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■ Wapenstok 	 Tekst: 10 2 e 
Foto's: 10.2.e 

Aan de stok 
In de uitgaansgebieden van Zwolle en 
Deventer experimenteert de politie 
IJsselland met een uitschuifbare 
wapenstok. Die heeft veel meer 
slagkracht en schrikt af.' 

et is noodzakelijk dat de politie een modernise-

ringsproces ondergaat. Zeker in deze tijd waarin 
het geweld in de samenleving toeneemt en zich 

meet en meer richt tegen agenten. Per jaar raken 1350 
agenten gewond door geweld van burgers. We zijn ijzersterk 
in de dialoog en in de-escalerend optreden, maar we moeten 
in deze tijd ook kunnen doorpakken. Daarvoor hebben we 
andere en goede bewapening nodig." Dat zegt Arend 
Kloosterman, korpschef van de politie Usselland. Dit korps 

begon in maart de eenjarige pilot met de uitschuifbare 
wapenstok in de uitgaansgebieden van Zwolle en Deventer. 
Een geselecteerde groep agenten heeft een tweedaagse trai-
ning gehad en draagt de wapenstok tijdens de horecadien-
sten bij zich. Het werk binnen deze publieke ruimte is bij 

uitstek geschikt om de uitschuifbare wapenstok te testen. 
Die is 11,5 centimeter langer dan de korte wapenstok en 
bestaat volledig uit metaal. 

Ook de impact is groter dan die van de huidige wapenstok. 
Zelft IBT-docent laae 	 schrok er in eerste 
instantie van. "Niemand houdt van geweld. lk dacht dat het 

een soort ploertendoder was. Daarmee sla je iemand dood." 
Maar de ploertendoder heeft een verzwaard en massief uit-
einde. Dat heeft de uitschuifbare wapenstok niet, deze is hol 
van binnen. Op internet circuleren al wat protesten over de 

uitschuifbare wapenstok. Een paar sprekende reacties: 'We 
gaan terug in de tijd. Dat gnat pijn doen, mensen!' En: 'Ik 
ben benieuwd of de verwondingen die ze ermee aanbrengen 
net zo verantwoord zijn' 

Daar heeft de politie ook kritisch naar gekeken. Politic-
agenten worden getraind orn een slag op de grote spiergroep 
van de bovenarm of het bovenbeen te geven. Dat zorgt voor 
een tijdelijke verlamming van de spieren die door het gehele 

lichaamsdeel uitwaaiert, een neuronmusculair schokeffect. 
Het pijneffect is nog het nicest te vergelijken met een klap 
van de lange wapenstok. Een klap die wat lager uitkomt, kan 

een breuk opleveren. En voor alle zekerheid moet na een 
klap op het hoofd meteen een hersenscan gemaakt worden. 
"Je kunt niet altijd voorkomen dat je iemand verkeerd raakt, 
maar dan moet je zorgen voor goede medische nazorg. 

Daarom hebben we ook de GGD bij de pilot betrokken?' 

Weerbaarder 
De IBT-docent en de agenten die de training hebben 
gevolgd, zijn inmiddels enthousiast over de uitschuifbare 
wapenstok. ¶02•e 	noemt de korte wapenstok 

De nieuwe wapenstok is 11,5 centimeter langer dan de korte wapenstok. 
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nu een onding. -lk ben van mening dat ik nog beter met 
mijn handen en voeten kan werken. lk kies voor de uit-
schuifbare. Die werkt positief voor mijn weerbaarheid en die 
van collega's. Ik denk dat hij vaker gebruikt gaat worden dan 
de korte wapenstok." Ook 1°2e 	 voelt zich 
beter uitgerust met de uitschuifbare wapenstokstok."De 
korte wapenstok fimctioneert vrijwel niet. lernand met een 
leren jas aan voelt de klap haast niet en de stok is te kort en 
straalt weinig gezag uit. Je kunt het publiek amper op 
afstand houden." Het algemene geluid is dat de korte 
wapenstok niet meer voldoet en collega's deze als gewelds-
middel liever overslaan. 
De uitschuifbare variant daarentegen heeft volgensr2. 

veel voordelen."Het is heel imponerend als we op 
linie de stok uitschuiven. Door zijn lengte creeert hij een 
veiliger werkruimte. En de impact van een tik is veel groter, 
je hoeft zodoende minder klappen uit te delen om effect te 
bereiken." Volgens 101e 	 zijn het formaat en 
draaggemak aan de koppel een groot voordeel."Een nadeel 
kan de effectiviteit zijn. De inzet zal behoorlijke sporen ach-
terlaten, daarom moet je de proportionaliteit goed in het 
oog houden." 
In Zweden en sommige Oost-Europese landen gebruikt de 
politie al langer de uitschuifbare wapenstok. Soms in combi-
natie met de taser. De resultaten zijn veelbelovend, bleek uit 
onderzoeken. Zo is een escalerende situatie sneller onder  

■ Gebruik 
De uitschuifbare Juapenstok is 11,5 centimeter langer clan 
de korte wapenstok en van metaal. De korte stok is van 
kunststof. Dat betekent een verschil in massy als de stok 
aankomt. Vergeleken met de korte vv'apenstok ligt het 
zviaartepunt meer near voren. De agent sleet met het uit-
einde. De uitschuifbare wapenstok schuift bij een near 
beneden slaande beweging uit, maar ook bij een omhoog 
zwaaiende beweging. Dat laatste is met name handig in de 
horecadiensten, omdat collega's dan niet zo snel geraakt 
kunnen warden. 
De uitschuifbare wapenstok is er in drie verschillende leng-
ten. Voor de pilot is gekozen voor de middelste variant. De 
kleinste is nen-ielijk net zo lang als de korte wapenstok, de 
grootste is niet geschikt voor situaties binnenshuis. Er rijn 
allerlei trucjes in het gebruik, maar de training richt rich 
vocrnamelijk op sleande hewegingen. In stresssituaties wor-
den trucjes meestal vergeten. Daarom leren de college's de 
slaghewegingen, hoe je abmeert maw oak hoe je afstand 
creeert. In Deventer gebruikt men een chroomkleurige vari-
ant, in Z%volle een geheel zwarte. 

controle en neemt de agressie en het geweld tegen agenten 
af. Het verkeerde gebruik is minimaal. Er zijn tot nu toe 
geen bijzondere verwondingen bekend."Deze wapenstok 
vult een gat op tussen je eigen handen gebruiken, je peper- 
spray of uiteindelijk zelfs je vuurwapen", vindt IBT-docent 
i02.e• 	 >> 

Het is zeer imponerend als de agenten op linie de stok ultschulven. 



Ingeschoven is de wapenstok ongeveer twintig centimeter. 

■ Wapenstok 

Juridisch gezien verandert er niets, de ambtsinstructie blijft 
hetzelfde 	 "De instructie zegt duidelijk dat je 
geweld mag gebruiken en dat je voorafgaand aan het geweld 
indien mogelijk een waarschuwing moet geven. Je dient er 
natuurlijk wel professioneel en proportioneel mee om te 
gaan. De toepassing van geweld moet verantwoord zijn." 

Effect 

Het initiatief voor een nieuwe wapenstok kwam van de 
Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). 
De dienst had hehoefte aan een wapenstok die makkelijk 
bedekt is te dragen, omdat de beveiligers altijd in een maat-
pak lopen. Ook de DKDB en de Rijksrecherche draaien een 
proef met de uitschuifbare wapenstok.102e 	van de 

Adviescommissie Bewapening, Uitrusting en Kleding 
(BUK): "Het gaat hen meer om het draagcomfort. Maar wil 
je de gebruikerservaring meten in het reguliere politiewerk, 
dan moet je een omgeving zoeken waarin meer kans bestaat 
dat de stok gebruikt wordt of waar de stok een preventieve 
werking kan hebben. Daarom kozen we voor de horeca-
diensten van politie Usselland." Voorafgaand aan de pilot 
overlegden de minister, de vakbonden en de Commissie 
Bewapening, Uitrusting Kleding over de nieuwe wapenstok. 
Vervolgens gaf de minister toestemming voor de pilot in 
Usselland.Als de minister akkoord gaat dat er een andere 
wapenstok komt, hoort daar een IBT-verplichting bij.el°  

"De politie Usselland heeft dat goed geregeld. Er is 
twee dagen voor de training vrijgemaakt, in combinatie met 
de training grootschalig optreden." 
10.2.e 	: "Inmiddels hebben de getrainde agenten de 
wapenstok ook in de noodhulp bij zich. De wapenstok werd 
voor het eerst gebruikt bij een situatie van huiselijk geweld. 
De verdachte ging door het lint en reageerde niet op peper-
spray. Hij kreeg een tik met dc stok en =teen staaktc hij 
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zijn verzet. De vrouwelijke collega was verbaasd dat ze blijk-
baar al automatisch handelde en ook dat het effect zo snel 
zo groot was." Hoewel het dat eerste weekend in het uit- 
gaansgebied rustig bleef, bemerktelu-e 	 al 
nets van de preventieve werking. "Een aantal bekende 
horecaonruststokers en voetbalhooligans vond de nieuwe 
wapenstok een imponerend ding. Dat was 1-0 voor ons." 

