
 

Postbus 290 
3830 AG Leusden 

BEZOEKADRES 

Larikslaan 1 
3833 AM Leusden 

TELEFOON 

033 - 4952888 

FAX 

033 - 4962777 

INTERNET 

www.acp.nl 

E-MAIL 

ledencontact@acp.nl 
 

 

Bij beantwoording ons 
kenmerk vermelden 
a.u.b. 

 
 

AFDELING  PLAATS  ONS KENMERK 

Bestuur  Leusden  DB/cor.uit/18.007/gk/sb 

DOORKIESNUMMER  DATUM  UW KENMERK 

  26 februari 2018   

E-MAIL   

bestuur@acp.nl 

   

BETREFT   

Onderhoud schietbanen 
 
 
Geachte heer Akerboom, 
 
In de afgelopen twee jaar hebben zich een aantal leden bij ons gemeld met ernstige 
gezondheidsklachten - gehoorschade en klachten aan de luchtwegen - die zij wijten aan hun 
werk en oefeningen op de schietbaan. Op basis daarvan deed de ACP een steekproef onder 
collega’s om te controleren of de schietbanen voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in 
de ‘werkinstructie beheer en gebruik vuurwapenaccomodaties Politie Nederland’, die in 2015 in 
goed overleg tussen de minister van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding en de vakbonden in 
het CGOP is afgeprocedeerd. 
 
Wij kregen tot onze grote verbazing te horen dat er nog altijd met een zwaar verouderde 
instructie (1995) wordt gewerkt. De ACP heeft op diverse manieren het onderwerp onder de 
aandacht van u, de werkgever gebracht. Zowel in het CGOP als via het Uitvoeringsloket hebben 
wij vragen gesteld over de veiligheid op de schietbanen en de werkgever herhaaldelijk verzocht 
om de geldende werkinstructie na te leven. Hierop hebben wij geen bevredigende antwoorden 
ontvangen.  
 
Daarnaast diende de ACP een klacht in bij de Inspectie SZW die daaropvolgend onderzoek heeft 
gedaan op de schietbaan in Amsterdam; één van de schietbanen waarvan politiemensen 
melding hebben gemaakt in relatie tot klachten aan de luchtwegen. Dat onderzoek is inmiddels 
afgerond. De Inspectie constateert dat de uitgevoerde RI&E op de Amsterdamse schietbaan niet 
voldoet aan de gestelde eisen en niet zorgvuldig is gedaan. In de risicoanalyse staat dat er geen 
sprake zou zijn van ongezond hoge geluidsniveaus en blootstelling aan (hoge) concentraties 
giftige dampen. Volgens de Inspectie is die conclusie op verkeerde berekeningen gebaseerd en 
onvoldoende onderbouwd. Bovendien stelt de Inspectie vast dat er onvoldoende aandacht is 
voor controle, onderhoud en voorlichting aan politiemedewerkers die gebruikmaken van de 
schietbaan. 
 
De optelsom van klachten van leden, het feit dat de werkgever de vastgestelde werkinstructie 
niet naleeft en de resultaten van het inspectieonderzoek brengen de ACP tot de conclusie dat de 
veiligheid op de schietbanen niet gegarandeerd is. 
 
 

Korpschef Nationale Politie 

T.a.v. de heer drs. E.S.M. Akerboom T.a.v. de heer drs. E.S.M. Akerboom 
Postbus 17107  DEN HAAG Postbus 17107 
 2502 CC  DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
  



 

DATUM 

26 februari 2018 

ONS KENMERK 

DB/cor.uit/18.007/gk/sb 

PAGINA 

2/2 

 
 
De ACP verzoekt u daarom dringend om de volgende maatregelen te nemen: 

- Onmiddellijke sluiting van de schietbaan in Amsterdam, totdat gedegen onderzoek 
duidelijk maakt dat er geen gevaar (meer) bestaat voor de gezond- en veiligheid van 
collega’s. Daarbij moet worden getoetst aan de geldende werkinstructie in plaats van de 
zwaar gedateerde instructie uit 1995 en aan de geldende bepalingen in de 
Arbeidsomstandighedenwet. 

- Opnieuw onderzoeken van alle schietbanen van de politie in Nederland om vast te 
stellen of deze voldoende veilig zijn. Ook hierbij dient te worden getoetst aan de 
geldende werkinstructie en de bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet. Geeft de 
werkgever hieraan geen gehoor, dan ziet de ACP zich genoodzaakt om de Inspectie 
SZW te vragen om onafhankelijke controles uit te voeren op alle schietbanen. 

 
Omdat wij van mening zijn dat er geen risico’s genomen mogen worden met betrekking tot de 
veiligheid van politiemensen op de schietbanen en er snel maatregelen nodig zijn, zien wij ons 
genoodzaakt om over het bovenstaande naar buiten te treden. Wij zullen morgen (27 februari) 
een nieuwsbericht publiceren op onze website. 
 
In afwachting van uw reactie en hopend u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
Politievakbond ACP 
 

 
 
Gerrit van de Kamp 
voorzitter 
 
 
 
 

 
 
 


