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SYNDICALE MEDEDELING

Geen sluitend juridisch kader voor het
proefproject met het stroomstootwapen
Tijdens het hoog overlegcomité van 5 december 2017 hebben alle vakorganisaties een
negatief advies verleend ter gelegenheid van de uiteenzetting van het proefproject met
de taser (stroomstootwapen) in 14 politiezones.
Voor alle duidelijkheid: VSOA Politie is niet gekant tegen de invoering van de taser op
zich. Wij zijn ervan overtuigd dat dit middel in bepaalde gevaarsituaties nuttig kan zijn.
Wij vragen enkel een sluitend kader zodat het personeelslid dat het wapen gebruikt
beschermd is door de wetgever.
Maar momenteel ontbreekt een juridische basis in de gedefinieerde gevallen van het
proefproject, namelijk het gebruik van een taser tegen een ongewapend persoon.
Het gebruik van een stroomstootwapen, dat in sommige gevallen dodelijk kan zijn,
tegen een persoon die ongewapend is maar een extreem agressief gedrag vertoont –
zoals bijvoorbeeld het geval is bij het excited delirium syndroom – is momenteel wettelijk
niet voorzien en dus per definitie niet toegelaten.
De vergelijking met bijvoorbeeld het vuurwapen gaat dan ook niet op gezien daar wel
duidelijke regels vervat zijn in de Wet op het Politieambt.
Als vakorganisatie en lid van het comité voor bescherming en welzijn op het werk is het
onze plicht om het personeel te beschermen voor situaties waar het verkeerd zou
kunnen aflopen. En het is uiteindelijk diegene, die gevuurd heeft met het
stroomstootwapen, die zich nadien zal moeten verantwoorden voor de rechtbank.
Wij vragen dus duidelijk aan de minister om, vooraleer te starten met het proefproject,
een duidelijk wettelijk kader te voorzien (aanpassing Wet op het Politieambt.) om het
wapen te mogen gebruiken buiten het voorziene kader (artikel 37 en 38) en anderzijds
de nodige wettelijke bescherming te voorzien voor de gebruiker.
Uit het verleden weten we dat de uitvoerder steeds de pineut is en dit willen we te
allen tijde vermijden!
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