Geweld 

De testfase wordt wetenschappelijk begeleid door Jaap 
Timmer, LectorVeiligheid en Sociale Cohesie aan de hoge-
school Windesheim, en zijn team. "Dat we kunnen discussie-
ren over het politieoptreden, andere en nieuwe geweldsmid-
delen en de grenzen daarin illustreert de tijdgeest." Maar hij 

is kritisch over het argument dat daar regelma-
tig voor klinkt: het toenemende geweld, ook 
tegen de politie. Korpschef Steendijk noemde 
de komst van de uitschuifbare wapenstok eind 
februari in de Volkskrant een gevolg van het 
toenemende geweld in de samenleving. 

. : 'De geweldscriminaliteit daalt, maar 
het geweld wordt wel grimmiger. En het 
geweld tegen agenten is toegenomen.' Timmer 
nuanceert dit."We weten nog niet of de 
geweldscriminaliteit en het geweld tegen agen-
ten toeneemt. De cijfers over de afgelopen jaren 
moeten nog bekend worden. Maar het is wel 
een probleem. Dus is dat een goede reden om 
als politie te zeggen: hoe kunnen we effectiever 
optreden. Het gaat om je eigen professionaliteit, 
maar ook om de veranderde maatschappelijke 
verwachting van de politie. We verwachten 
tegenwoordig van politiemensen dat zij door-
pakken en zich desnoods nicer in het gevaar 

hegeven. Dat moet je wel veilig doen en daar is de uit-
schuifbare wapenstok een middel voor." 

Uitstraling 

Wat betreft 1°'? 	is de proef met de nieuwe wapen-__ 
stok geslaagd als de agenten er prettig mee werken en de 
verwachtingen uitkomen. "Als mensen niet onder de indruk 
zijn als je de wapenstok trekt, of als collega's zich er niet 
happy bij voelen, moeten we het niet doen. Die uitstraling 
werkt averechts." 
Bij een goed resultaat lijkt niets een landelijke vervanging 
van de huidige wapenstok in de weg te staan. "Na de pilot 
maakt Jaap Timmer een rapportage met de evaluatie op, die 
weer in de BUK-commissie besproken wordt. Als de pilot 
aan de verwachtingen voldoet, stelt de commissie de minis-
ter voor de uitschuifbare wapenstok te gaan gebruiken als 
reguliere wapenstok. Mijn inschatting is dat deze pilot leidt 
tot de vervanging van de huidige wapenstok." ■ 

10.2.e 	 @politieacedemie.n1 
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CONCEPTBESLUITENLIJST STAFDIRECTEURENOVERLEG (SDO) 

Datum: 14-04-2014 

Aanwezig: T. Visscher, M. Lamers, D. Oldenhof, J. Jansen, R. Tanis, P. de Meij, F. van Haarlem, F. Bakker, M. Hanrath, E. Stolwijk, H. Schonfeld, P. Dusseldorp, en H. de 

Goeij 

Afwezig: 

Agenda- 

punt 

Verant- 

woordelijk 

Onderwerp Besluit Toelichting Actie 

Niet onder de redondte van het verzoek 



Niet onder de reikwijdte van het verzoek 

2 



Niet ender de reikwijdte van het verwek 

3 



Niet onder de reikwijdte van het verzoek 

Het SDO: 

- constateert dat het nieuwe politie-uniform 

een andere uitstraling heeft dan het huidige 

uniform. Het nieuwe uniform gecombineerd 

met de voorgestelde bewapening kan een 

behoorlijke impact hebben op het imago van 

de politie. De politie is in de maatschappij 

ingebed: maatschappelijke acceptatie van de 

voorgestelde nieuwe bewapening is derhalve 

van belang; 

- adviseert om te zijner tijd aandacht te 

schenken aan het communicatietraject, 

waaronder de framing van de nieuwe 

bewapening. 

Dhr. Verheggen geeft een presentatie over de bewapening 

van de politie waarbij de kernvraag luidt: Wat voor politie 

willen wij zijn? Vanwege veranderende omstandigheden in 

de samenleving is periodiek actualisatie van de 

beschouwing op het geweldsmonopolie vereist. 

6a. 	R. Tanis 
	

Politie-uitrusting 



onder de rellentijdte,van het verzoele 

• 



11.1 

verankerd. 

De politie is immers maatschappelijk 

6a1. R. Tanis Politie-uitrusting: 

- Pepperspray 

Het SDO: 

- adviseert positief over de aan het KLO 

voorgestelde besluitvorming; 

- adviseert de planning voor ingebruikname 

van de nieuwe pepperspray te toetsen en zo 

nodig aan te passen. 

Dhr. Van Haarlem: 

- vraagt of 1 augustus a.s. voor ingebruikname van de 

pepperspray haalbaar is. Gegeven de doorlooptijd van de 

aanbesteding lijkt 1 oktober a.s. eerder haalbaar. Dhr. 

Verheggen zal het tijdpad verifieren; 



11.1, 	,.. 	.,,. 	, 	.__. 

L 	,1.221•1''. 3...6iz',.!'. 71'.1.:_:,2.:3L 

	

..7_:':....- 	,t,.. 	:.2.,:.:•F 	...a.: .A.ZKII., 	__ 

•i:n. 	. 

6a2. R. Tanis Politie-uitrusting: 
- Uitschuifbare 
wapenstok 

Het SDO: 

- adviseert positief over de voorgestelde 
besluitvorming; 
- adviseert de planning voor de invoering van 

de uitschuifbare wapenstok te toetsen en zo 

nodig aan te passen; 
- constateert dat de meerkosten niet zijn 

gedekt en dat dekking van de kosten binnen 
de begroting van FM dient te worden 

gevonden. 

rit,..:NSP:' ';,21,2,1,,. 	_ 	... 	'. -7 	i, 	_ 

Dhr. Van Haarlem merkt op dat als de aanbesteding pas in 

2015 start, de uitlevering van de nieuwe wapenstok pas 
zomer 2016 mogelijk is i.p.v. januari 2016. 

1;iii:‘ ,  	,_ 

• 

6a3. R. Tanis Politie-uitrusting: 

- stroomstootwapen 

Het SDO: 

- adviseert om een besluit over een 
eventueel pilotproject uit te stellen, opdat 

beoordeeld kan worden of het 
stroomstootwapen past binnen de Visie op 

bewapening. 

lit .„,:, 	.,, _  

: ..r.'1..:3:_:!1'.:"21',.L ladt'27''.Yi:SIVY:2':: t! .. 	— _ 

2:11.:Tf_tf2:71iL:'5,:i 	'fIL:.:„'IL: 

rii.,:t;. 	_ 	L:i.: 	..,, 	:::. 

11* 	... 	,. 	... 

Mevr. Lamers constateert dat een voorziening is getroffen 

voor de kosten van de pilot, maar dat deze voorziening 

nog moet worden gevalideerd. 

Dhr. Visscher concludeert dat het SDO adviseert om pas 



een beslissing t.a.v. de pilot stroomstootwapen to houden 

nadat de visie op bewapening is vastgesteld zo. 11.1 

Niet onder de reikwijdte van het verzoek 

8 

•L 



Niet onder de reikwijdte van het verzoek 

9 



Niet onder de reikwijdte van het verzoek 

10 



Met onder de reikwildte van het verzoek 

11 



Niet onder de reikwijdte van het verzoek 

12 



Niel onder de reikwijdte van het verzoek 

13 



Niet onder de reikwijdte van het verzoek 

14 



15 



Niat onder de relkaaJdte van hot vorzoek 

16 



Met onder de reikwijdte van het verzoek 

17 



Niel ender de relkwijdte van het verzoek 

18 





Niel onder de reikwijdte van het verzoek 

20 



Niet onder de reikwijdte van het verzoek 

21 
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laze 

Van: 	 10.2.e 

Verzonden: 	 dinsdag 30 september 2014 16:31 
Aan: 	 Verheggen, R.N. (Ronald) 
Onderwerp: 	 FW: opvragen notulen KLO 

Bijgaand de gevraagde notulen KLO 

Met vriendelijke groet, 

Politie I Directie Facility Management I 10 ad 
Bezoekadres: Juliana van Stolberglaan 4-10, 2595 CL Den Haag 
Postadres: Postbus 17107, 2502 CC Den Haag 
T 	- 
M164  
op de maa idag in de even weken vrij 

Van: 112-6  Namens Secretaris.KLO 
Verzonden: dinsdag 30 september 2014 16:30 
Aan: 10" - 
CC: 102-e 

Onderwerp: RE: opvragen notulen KLO 

+o• s. 

ry   

Hierbij de gevraagde besluiten uit het KLO van 28 april 2014: 

3a2. Van 
Essen 

Uitschuifbare 
wapenstok in de 
Basispolitiezorg 
(BPZ) 

Het KLO: 
1. neemt kennis van de 

onderzoeksrapporten "De 
uitschuifbare wapenstok in de 
BPZ (2013)" en "Politiele 
bewapening in perspectief 
(2012)"; 

2. stemt - onder voorbehoud van 
behandeling in het CGOP — in 
met de landelijke invoering van 
een uitschuifbare wapenstok 
voor de basispolitiezorg, waarbij 
aan de hand van een 
implementatieplan (inclusief 
consequenties voor financien en 
opleidingen aismede de 
fasering) wordt bepaald of 
daarbij 2016 haalbaar is (actie 
Tanis, SDO en KLO medio 
2015); 

3. stemt in met doorgeleiding van 
de oplegnotitie aan het KMO 
d.d. 7 mei a.s. ter informatie 
(actie Tanis i.a.m. secr. KMO) 

Dhr Verheggen licht de notitie toe 
en demonstreert de uitschuifbare 
wapenstok. Ter vergadering worden 
de volgende opmerkingen gemaakt: 

- 
- 	iti 

g 	 '. 
, 	 .4 

  4., 	'-.,, 	' 
_ 	_ 

_ 	T.a.v. besluit 4: zie besluit 6 van 
agendapunt 3a3 pilot 
stroomstootwapen: verstrekt de 
opdracht om de toezegging van 
de minister inzake de pilot (en 
het KLO-besluit om deze uit te 
stellen) aismede de fasering 
van de verschillende 
ontwikkelingen onderdeel te 

1 



4. stemt in met het starten van 
formeel overleg met de BUK 
commissie over de keuze voor 
een uitschuifbare wapenstok en 
over het te volgen 
implementatietraject, waarna 
doorgeleiding ter instemming 
aan het CGOP (en vervolgens 
ter informatie aan de COR) 
(actie Tanis i.a.m. secr. BZ 
vakbonden en secr. KC-COR); 

laten maken van de notitie t.b.v. 
het CGOP. 

