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Onderhoud schietbanen 

 

 

Geachte heer Kok, 

 
Hartelijk dank voor uw reactie op onze brief “Onderhoud schietbanen”.  
 
Wij stellen het op prijs dat u opdracht heeft gegeven de Werkinstructie Beheer en 

Gebruik Vuurwapenaccommodaties Politie Nederland 2014 alsnog te implementeren. 
Uw brief roept echter wel de nodige vragen op. Ons verzoek is dan ook om uw reactie 
op de volgende punten nog nader toe te lichten. 
 

 In de eerste plaats horen wij graag van u hoe en wanneer de door u gegeven 

opdracht wordt uitgevoerd. Implementatie laat al enkele jaren op zich 

wachten, van verdere vertraging kan volgens de ACP geen sprake zijn.  

 

 U schrijft: “Net zoals de ACP zijn wij van mening dat er geen onverantwoorde 

risico’s genomen mogen worden met betrekking tot de veiligheid van 

politiemensen op de schietbanen.” Dat is volgens ons onjuist. Wij hebben 

aangegeven dat er GÉÉN risico’s genomen mogen worden. We vragen u dan 

ook om ons nader toe te lichten wat u bedoelt met “onverantwoorde” risico’s. 

 

 In uw reactie gaat het over voorschriften van 2015- “waar nodig 

geactualiseerd op basis van nieuwe wettelijke voorschriften.” We willen u 

vragen om ons een overzicht te sturen van zowel alle nieuwe wettelijke 

voorschriften als de actualisaties die op basis daarvan moeten worden 

gedaan.  

 

 In de Werkinstructie Beheer en Gebruik Vuurwapenaccommodaties Politie 

Nederland 2014 staat dat alle schietbanen jaarlijks door de 

inspectiecommissie worden goedgekeurd. Nu de voorschriften worden 

geïmplementeerd, vragen wij u expliciet om de garantie dat deze 

onderzoeken voor eind 2018 worden gehouden en afgerond. De ACP ontvangt 

graag de rapportages van de onderzoeken. 
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Door heel Nederland wordt tot nu toe gewerkt met een instructie van 24 jaar oud- 
terwijl er een nieuwe instructie voorhanden is. Wij hebben gewezen op de risico’s die 
daarmee worden gelopen. Denk aan de collega’s die zich melden met gehoorschade 
en klachten aan luchtwegen. Wij hopen dat een toelichting van u op de genoemde 
punten meer helderheid geeft over wat collega’s en de ACP hierin van u kunnen 
verwachten.  
 

Met vriendelijke groet, 
Politievakbond ACP 
 

 
Gerrit van de Kamp 
voorzitter 
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