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Verslag Workshop 2 

Arbeidsveiligheid : wapens als werkmiddel 
 

Aanvang workshop :13.00 

Einde workshop : 14.15 

 

1. Inleiding 

De animatoren en deelnemers (27) van workshop 2 stellen zich kort voor. 

Gezien het ruime perspectief van de titel van de workshop wordt er gewerkt aan de hand van een 

brainstorming. 

 

2. Brainstorming 

Er wordt aan de deelnemers gevraagd om drie kerngedachten op te schrijven met betrekking tot het 

thema. 

Aanzet : “wat verstaat u onder arbeidsveiligheid met betrekking tot wapens?”. 

De ideeën, op post-it, worden verzameld en geclusterd op het bord (zie bijlage1).  Al zeer snel komen 

enkele grote thema’s en groepen aan het licht. 

Na de clustering schetsen de animatoren de respectievelijke wettelijke kaders (blauwe tekst op bijlage). 

Gezien de interesse en de tijdslimiet wordt geopteerd om enkele aanvullingen te maken door 

onderhavig verslag van de workshop op te stellen. 

 

3. Inhoud van de desbetreffende regelgeving 

Om de geïnteresseerden enigszins te gidsen binnen de bestaande regelgeving volgen hierna de 

inhoudstafels. 

 
3 JUNI 2007.—Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, 

alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de 

Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie 

 

EN 

 

14 FEBRUARI 2008. — Omzendbrief GPI 62 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd 

op twee niveaus 

 

De omzendbrief bevat de volgende hoofdstukken : 

Inleiding; 

Hoofdstuk 1 : Modaliteiten om de voorgeschreven bewapening te verwerven; 

Hoofdstuk 2 : Het voorhanden hebben, het dragen en het vervoer van de bewapening; 

Hoofdstuk 3 : Ontneming van de bewapening als veiligheidsmaatregel; 

Hoofdstuk 4 : Meldingen van incidenten; 

Hoofdstuk 5 : Opleiding en training; 

Hoofdstuk 6 : Het opslaan en bewaren van de bewapening; 

Hoofdstuk 7 : Teruggave van de individuele bewapening; 

Besluit. 

 



  

17 MAART 2006.—Omzendbrief GPI 48 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de 

personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten 

 
1. Algemeenheden 
1.1 Het concept “geweldbeheersing” 

1.2 De vier pijlers van de geweldbeheersing 

1.3 De politiebewapening 

1.4 De gevaarsituaties 

1.5 De doelstelling van de opleiding en training 

1.6 De kenmerken van de opleiding en training 

1.7 De vaardigheidsniveaus 

1.8 De omkaderingsnormen 

2 Basisniveau 
2.1 Basisopleiding 

2.2 Voortgezette opleiding 

2.3 Training 

2.4 Evaluatie 

3. Gekwalificeerd niveau 
3.1 Toekenning van de kwalificatie 

3.2 Bevestiging van de kwalificatie 

3.3 Intrekking van de kwalificatie  

3.4 Effectief van het gekwalificeerd niveau 

4. Gespecialiseerd niveau 

4.1 Verantwoordelijkheid van het gespecialiseerd niveau 

4.2 Toekennen van het brevet 

4.3 Bevestiging van het brevet 

4.4 Intrekken van het brevet 

4.5 Effectief van het gespecialiseerd niveau 

5. Pedagogisch Comité en de Cel Gevaarsituaties 

5.1 Het Pedagogisch Comité 

5.2 De Cel Gevaarsituaties 

6. Analyse van gebeurtenissen met ernstige geweldsuitingen 

7. Overgangsmaatregelen 

8. Besluit 

 

4. Bronnen van informatie 

Deze regelgeving is terug te vinden op diverse websites en interne netwerken 

Website : www.infozone.be bij documentatie 

Portal : PolDoc , navigeren per thema/gerechtelijke en administratieve politie/geweldbeheersing 

 

De goedgekeurde handboeken mbt geweldbeheersing binnen de politie 

Portal : PolDoc , navigeren per thema/gerechtelijke en administratieve politie/geweldbeheersing 

 

De type erkenningdossiers (verplichte inhoud, programma, competenties, opleidingsuren, …) mbt tot 

opleidingen geweldbeheersing : www.police.ac.be onder “geweldbeheersing” rechts op het scherm. 

 

 

HCP Christophe BIERLAIRE (DGS/DSW) 

CP Koenraad CRACCO (DGS/DSE/Cel Gevaarsituaties) 

CP Vico COCKX (DGS/DSE/Cel Gevaarsituaties) 

 

Email DSW : fedpol.dsw@chello.be 

Website van de opleiding : www.police.ac.be 

Email cel gevaarsituaties : gsd@police.ac.be 



  Bijlage 1 aan verslag workshop 2 / CPS 16/06/2008 

Bordschema 
 
Zwart : ideeën van de deelnemers 
Blauw : aanvullingen van de animatoren 

 
Welzijnswet – Nationaal veiligheidsplan – KB mammoet 

GPI 48 Opleiding en training geweldbeheersing 17/03/2006 KB op de politiebewapening 03/06/2007 
verduidelijkt in GPI 62  14/02/2008 

Bewapeningscommissie 
gecoördineerd DGS/DSM 

BELEID & FILOSOFIE OPLEIDING EN TRAINING PROCEDURES EN SAFETY MATERIAAL 

Belang van de wapens 
binnen 

geweldbeheersing 

Manipulaties aanleren 
 

Risicoanalyse geweldbeheersing Dwang 
zonder vuurwapen 

Accommodatie schietoefeningen 
Schietstand buiten 

Beslissing shoot – non-
shoot 

Uniforme opleiding Meenemen van bewapening naar huis 1 politie – 1 vuurwapen 

Filosofie omtrent het 
omgaan met wapens 

Training en oefeningen met 
wapens 

Manipulaties binnen commissariaat  Een veilig wapen 

Wetgeving mbt wapens 
(3) 

Kennis en gebruik van de wapens 
(10) 

Ontneming van wapen Loodvrije munitie 

Wapengebruik tijdens 
uitvoering dienst 

Onderhouden van de verworven 
kennis 

Langdurige afwezigheid, wat met wapens 
(3) 

Aangepaste holsters 

Veiligheidsmaatregelen en manipulaties  

 Reactietijd en 
inschattingsvermogen 

 Risicoanalyse van schietstanden, 
lawaai, invloed op gezondheid 

Uitsluiten dat een schot afgaat bij het opbergen van de wapens Rode aanduiding op wapen 
wanneer gewapend 

Arbeidsongevallen bij training  Soorten munitie 

Wat doen met collega’s die trainingen ontlopen  

Voorkomen van arbeidsongevallen (4) 

 Veilig gebruik van de wapens Veiligheid op straat  

 Veiligheid schietstand (2) Wapengebruik tijdens uitvoering dienst 

stressbeheersing Opbergen van wapens in politiegebouw (5) 

  

Opbergen van wapens na dienst 

Uniformiteit munitie en wapens (beleid richtlijnen) 

 