5. besluit dat het rapport "De 
uitschuifbare wapenstok in de 
BPZ (2013)" tot nader order 
vertrouwelijk blijft (aangezien de 
Minister het rapport eerst aan 
de Tweede Kamer wil 
aanbieden); 

6. verstrekt de opdracht om een 
communicatiestrategie op te 
stellen t.a.v. de politie-uitrusting 
waarbij de verscheidene 
ontwikkelingen in samenhang 
worden bezien en 
gepresenteerd alsmede de 
fasering wordt geduid (o.m. ME-
uniform, dienstwapen, politie-
uniform, stelsel herziening 
geweldsgebruik politie etc) 
(actie Stolwijk/Tanis i.a.m. 
Van Essen); 

7. neemt kennis van het advies 
van het SDO zoals verwoord 
onder "voortraject" 
en "consequenties". 

3a3. Van Pilot Het KLO: Dhr Verheggen licht de notitie toe 
Essen stroomstootwapen 1. neemt kennis van de Business en toont de taser. Ter vergadering 

in de case: Pilot stroomstootwapen in worden de volgende opmerkingen 
Basispolitiezorg de BPZ; gemaakt: 
(BPZ) (less lethal 2. neemt kennis van de _ 	1 -  
bewapening) opmerkingen van directie HRM 

en van directie Operatien onder 
:.,- 	,-. t 	_ . 	- 

"consequenties"; 
3. stelt het besluit over een 

eventueel pilotproject uit tot een 
ander nader te bepalen 
moment; 

. 	, 	.9-.. 	, 
-.  .  

4. neemt kennis van de brief van  
de burgemeester van 

. 
- 	-  

Amsterdam van 29 april 2013 jl.; 
5. stemt in met doorgeleiding van 

de oplegnotitie aan het KMO 
d.d. 7 mei a.s. ter informatie 
(actie Tanis i.a.m. secr. KMO); 

6. verstrekt de opdracht om de 
toezegging van de minister 
inzake de pilot (en het KLO-
besluit om deze uit te stetlen) 
alsmede de fasering van de 
verschillende ontwikkelingen 
onderdeel te laten maken van 
de notitie t.b.v. het CGOP (actie 
Tanis i.a.m. secr. BZ 
vakbonden); 
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7. neemt kennis van het advies 
van het SDO zoals verwoord 
onder "voortraject" 
en "consequenties". 

Met vriendelijke groet, 

Politie I Korpsstaf I Bestuursondersteuning |1^2.° _  

Juliana van Stolberglaan 4-10 I 2595 CL Den Haag 
Postbus 17107 I 2502 CC Den Haag 
M 10.2.e 	 I E 10.2.e 	OPOlitie.nl  

Werkdagen: maandag 	donderdag 

Van: TO 2 e 

Verzonden: dinsdag 30 september 2014 16:27 
Aan: Secreta ris. KLO 
CC: rO e 	 • 10 2 & 

Onderwerp: opvragen notulen KLO 

Dag  1-0 2e , 

Op verzoek van Ronald Verheggen zou ik graag in het bezit komen van denotulen met besluiten genomen in het KLO 
m.b.t. de volgende onderwerpen; 

1. Voorstel uitschuifbare wapenstok in de BPZ: Besproken in het KLO, voorstel is invoeren vanaf 2016 
2. Beslissinp KLO op voorstel Taser pilot: besproken in het KLO, besloten is nog geen pilot te starten, 

uitkomsten van (nog te starten) less-lethal programma afwachten. 

De bij mij bekende oplegnota's van destijds heb ik bijgevoegd, ik heb alleen geen idee wanneer ze besroken zouden 
zijn. Lukt dit voor jou zo? Of kan 1G 2 e 	 je misschien op weg helpen? 

Met vriendelijke groet, 

o 

Politie I Directie Facility Management 1102e 
Bezoekadres: Juliana van Stolberglaan 4-10, 2595 CL Den Haag 
Postadres: Postbus 17107, 2502 CC Den Haag 
T inq . 

op de maandag in de even weken vrij 

3 



De reale begroting komt daardoor o 	 euro. 

Interne memo 
Organisatieonderdeei Eenheid Noord Holland 

District Zaanstreek-Waterlandt 
102e 

P*LITIE 
007 

Behandeld door 102e 
Functie Operationeel Specialist 

Telefoon 1:02e 
E-mail 10 2.!.- 	i@kennemerland.politi 

e.nl 

Datum 21-10-2014 
Bijlage(n) 0 

Pagina 1 

Aan 

Ronald Verheggen 

onderwerp Kosten aanschaf uitschuifbare wapenstokken 

Tijdens de pilot periode uitschuifbare wapenstok binnen het korps Usselland zijn verschillende 
uitschuifbare wapenstokken gebruikt. De stuksprijzen van deze stokken lagen tussen de 10213.en 
1071i euro. 

De huidige prijs van een kwalitatief betere uitschuifbare wapenstok ligt tussen de v. 
dollar 
(omgerekend tussen de irrc . euro). 

Volgens het inrichtingsplan van de Nationale politie kent het korps 49802 operationele 
politiemensen. 

Niet alle operationele politiemensen zullen moeten worden uitgerust met een wapenstok. (denk aan 
bijvoorbeeld meldkamerpersoneel, de afdelingen korpstaken e.d.) Een zekere voorraad is wel 
noodzakelijk in verband met vervangingen bij schade, verlies e.d.. Dit in ogenschouw nemende is 
een volume van 50000 initieel aan te bevelen. 

Gezien de stuksprijzen is het aannemelijk dat de prijzen in een bulk van 50000 aanzienlijk lager zal 
zijn. De bewapening van de Nederlandse politie dient van een zeer goede kwaliteit te zijn. De aan 
te schaffen wapenstokken dienen ook goed getest te worden. tti 

Naast de aanbesteding wapenstokken moet er ook het bijbehorend holster aanbesteed worden. 
Uitgaande van stuksprijzen tussen dev2.1) 	euro (kunstofholsters) zal dit moeten worden 
begroot op iam 	euro.102b 	Ook in deze begroting zijn de eventuele testkosten 
meegenomen) 

102e 

lnspecteur van politie 

«waaKzaam en dienstbaar» 
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Betreft pepperspray 

	

: 	 10?-0 Van  

	

Aan: 	 106 	 113,:ze 

• 102o 	 .102e 
1.12 e t  102.e 

Cc: 

Onderwerp: 

Datum: 

stuurgroep 

woensdag 2 december 2015 06:40:20 

Beste collega's, 

Gisteren heb ik met 1O.2e  de Iaatste schriftelijke ronde van de stuurgroep doorgenomen. 

Kort gezegd: akkoord op alle stukken. 
Voor wat betreft de opmerkingen van de directie: ik bespreek die binnenkort met 11326  

We kunnen weer voort. 

Met vriendelijke groat, 

10!2e 	"•7Mr,  

Dienstenmanager Politie-Uitrusting 

Politie I  Politiedienstencentrum I Facility Management I PDM 
Ringwade 51, 3429 LM Nieuwegein 
Postbus 238, 3970 AE Driebergen 

M10°'' 
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Politie Uitrusting (PU) 
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P*L ITIE 	Onderzoeksopdracht Wapenstokken 

1 Opdrachtomschrijving 

1.1 Achtergrond 

Op initiatief van de landelijke commissie BUK (Bewapening, Uitrusting & Kleding) is in 2012 

een pilot van een jaar binnen de basis politie zorg (BPZ) en de Dienst Bewaken en 

Beveiligen (DBB) gestart om te onderzoeken of de uitschuifbare wapenstok: 

- Een nuttige aanvulling is op de huidige geweldsmiddelen; 

- Ter vervanging of ter aanvulling van de korte wapenstok gezien moet worden. 

Het onderzoek binnen de BPZ heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden in de voormalige regio 

Usselland, tijdens werksetting in de horeca diensten. In het rapport "De uitschuifbare 

wapenstok in de Basis Politie Zorg" wordt de uitschuifbare wapenstok beschreven als "een 

wapenstok met meerwaarde". Volgens de auteurs van het rapport, zou de uitschuifbare 

wapenstok kunnen dienen als vervanger van de korte wapenstok. 

Binnen de DBB is geconcludeerd dat de uitschuifbare wapenstok een aanvulling is op het 

huidige assortiment aan geweldsmiddelen. 

