier keer aan de minister van Justitie
gevraagd met het oog op het uitzonderlijke karakter van de situatie
gebruik te mogen maken van automatische wapens. De volmantelkogel,
waarvan de voorraden worden opgebruikt voor de schietoefeningen,
heeft als bezwaar dat hij het lichaam van het slachtoffer weer verlaat
met alle oncontroleerbare effecten vandien. De stopkogel brengt zwaar
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lichamelijk letsel toe. De action 3-kogel vermijdt beide nadelen zoveel
mogelijk.
Er komen minder HKMPS-wapens in gebruik dan er thans Winchester
karabijnen zijn. In geval van serieuze bedreigingen moet er voor
bewaking en beveiliging een instrument beschikbaar zijn zonder dat
direct de krijgsmacht behoeft te worden ingeschakeld. Ook om die reden
is voor de HKMP5 gekozen. Voorop staat een gelimiteerd gebruik van het
wapen. Van de verkorte versie van de HKMP5, die is bedoeld voor de
persoonsbeveiligingstaken, kan waarschijnlijk worden afgezien omdat de
Walther P5 daarin kan voorzien. De buiten gebruik gestelde wapens
worden ingeruild bij of teruggenomen door de leverancier. Als dat niet
mogelijk is worden ze vernietigd.
De Minister van Binnenlandse Zaken merkte nog op dat voor de
normale taken van de ME geen lang wapen nodig is. In de eerste alinea
van blz. 6 van het advies van de bewapeningscommissie wordt echter
duidelijk gemaakt dat in sommige omstandigheden ook de ME - maar
dan altijd in samenwerking met andere eenheden - over het nieuwe
wapen dient te beschikken. Er zijn thans 6000 Winchester karabijnen
beschikbaar, terwijl 1500 HKMP5-wapens worden aangeschaft. Er wordt
dan ook op beperkte schaal mee geoefend. Voor zover nog wordt
geoefend met oude munitie, zijn er voorzieningen getroffen om de
gezondheid van de oefenende politiemensen te waarborgen. Overigens
moet bedacht worden dat hun veiligheid ook wordt gediend door het
invoeren van geavanceerde wapens.
De voorzitter van de commissie,
Kohnstamm
De griffier van de commissie,
Coenen
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