1.2 Aanleiding 

Uitschuifbare wapenstok  

Als gevolg van de toezegging van de Korpsleiding om de uitschuifbare wapenstok per 2016 

in te voeren, is de verwerving van "Uitschuifbare Wapenstokken" door Inkoopmanagement 

op de PAK (Politie Aanbestedingskalender) 2015 geplaatst. 

Lance, korte, elektrische wapenstok en wapenstok voor Beredenen  

Op dit moment kent de politie organisatie al 4 soorten wapenstokken (de korte wapenstok, 

de lange wapenstok voor ME, de lange wapenstok voor Beredenen en de elektrische 

wapenstok). Door middel van een (of meerdere) aanbesteding(en) werd voor de aankoop 

van Wapenstokken voor de Politie een aantal overeenkomsten gesloten met verschillende 

leveranciers. Deze zijn voor zover bekend inmiddels verlopen. Voor een deel worden 

artikelen tot op heden onrechtmatig ingekocht. 

Voor de initiele verstrekking van de uitschuifbare wapenstok wordt als vervanger voor de 

korte wapenstok vooralsnog uitgegaan van een uitreiking aan alle executieve politie 

collega's en de politie BOA's. Het aantal executieve collega's wordt ingeschat op 42.000 1  en 
het aantal politie BOA's op 12.500 2. Hiermee komt de totale omvang op 54.500 te liggen. 

Nader onderzoek, middels een Business Case, zal moeten aantonen of deze omvang 

gerechtvaardigd is. 

1  Uitgangspunten van het project Politiepistool zijn gebruikt 
2  Bron: publicatie ministerie V&J 2014 
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P4L ITIE 	Onderzoeksopdracht Wapenstokken 

De uitschuifbare wapenstokken kennen een lange levensduur. Bovenstaande omvang 

betreft dus met name een eenmalige investering. De daarop volgende jaren zal bestaan uit 

een vervangingsvraag en de behoefte om nieuwe instroom to voorzien van een uitschuifbare 

wapenstok. 

Bij het bepalen van de omvang is uitgegaan van de behoefte van de politie, maar naar 

verwachting zal is er bij de ketenpartners als Politie academie, DV&O, 

Belastingdienst/FIOD/Douane, De Nederlandsche Bank, Rijksrecherche etc ook behoefte 

aan een uitschuifbare wapenstok. Aangezien de politie nu ook reeds artikelen !evert aan 

deze ketenpartners, ligt het in de lijn der verwachting dat de politie de uitschuifbare 

wapenstok ook aan deze ketenpartners gaat leveren. Dat betekent dat de totale omvang 

groter kan worden (aantallen en euro's). Deze kosten zullen echter niet ten laste gaan van 

het budget van Politie-uitrusting, aangezien de ketenpartners hun wapenstokken dan kopen 

van de politie. Een en ander zal in de Business Case nader uitgewerkt worden. 

De verwerving van de uitschuifbare wapenstok kan niet zonder verankering in het Besluit 

bewapening en uitrusting politie, functionele kaders etc. Op het moment van schrijven van 

deze onderzoeksopdracht, is er voor de verwerving van de uitschuifbare wapenstok nog 

geen dekking binnen het budget van FM. 

1.3 Afbakening 

Aangezien de invoering van een uitschuifbare wapenstok directe consequenties heeft voor 

het gebruik van wapenstokken in de verschillende doelgroepen (en mogelijk bij 

ketenpartners) wordt dit als een samenhangend geheel opgepakt. De Onderzoeksopdracht 

beperkt zich daarom tot de volgende producten: 

• Uitschuifbare wapenstok (nieuw); 

• Korte wapenstok (gaat met de komst van de uitschuifbare wapenstok mogelijk uit 

het assortiment); 

• Wapenstok lang; 

• Elektrische wapenstok mod. 50b military; 

• Wapenstok Beredenen; 

• Draagmiddelen voor uitschuifbare wapenstok. 
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1.4 Onderzoeksopdracht 

Het uitgangspunt is dat de uitschuifbare wapenstok ingevoerd gaat worden. Breng vanuit dat 

uitgangspunt de volgende zaken in kaart: 

• Aard en omvang van de behoefte aan de uitschuifbare wapenstok: 

o Bepaal hierbij definitieve omvang (functiegroepen); 

o Verzamel een gebruikersvertegenwoordiging op basis van gebruik 

• RBT; 

• Bijzondere functiegroepen. 

o Stel de behoefte vast middels een functioneel kader; 

o Breng de impact in kaart voor de implementatie: 

• Opleiding en onderhoud; 

• Inflame en mogelijk hergebruik van de korte wapenstok. 

• Breng de gevolgen in kaart voor het (gebruik en omvang van het) huidige 

assortiment wapenstokken; 

• Stel scenario's op voor de verwerving van de uitschuifbare wapenstok en overige 

wapenstokken; 

• Stel verwerving scenario's vast door de kosten, baten en risico's in kaart te brengen; 

• Stel voor de verwerving van de wapenstokken een Business Case op waarin de 

scenario's tegen elkaar worden afgewogen, resulterend in een voorkeursscenario. 

1.5 Opdrachtgever 

De opdrachtgever (eigenaar product of dienst), tevens verantwoordelijk voor de 

besluitvorming over de Onderzoeksopdracht, is dhr. F.H.M. van Haarlem, directeur 

Politiedienstencentrum (PDC). Deze heeft de besluitvorming over de 

onderzoeksopdracht gemandateerd aan de voorzitter van de Stuurgroep PU. 

1.6 Opdrachtnemer 
De onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd door het Product- & Dienstenmanagement. 

	

1.7 	Product- & Dienstenmanager 

De verantwoordelijk Product- & Dienstenmanager is l"e 

	

1.8 	Beoogd resultaat 

De Onderzoeksopdracht dient als controle op de door de opdrachtgever (eigenaar 

product of dienst) verstrekte opdracht en het voor alle betrokkenen helder vastleggen 

van de startvraag. Tevens wordt met de Onderzoeksopdracht een stevige basis 

gelegd voor de, na goedkeuring door de opdrachtgever of zijn gemandateerde, door 

het Product- & Dienstenmanagement uit te werken Business Case. 
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Uitschuifbare wapenstok, incl. draagmiddel 
(nieuw) 
Wapenstok kort (wordt uitgefaseerd) 

Wapenstok tang (wordt gehandhaafd) 

Elektrische wapenstok (wordt gehandhaafd) 

Wapenstok Beredenen (wordt gehandhaafd, is 
nog voorraad van) 

Totaal inclusief BTW 

PiLITIE 	 Onderzoeksopdracht Wapenstokken 

2 Inschatting inkoopgegevens 

2.1 	Inschatting jaarlijkse inkoopvolume in Euro 

Voor het bepalen van het inkoopvolume wordt uitgegaan van de volgende aannamen: 

• De uitschuifbare wapenstok wordt verstrekt aan iedere executieve collega en politie 

BOA; 

• Er is gerekend met een inkoopprijs van1021) 	inclusief BTW 
• Het holster kost naar verwachting 1021  inclusief BTW (zie ook voetnoot 3); 
• Jaarlijkse vervangingsvraag wordt gesteld op 1000 stuks, gebaseerd op de 

gemiddelde afzet van de korte wapenstok van de afgelopen jaren; 
• De invoering van de uitschuifbare wapenstok verdringt, naar verwachting, de 

grootschalige behoefte aan een korte wapenstok. Deze zal bij de implementatie van 

de uitschuifbare wapenstok worden ingenomen en niet meer worden ingekocht4; 
• De lange wapenstok is en blijft beschikbaar voor de Mobiele Eenheid en de 

Hondengeleiders; 

• De elektrische wapenstok is voor de AOT en Hondengeleiders; 
• En de wapenstok Beredenen blijft voor de Beredenens. 

Huidige overeenkomsten 

	

n 	, g7.„,  * 	akIxt  
_ _1114 i..: 

VA. 	n 	'.,VA, J-IN.:. .4.4 _ 	44. 	 1 
I 	-61-111 	1, - 	C ' 	• : 	 — 

Korte wapenstok Geen Verlopen 

Lange wapenstok Geen Verlopen 

Elektrische wapenstok Geen Gezien lage volumes wordt dit artikel onderhands 

aangekocht bill°  2  g  

Wapenstok beredenen Geen Zeer geringe afname 

3  Uit beknopt marktonderzoek blijkt dat prijzen liggen tussenw2b 	 (incl. B7W) 
4  Voor de voorraad ingeleverde korte wapenstokken zal een nadere bestemming gezocht kunnen 
worden. 
5  Bron: Besluit Bewapening en Uitrusting Politie 
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3 Projectbeheersing 

	

3.1 	Methodiek van het onderzoek 

Tijdens de totstandkoming van deze Onderzoeksopdracht zijn de volgende werkzaamheden 

uitgevoerd: 
• Deskresearch (waaronder lezen van verslagen van eerder uitgevoerde pilots en 

onderzoeken); 

• Beursbezoeken (EuroSatory 2014, GPEC 2014); 

• Assortimentsanalyse Politie-uitrusting; 

• Contractanalyse bestaande wapenstokken; 

• Spendanalyse bestaande wapenstokken. 

	

3.2 	Benodigde personen/expertise 

Bij het uitvoeren van het onderzoek dienen de volgende functionarissen betrokken to 

worden: 

' 	' 	, §1_7(11 ' _ 	7 	' 	'', I :At- 	. ' 	atiW: 	' 2 •-:111 
102e 

....c._.,..., 	_.. Product- en dienstenmanager Politie-uitrusting 

102e
'  

‘" 	' Senior product- en dienstenmanager Politie-uitrusting 

102.6 — Tactisch Inkoper Politie-uitrusting 

faze, - 	, Projectadviseur Wapens & Munitie team Politie-

uitrusting 
102.e ' Medewerker marketing team Politie-uitrusting 

3.3 	Indeling onderwerp op PAK 
,4-,.., 	

gin.  

' 	97'S 	,,Fies%1-- 4 .i‘.1-TIT;-, — tr'-' .-' • ̀ -`-',.`r 	" 	 , 	_  

Wapenstokken PU1511 
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4 Achtergrond 

Afzet wapenstokken Politie-uitrusting 

1 	tk.t 

	

3 	43 	k, 

	

4 	 - 
• 

4, 	4 1 
'''''W'  

2042 'z,E1 	..r 	' 
i,-, 

 - 
• , 

i 	'4 
 

,,  

Wapenstok kort 1.054 2.075 1136 834 753 
Wapenstok lang 408 837 1444 229 331 
Elektrische wapenstok 
mod. 50b military 11 11 24 29 9 

Wapenstok Beredenen 37 51 12 1 
Totaal 1.510 2.974 2.616 1.092 1.094 

Doelgroepen en de wapenstok,op basis van bewapeningsregelin _ 
.. 

Wapenstok kort Alle functiegroepen 

Wapenstok lang ME en Hondengeleiders 
Elektrische wapenstok 
mod. 50b military A.O.T. en Hondengeleiders 

Wapenstok beredenen Beredenen 

Mopeliike participanten in de verwervinq:  
• Belastingdienst/FIOD; 
• Belastingdienst/Douane; 
• Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI), Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O); 
• IPOL (VN uitzendingen buitenland); 
• De Nederlandse Bank NV; 
• Koninklijke Marechaussee; 
• Politie academie; 

• Rijksrecherche. 
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102e 

Van: 	 10.2e 

Verzonden: 	 woensdag 6 januari 2016 16:36 
Aan: 	 Leenders, Werner (W.WJ) 
Onderwerp: 	 FW: Samenvatting Uitschuifbare wapenstok mails en info tot heden 

Met vriendelijke groet, 

102V 

Strategisch beleidsadviseur politiemiddelen 

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Facility Management I Politiemiddelen 
Bezoekadres: Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag 
Postadres: Postbus 17107, 2502 CC Den Haag 

maandag afwezig 

Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 10:28 
Aan: Verheggen, R. (Ronald)107 .- 
CC:1070: 
Onderwerp: Samenvatting Uitschuifbare wapenstok mails en info tot heden 

Bestegmfi. 
Onderstaand een samenvating van de mailges die ik over het onderwerp Uitschuifbare Wapenstok in mijn mail 
archieven kan vinden. 
Wat niet is vastgelegd zijn gesprekken die wij als directie met de dienst over dit onderwerp hebben gehad. Tijdens 
meerdere afstemmingsgesprekken met de Dienstenmangers (tot heden 3) is gevraagd de aanbesteding uitschuifbare 
wapenstok (en compacte wapen) te starten. Helaas is hier geen verslaglegging van. 
tot 

11?.1t4. 

Wat wel duidelijk is dat de dienst voorlopig geen implementatieplan gaat opstellen tbv van KLO. Lijkt mij raadaam om 
• t 1.1 

Eens? Of heb je nog meer informatie nodig? . 

Met vriendelijke groet, 
102e 

1 



Reagerend op jouw laatste opmerking:11 

Mail 10 2e 	aan 102e 	 loktober als reactie op de vraag naar het document implementatieplan 
Uitschuifbare Wapenstok 
Het antwoord op jouw vraag: nee, niet op de agenda van 21 oktober. 

Het project 'aanbesteding uitschuifbare wapenstok' is onlangs gestart.Het implementatieplan is een van de laatste 
producten van dit traject en is niet voor dit jaar voorzien. 
Er wordt op dit moment gewerkt aan een onderzoeksopdracht als voorloper van de businesscase en een scan om 
(indicatief) de omvang te bepalen zodat het budget kan worden veiliggesteld; de uitschuifbare wapenstok is niet in de 
begroting van dit jaar en 2016 opgenomen. Zolang er geen budget is kan de aanbesteding niet worden gestart. De 
onderzoeksopdracht staat op de agenda van de stuurgroep PU van 29 oktober. 
Samenvattend: we verkeren in de fase van voorbereiding. 11.1  

Zoals bekend is volgen er daarna nog vele stappen; met een gem iddelde aanbesteding is zeker een jaar gemoeid. 

lk begrijp de importantie van dit project heel goed; als het KMO op de hoogte wil blijven van de voortgang en de 
resultaten ben ik altijd bereid om e.e.a toe te lichten. 

lk hoor graag wat uiteindelijk besloten wordt. 

Mail Ronald Verheggen aan 1026 en f0. 2.e 	24 mei 2015 
Zouden jullie dit thema svp alvasi willen gaan voorbereiden? 
.11.1 

Ter jullie info nog wat bijiages gevoegd. (betreft KLO oplegnotitie) 

PS: betreft besluit KL van 2014 

Mail vanaze 	aan Ronald Verheggen 8 april 2015 
Wij zijn een start aan het maken met de verwerving van de wapenstok en het compacte wapen. Dit begint bij het 
opstellen van een opdracht waarna de BC volgt. 
11.1 

In dit licht heb ik gisteren overleg met Financien gehad: beide onderwerpen zijn niet begroot, niet in dit jaar en ook 
niet in 2016. 
Er zal dus vanuit de opdrachtgever energie gestoken moeten worden om de budgetten veilig te stellen. 

Op het moment dat ik concrete data kan noemen kom ik direct bij je op de lijn. 

Mail van Ronald Verheggen aan 1028 	 in cc aan Gerrit den Uyl en 10.2.e 	 7 april 2015 
Wij spraken elkaar vorige week telefonisch over de businesscase uitschuifbare wapenstok, waar we o.a. hebben 
gesproken overiti 

In overleg met het secretariaat van de Korpsleiding is nu afgesproken dat de businesscase over de uitschuifbare 
wapenstok — die jij vanuit de Dienst FM aan het voorbereiden bent — in de nieuw afaesoroken overleacyclus wordt 
gebracht. 

Dit betekent: 

2 



1. agenderen voor het driehoeksoverleg Dienst FM — DirectieFM - HBV (waar Gerrit en/of 10 2 e 

vertegenwoordigen) 
2. dan naar het informeel HBVO ; 
3. dan naar het BBVO; 
4. dan naar het KMO en verder. 

Dienst FM 

Kun jij mij een datum gegeven vanaf wanneer jij denkt dat de businesscase in het driehoeksoverleg besproken kan 
worden? 

Verslag KLO 29 april 2014 
Verslag KLO 
2. stemt - onder voorbehoud 
van behandeling in het 
CGOP — in met de 
landelijke invoering van een 
uitschuifbare wapenstok 
voor de basispolitiezorg, 
waarbij aan de hand van 
een implementatieplan 
(inclusief consequenties 
voor financien en 
opleidingen alsmede de 
fasering) wordt bepaald of 
daarbij 2016 haalbaar is 

Bericht van VenJ 5 juni 2014 inz. Brief van de Minister VenJ aan 2e  Kamer namens Minister 
Naast de pepperspray beschikken de meeste ambtenaren van politie ook over een korte wapenstok. Uit het 
bovengenoemde WODC-rapport blijkt dat de korte wapenstok niet meer voldoet aan de eisen die aan een 
dergelijk geweldsmiddel worden gesteld. De korte wapenstok heeft te weinig slagkracht, te weinig uitstraling en is 
niet geschikt om mensen op afstand te houden. Deze bevindingen zijn de redenen geweest om in 2012 een pilot 
te starten met het gebruik van een uitschuifbare wapenstok in de binnensteden van Zwolle en Deventer. Het naar 
aanleiding van deze pilot opstelde evaluatierapport doe ik u hierbij toekomen. 

De belangrijkste conclusies uit deze pilot zijn: 

Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de korpschef verzocht om in te 
stemmen met het verzoek om over te gaan tot een landelijke invoering van de 
uitschuifbare wapenstok. Na overleg met de politievakorganisaties zal ik hier op 
korte termijn een besluit over nemen. 

Mail van Strategish Inkoper 21 maart 2014 gericht aan Directie FM /PU en Dienstenmanager PU: 
Er van uitgaande dat we volgend jaar een aanbesteding voor de uitschuifbare wapenstok starten (staat op de PAK, 

3 



proj. PU1505, start project gepland in januari 2015 met einddatum sept.2016). Voor deze aanbesteding lijkt de input 
van gebruikers in de selectie van het product voor de hand liggend. (gebruikerstest of draagproef o.i.d.). 

4 
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Samenvatting Marktconsultatie Aanbesteding Uitschuifbare wapenstokken en 
draagmiddelen (UWS) 

Publicatiedatum: 24 maart 2016 
Sluitingsdatum: 8 april 2016 

Bedrijfsspecifieke informatie en antwoorden waar bedrijfsspecifieke informatie uit te herleiden is zijn 
weggelaten. 

Reacties: 
Bedrijven die de marktconsultatie bekeken hebben: 6 
Bedrijven die de vragen in de marktconsultatie beantwoord hebben: 5 

Doel: 
Het doel van de marktconsultatie was om meer gedetailleerd inzicht te krijgen welke mogelijke 
leveranciers/producenten er in de markt actief zijn en welke mogelijkheden zij hebben om de vraag 
van de politie in te vullen. 
Het resultaat van de marktconsultatie is ter ondersteuning gebruikt bij het opstellen 
van de aanbestedingsdocumenten. 
Afgeleide doelen waren: 
• Inzicht krijgen of er (voldoende) geInteresseerden zijn voor komende Europese 
aanbesteding UWS; 
• Inzicht krijgen in de prijsstelling van de diverse typen UWS; 
• Onderzoeken welke markt- en productontwikkelingen er zijn. 

Antwoorden op de vragen samengevat: 

Indien de Politie in 1 perceel de uitschuifbare wapenstokken en draagmiddelen in de markt zou zetten, 
kan de orqanisatie dan inschriiven? 
Hierop is door alle 5 reagerende bedrijven met "ja" geantwoord. 

De Politie heeft het plan om de UWS in 1 iaar te implementeren. Is dat realiseerbaar en, zo ia, kan de 
oraanisatie aangeven hoe zij dat loaistiek en product technisch denkt vorm te seven.  
In alle gevallen is daarop met "ja" geantwoord; 1 bedrijf moet daarvoor de productie uitbreiden en 1 
bedrijf heeft aangegeven productieruimte te moeten reserveren bij de fabrikant. 

Produceert de oraanisatie in eigen beheer of zal er aebruik worden aemaakt van een of meer 
onderaannemers en/of samenwerkinasverband? 
Twee bedrijven hebben samenwerkingsverbanden en drie bedrijven hebben aangegeven deze niet te 
hebben, dus in eigen beheer te produceren. 

Kunt u aangeven welke risico's de oraanisatie voor de Politie voorziet bii het technisch specificeren 
van de UWS? 
Over het algemeen kan worden gesteld dat te specifieke eisen de keuze beperken. De operationele 
behoefte moet leidend zijn; waarvoor en waar wordt de UWS gebruikt. 
Ook op het materiaal is ingegaan: hoe harder en sterker het materiaal des te beter de prestaties en 
[anger de levensduur. Staal is dan een voor de hand liggend materiaal. 

In het kader van eventueel maatwerk voor een aantal politieonderdelen: wat zijn eventuele 
aanpassinasmoaeliikheden op het aebied van qewicht, lengte, kleur, etc.  
In de meeste gevallen zijn er variaties mogelijk op lengte, gewicht en kleur. 

Kunt u bii de uitschuifbare wapenstok ook draagmiddelen leveren? 
Alle gereageerde bedrijven kunnen draagmiddelen leveren in verschillende variaties. 
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Wat ziin de eventuele aanpassinasmoaellikheden voor de draagmiddelen? 
De draagmiddelen zijn in alle gevallen aan te passen naar de wens van de klant, zoals bijvoorbeeld de 
breedte van de koppel of rotatie. 

Is het draagmiddel aetest met de door u aanqeboden uitschuifbare wapenstok? 
In alle gevallen "ja". 

Neemt de leverancier van de uitschuifbare wapenstok de productaansprakellikheid van de 
draaawilzen voor zijn/haar rekeninq? 
In alle gevallen "ja". Een bedrijf maakte een voorwaarde: dat de leverancier van de Uitschuifbare 
wapenstok dezelfde is als van het draagmiddel. 

Kan de Politie de aanbestedinq in 2 percelen doen: 1 perceel voor de uitschuifbare wapenstok en 1  
perceel voor het draagmiddel, zodat theoretisch de leverancier voor de uitschuifbare wapenstok een 
andere is dan voor het draaqmiddel? 
Een bedrijf heeft hierop met "nee" geantwoord omdat het een totaalconcept betreft. De andere 
bedrijven hebben met "ja" geantwoord maar geven wel aan dat er wel gewaarborgd moet worden dat 
de uitschuifbare wapenstok in het draagmiddel past. 

Welke mogeliikheden ziin er om de UWS door aqenten die non-politioneel (heimelijk) werken en die 
niet herkend mown worden als medewerkers van de Politic, te worden aedrapen? 
Er zijn bij alle bedrijven 16 inch uitschuifbare wapenstokken beschikbaar. 

Wat ziin de productiedoorlooptiiden van alle varianten uitschuifbare wapenstokken en wat ziin de 
minimale productiehoeveelheden in de initiele fase? 
De productiedoorlooptijd ligt tussen de 1000 en (in overleg op te voeren tot) 5000 stuks per maand, na 
een productie-opstart van enkele weken. 
De productiedoorlooptijd voor de draagmiddelen volgt die van de uitschuifbare wapenstok. 

Ziin de uitschuifbare wapenstokken voorzien van een uniek serienummer? Zo nee, is het dan moaeliik 
en worden er meerkosten berekend? 
In alle gevallen is het mogelijk, 1 bedrijf geeft aan er meerkosten voor te rekenen. 

Ziin de uitschuifbare wapenstokken te voorzien van een politieloqo d. m. v. araveren of laseren? 
In alle gevallen is dit mogelijk tegen meerkosten. 

Biedt de leverancier ook traininasmoaeliikheden voor kerninstructeurs? Zo la, ziin die product- 
specifiek? 
In alle gevallen "ja", bij 4 bedrijven product-specifiek; bij 1 bedrijf niet product-specifiek. 

De kerninstructeurs dienen intern de colleaa docenten in de opleidinqscentra op te leiden. Wat is naar 
uw mening het niveau waarop de kerninstructeur opgeleid moet ziin? En wat is de tiidsduur van deze 
trainimen? 
De duur van de training varieert tussen de 2 dagen en 1 week. 
Het niveau wordt aangeduid als Train-de-trainer. Enige technische kennis wordt aanbevolen in 
verband met het minimale onderhoud. 

Worden de kerninstructeurs daarna aecertificeerd en worden deze laarliiks herhaald? 
De 5 bedrijven hebben op de twee vragen alien "ja" geantwoord. 

Is het mogelijk/gebruikeliik om de opleiding als apart perceel aan te besteden? 
In 2 gevallen wordt daarop "nee" geantwoord. Het is niet gebruikelijk/wenselijk om een andere partij de 
training te laten geven. De uitschuifbare wapenstok mag zonder training niet ingezet worden. 
In 2 gevallen "mogelijk", maar dan pas in een later stadium. Geadviseerd word om de kerninstructeurs 
in ieder geval door de leverancier te laten trainen. 
Bij 1 bedrijf is het "gebruikelijk", alhoewel ze zelf adviseren om het door de leverancier te laten 
verzorgen. 

Indien de kerninstructeurs qecertificeerd worden, mown ze dan ook in andere fabricaten lesqeven? 
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De meerderheid zegt dat het niet kan, omdat de trainingen product-specifiek zijn. Een leverancier zegt 
echter dat er veel overlappingen zijn en dat de basistechnieken eender zijn en daardoor wel in andere 
fabricaten les mogen geven. 

Wat ziin de moqeliikheden op het aebied van trainingsmiddelen? Welke traininqsmiddelen ziin er? 
De trainingsmiddelen die apart (buiten de aangeleverde catalogi) genoemd worden zijn: 
trainingskussens, beschermend pak/helm (Redman suit, Numb John) en trainingsbatons. 

Kunnen traininqsmiddelen geleverd worden OD huurbasis? 
Bij drie bedrijven wel en bij twee bedrijven niet. 

Het uitpanaspunt van de Politie is dat de wapen technische dienst van de Politie het onderhoud in 
eipen beheer doet. Is dat mogeliik? 
In alle gevallen "ja". De wapentechnici kunnen door de leveranciers opgeleid en gecertificeerd worden. 

Levert u ook spareparts? 
In alle gevallen "ja". 
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Aan: 

De leden van de CGOP 

d.t.v. de secretaris, dhr.1°2e  

Parkstraat 20 

2514 JK Den Haag 

Van: Werkgever namens Werkgroep BUK 

Ter behandeling in: CGOP op 7 april 2016 

Onderwerp: De uitschuifbare wapenstok voor de Politie 

Samenvafting/ 

toelichting: 
Het CGOP wordt gevraagd: 
1. Kennis te nemen van de onderzoeksrapport"De uitschuifbare 

wapenstok in de BPZ (2013)" 
2. In te stemmen met de start van de landelijke invoering van 

een uitschuifbare wapenstok voor de basis politiezorg in 2017. 

Doel, aanleiding en context 
Over de huidige — korte - wapenstok hebben de operationele 
collega's zich in 2012 weinig enthousiast uitgesproken (zie 
het WODC rapport Politiele bewapening in perspectief, bijlage 
2). Vijf terugkerende redenen voor dit negatieve oordeel 
waren: 

1. Te weinig slagkracht: als de burger dikke kleding of een leren 
jas aan heeft, dan is het effect van slaan met de korte 
wapenstok beperkt. 

2. Te weinig uitstraling: burgers zijn niet onder de indruk van 
de 	korte 	wapenstok. 	De 	politie 	straalt 	er, 	aldus 	de 
criticasters, te weinig gezag mee uit. 

3. Te kort: de korte wapenstok is niet geschikt om mensen 
op afstand te houden. 

4. Verhoogde kans op letsel: Ondanks het gevoel van weinig 
slagkracht bij de korte wapenstok levert de inzet van dit 
geweldsmiddel een verhoogde kans op letsel van burgers op 
bij het aanwenden van fysiek geweld. 

5. Agressief imago; Het gebruik van de huidige wapenstok (het 
herhaaldelijk inslaan op dader) oogt zeer agressief en geeft 
een 
negatief imago voor de Politie. 

De operationele behoefte aan een alternatief voor de huidige 
wapenstok blijkt ook uit actuele verzoeken die bij 
verschillende Eenheidsleidingen worden ingediend om 
agenten in de BPZ te mogen uitrusten met een lange 
wapenstok. 

De geconstateerde behoefte is aanleiding geweest voor een 
proef met een uitschuifbare wapenstok in de horecadiensten in 
binnensteden van Zwolle en Deventer, in de periode medio maart 
2012 tot medio maart 2013. 
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Met de uitschuifbare wapenstok wordt beoogd de doeltreffendheid, 
de legitimiteit en de veiligheid van politieoptreden in het publieke 
domein to vergroten, in het 
bijzonder in uitgaansgebieden. 

De uitschuifbare wapenstok is onderdeel van het Politie 
Modernisatie Programma, gericht op samenhang tussen 
bewapening, uitrusting en kieding. Deze orientatie is een initiatief 
van de voormalige adviescommissie bewapening en uitrusting. 

Beoogd resultaat 
Beoogd resultaat is Iandelijke invoering van de uitschuifbare 
wapenstok in 2017 gelet op de positieve bevindingen met de 
uitschuifbare wapenstok in het pilotjaar (maart 2012-maart 
2013) en het positieve advies van de adviescommissie bewapening en 
uitrusting en de adviescommissie BUK. 

De Iandelijke invoering van de uitschuifbare wapenstok zal in 2017 
van start gaan. Voor die tijd is geen omscholingscapaciteit 
beschikbaar, onder andere door het grote beslag dat diverse 
trainingen op die capaciteit leggen. 

Na formeel overleg met het CGOP kan een aanbesteding voor de 
aanschaf van de uitschuifbare wapenstok worden gestart. 

Samenvatting inhoud 
De huidige wapenstok voldoet niet. De operationele behoefte aan een 
effectieve wapenstok die past binnen het geweldspectrum van het 
politiewerk is groot. De uitschuifbare wapenstok is al vele jaren in 
gebruik bij diverse Europese politiekorpsen. De ervaringen daar zijn 
positief. De proef met een uitschuifbare wapenstok in de horeca-
diensten in de binnensteden van Zwolle en Deventer bevestigt dit. 

Met gerichte training, al dan niet in groepsverband, versterkt de 
uitschuifbare wapenstok de professionele weerbaarheid van de 
individuele politieambtenaar. 

Tevens zal met de invoering van een uitschuifbare wapenstok - 
gecombineerd met een op maat gemaakt onderwijsprogramma met 
daarbij aandacht voor groepsoptreden - het inzetbaarheidsbereik van 
het kleinschalig groepsoptreden (BPZ) kunnen worden vergroot. 

De belangrijkste conclusies uit het evaluatierapport (bijgevoegd) zijn: 
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Historie: 
Deze notitie is in juli 2015 behandeld in de Werkgroep BUK en daama 
abusievelijk niet doorgeleid naar het CGOP. In de Werkgroep BUK 
van 18 februari 2016 is opnieuw akkoord gegaan met het agenderen 
van deze notitie in het CGOP van 7 april 2016. 

Doel van het overleg: 

(instemming/advies/ 
	

Besluitvormend 

besluitvormend/ter info 
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'Uitschuifbare Wapenstok' in het CGOP-overleg in 2016: 

1. Format CGOP ink 1693 

2. Verslag CGOP vsl 317 d.d. 7 april 2016 

3. Verslag CGOP vsl 323 d.d. 12 mei 2016 

CGOP d.d. 7 april 2016 

7. Uitschuifbare Wapenstok 
V.Essen verwijst naar het format afkomstig van de Werkgroep Bewapening, Uitrusting en Kleding 

(CGOP ink 1693) en een onderzoek over de uitschuifbare wapenstok in de basispolitiezorg CGOP ink 

988a). De vraag van V.Essen aan het CGOP is kennis te nemen van het onderzoek en in te stemmen 

met de start van de landelijk invoer van deze uitschuifbare wapenstok voor de basispolitiezorg. 

V.Essen maakt een voorbehoud bij het voorstel te starten met de invoering in 2017. 

De werkgever is voorstander van de invoering van de uitschuifbare wapenstok, als verbetering van 

de voorzieningen in de basispolitiezorg, zegt V.Essen, maar daar gaan twee vragen aan vooraf."'-1 
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CGOP d.d. 12 mei 2016 
8. Uitschuifbare Wapenstok 

Saris stelt vast dat dit agendapunt inhoudelijk doorgeschoven is, maar dat V.d.Kamp er een 

opmerking over wilde maken. 

CGOP d.d. 2 juni 2016 

14. Uitschuifbare Wapenstok 
ILI 

V.Essen herhaalt 

dat het de inzet is van de Korpsleiding om in 2018 to kunnen leveren en dat de 

beschikbare financien bepalend zijn voor de levering. De Directeur Middelen van 

het Ministerie is blij met deze volgorde— 'eerst nagaan of er budget is, dan pas 

aanschaffen' 	als voorzitter sluit Saris dit agendapunt af. 
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c. businesscase uitschuitbare wapenstok 
Er wordt geconstateerd dat er eigenlijk geen sprake is van een big-bang omdat 
implementatie in alle scenario's over enige tijd wordt verdeeld 

102 vraagt om toe to voegen: Korpsreglement Bewapening, Kleding en Uitrusting 2014. 
Y-lierin zijn ook beleidskaders opgenomen 
11.1 

102 !evert een altematieve tekst aan betreffende de zinsnede over het beenholster 
11.1 
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Datum 20 mei 2016 
Ondenverp Verslag stuurgroep 19 mei 2016 
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• Besluit: akkoord met de essentie van de BC. Uitgangspunt is scenario 1, waarbij geen 
sprake is van een big-bang maar waarin de uttrol over minimaal een jaar zal plaats 
viraipn Finvcinnertnemrip nimtpn vprwPrkerrrjefinitime VAtniP !Men vat.str:klion 

4. Ter informatie: 
a. HPR pepper 
• in 

• Besluit: aiwachten op de uitkomst van de test. 

5. Rondvraag en sluiting 
Geen onderwerpen voor de rondvraag. 
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Van: 	 102.e 

Verzonden: 	 woensdag 8 juni 2016 14:36 
Aan: 	 102.e 

CC: 	 Verheggen, R. (Ronald) 
Onderwerp: 	 UWS 

Hoi 102-• 
Zoals afgesproken. 

Tekst op 7 juni aangeboden aan CGOP en Henk van Essen 
In het CGOP van 12 mei j.Lis besloten dat de huidige korte wapenstok wordt vervangen door een nieuwe 
uitschuifbare wapenstok. 
De invoering hiervan wordt zorgvuldig voorbereid in 2017 waarna in 2018 de implementatie is voorzien. 
ledere huidige gebruiker van de korte wapenstok zal uiteindelijk worden voorzien van een uitschuifbare versie te 
beginnen met de collega's die werkzaam zijn in de basis politiezorg. 
Voor het in gebruik nemen van de uitschuifbare wapenstok wordt door OBT een opleiding samengesteld. 

Vragen beantwoord over de Uitschuifbare Wapenstok (UWS), voor het CGOP van 12 mei a.s. 

De voorbereidingen, die nodig zijn om een Europese aanbesteding te kunnen publiceren, zijn gestart. 
• de UWS vervangt de huidige korte wapenstok, alle functiegroepen die nu over een korte wapenstok 

beschikken ontvangen een UWS; 
• streven is om per 2017 te starten met implementeren, indien financien zijn geregeld en de aanbesteding 

zonder problemen verloopt; 
• financien zijn nog niet geregeld, de Dienst FM heeft de UWS nog niet opgenomen in de begroting; 
• er is een marktverkenning uitgevoerd; 
• er is nog geen uitlevervolgorde besproken binnen de projectgroep. Er is voorkeur om het uitleverschema van 

POPU aan te houden. Dit betekent de collega's die zichtbaar op straat werkzaam zijn, als eerste worden 
voorzien. 

• bij het berekenen van het benodigd budget is door de projectgroep uitgegaan variom Euro per stuk, 
vermeerderd met een kostprijs varloz euro voor een draagmiddel (beide incl.a1W). De bedragen zijn 
indicatief. 
Er is uitgegaan van initiele aanschaf van 40.000, met een jaarlijkse vervangingsvraag van 1000 stuks 
(instroom, defect). 
Dit zijn maakt 10.000 op een Iooptijd van een contract van 10 jaar. 
Geschatte totale omvang betekent dit 50.000 stuks vermenigvuldigd metioz• euro maakt dallobb euro 
Dit bedrag is exclusief trainingsmiddelen. 

• De Directie HRM erkent de meerwaarde van de UWS t.o.v. de huidige wapenstok. OBT/IBT zal een 
eventuele invoering van de uitschuifbare wapenstok en de benodigde training daartoe uitvoeren binnen het 
reguliere trainingsaanbod van IBT in 2017. 
De directie HRM OBT hoopt dat er snel duidelijkheid komt omdat medio 2016 de (plannings)-voorbereidingen 
voor het IBT programma 2017 bekend moeten zijn. Mocht de introductie van de UWS niet doorgaan zal een 
alternatief programma voor 2017 voorbereid moeten worden. 

Met vriendelijke groet, 

10 2 e 

Strategisch beleidsadviseur politiemiddelen 

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Facility Management I Politiemiddelen 
Bezoekadres: Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag 
Postadres: Postbus 17107, 2502 CC Den Haag 
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Onderwerp Opdracht tot aanbesteding Wapenstokken 

Geachte heeri"P! 

Hierbij geef ik, als Voorzitter Stuurgroep Politie Uitrusting, de afdeling Producten & 
dienstenmanagement opdracht tot het uitvoeren van de aanbesteding van Wapenstokken voor de 
Politie, conform het voorkeursscenario "de Korte Klap", zoals vermeld in de Business Case d.d. 29 
mei 2016. 

lk vertrouw erop u hiermee voldoende to hebben geinformeerd. 

earnhend Diensthoofd Facility Management 

Templateversie 1.0 
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Afwezig 
102?-1 	,102e 102e 	1020. ,102. 

e 

1. Opening en vaststelling agenda 

Jan opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Aangegeven wordt 

2. Verslag vorige vergadering 

Pag 1 102e vragen over UWS dit punt staat op de agenda, wordt later 

behandeld. 

3. Bespreken en accorderen projecten (besluitvormend) 

a. Voortgang financier) UWS. Financien->dienst FM->PU=opgehoogd. 

Project is uitgelopen met102A 	. Publicatie aanbestedingsdocumenten 

wordt verwacht in augustus 2017. Uitgangspunt :Start productie 

wapenstok in 2017, vanaf 2e helft 2017 start opleiding. 

DVO (Min. V&J; DJI), wil participeren in deze aanbesteding. DVO wil 

graag in aanmerking komen voor de eerste levering.1,7:maakt hierover 

afspraken. (aktie 102-e 	) 

b. Aanbestedingsstrategie UWS. 
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11.1 	 Overigens 

participeren medewerkers van TPU in het projectteam: capaciteit/proces 

	

zalioze 	, binnen het projectteam, oppakken.(aktie laze - 

c. 	PID UWS 

Naar aanleiding van bovengenoemde aandachtspunten/ 

opmerkingen wordt dit ook aangepast. 
102e 

itleveren van geweldsmiddelen -> team PU. 

10 	stelt de planning aan de orde n.a.v. publicaties van vorige 

week. De stuurgroep stelt vast dat het eerder afgesproken tijdpad 

nog steeds vaststaat. Olt betekent dat implementatie in 2017 start. 

Dit geldt ook voor de opleidingen.1".e  •.egt toe dit voor de 
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Opdrachtbrief komt volgende keer aan de orde als de stukken 

Gunningsadvies Pepper = akkoord 
Niet orxter reikwlidte 

Overleg SG PU 

Datum 16 juni 2016 

Pagina 3/4 
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zekerheid nog een keer kort to sluiten met de Directie HRM. (aktie 

5 Slating 
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1. Advies en gevraagde besluitvorming 

1.1.Opdracht en Voorkeursscenario 

Als gevolg van de toezegging van de Korpsleiding (zie Business Case) om de uitschuifbare 

wapenstok in te voeren als vervanging van de korte wapenstok, is de verwerving van de 

`Uitschuifbare Wapenstok" door lnkoopmanagement (IKM) op de PAK (Politie 

Aanbestedingskalender) 2015 geplaatst. 

De opdracht is het realiseren van een raamovereenkomst met een leverancier, door middel van een 

openbare aanbesteding, voor de koop, productie en levering van uitschuifbare wapenstokken met 

bijbehorende draagmiddelen en de opleiding van wapenherstellers en van de docenten van de 

Politieacademie (PA) die per eenheid een ambassadeur opleiden. De ambassadeurs leiden op hun 

beurt de IBT-docenten van de eenheden op (het "teach the teacher" concept). 

Daarnaast dient, door middel van een meervoudig onderhandse procedure, een raamovereenkomst 

met een leverancier gerealiseerd te worden voor de koop en levering van slagkussens voor training. 

De slagkussens die nu bij de PA en IBT/OBT gebruikt worden, zijn niet bestand tegen de slagkracht 

van een (stalen) uitschuifbare wapenstok en zullen dus moeten worden vervangen door andere, die 

daar wel tegen bestand zijn. 

Een slagkussen is een product dat door meerdere bedrijven (ook door andere dan de leveranciers 

van uitschuifbare wapenstokken) wordt aangeboden en is eenvoudig te verwerven in de markt. Het te 

spenderen bedrag voor de verwerving daarvan komt niet boven de aanbestedingsgrens (ca. 

€ 125.000, - ex. BTW). 

Dit onderwerp zal daarom niet in deze aanbestedingsstrategie verder worden uitgewerkt. 

Van de drie in de business case beschreven scenario's, is het volgende scenario door de 

projectgroep als voorkeursscenario gekozen. 

Scenario 1: "De korte klap". 

De introductie zal, naar verwachting, tenminste twee kwartalen in beslag nemen. 

De verwerving van uitschuifbare wapenstokken met bij behorende draagmiddelen zal door middel 

van een openbare aanbestedingsprocedure, in een perceel plaatsvinden. Binnen de scope (zie 1.1.1) 

valt tevens de opleiding van de wapenherstellers en docenten van de Politieacademie. In paragraaf 

5.1 wordt beschreven welke ketenpartners hierbij naar verwachting aansluiten. 

De implementatie zal in 2017 in een periode van een half jaar moeten plaatsvinden, zodat in zo kort 

mogelijke tijd alle executieve politiebeambten zijn opgeleid voor het gebruik en in het bezit zijn van 

een uitschuifbare wapenstok. 

De leverancier moet in staat zijn (gesteld worden) deze aantallen tijdig te produceren. Hoewel de 

insteek is dat er geen Politie specifieke wapenstok ontwikkeld gaat worden, zal de leverancier wel 

productiecapaciteit moeten inplannen om de benodigde aantallen wapenstokken te produceren. Hier 

zal in de planning van de implementatie rekening gehouden moeten worden. 
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1.1.1. Onderwerp van de Aanbesteding 

Binnen de scope van deze aanbestedinq vallen: 

De productie en levering van uitschuifbare wapenstokken (50 cm): Executieve, RTGP-plichtige 
doelgroepen, Politie BOA en Douane; 

- De productie en levering van uitschuifbare wapenstokken (40 cm): doelgroep DJI; 
- De productie en levering van andere formaten wapenstokken voor specifiek te benoemen 

functiegroepen; 

De productie en levering van draagmiddelen; 

De productie en levering van oefenstokken: doelgroep PA, OBT/IBT; 

Opleidingen van de docenten van de PA en wapenherstellers. 

Buiten de scope van de aanbestedinq valt: 
- Onderhoud van de wapenstokken (dat zal in de wapenkamers door de wapenherstellers worden 

gedaan); 

- Niet-uitschuifbare wapenstokken; 

- Slagkussens: doelgroep PA, OBT/IBT (meervoudig onderhands). 

1.2.Aanbestedingsstrategie op hoofdlijnen 

Op basis van de marktanalyse is het advies de aanbesteding op de volgende wijze in de markt te zetten: 

Onderwerp 

1. Procedure 

Advies 

Openbare aanbesteding 

Motivering 

Via deze procedure bieden we 

aan alle potentiele, geschikte 

Inschrijvers de kans om mee te 

doen met hun producten. Zie 

verder 4.1. 

2. Wijze van Specificeren Zo functioneel mogelijk Zie 4.2. 

3. Aantal leveranciers 1 leverancier per perceel. 

Minder beheerskosten, weinig 
leveringsrisico, snelle 

 
implementatie, prijstechnisch 

scherpere inschrijving. Zie 4.3. 

4. Perceelindeling 1 Zie 4.4. 

5. Gunningcriteria Beste score op prijs/kwaliteit. Zie 4.5_ 

6. Type en duur 

Overeenkomst 

Raamovereenkomst voor 5 jaar 

met 5 maal optie tot verlengen 

van 1 jaar. 
Zie 4.6 

7. Kemcompetenties 

1. 	Het kunnen produceren 

en leveren van minimaal 

20.000 gecertificeerde 

uitschuifbare wapenstokken 

en draagmiddelen (initieel) in 

een periode van een half 

Zie 4.7 
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jaar; 

2. 	Het kunnen voorzien in 

training en certificering van 

operators. 

Met Politieacademie (PA) en de 

De implementatie (aantallen en 

momenten) moeten afgestemd 

worden met de PA (en IBT's), 

omdat opleiding en levering op 
 

8. 	Samenwerking 
ketenpartners. 

elkaar afgestemd moeten zijn. 

Daarnaast is er een intensieve 

samenwerking op eisen, 

beoordelingen en selectie. Zie 

5.1. 

1.3. Gevraagde besluitvorming 

De Stuurgroep wordt verzocht in to stemmen met de geadviseerde aanbestedingsstrategie. 
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Onderwerp van de Aanbesteding 

2.1.0pdracht 

Als gevoig van het besluit van de korpsleiding (zie business case) om de uitschuifbare wapenstok in te 

voeren, moet de uitschuifbare wapenstok, inclusief draagmiddel, verworven worden. Elke executieve 

politieambtenaar, zoals vermeld in het Aanwijzingsbesluit wapens en uitrusting Politie 2013, alsmede in 

het Besluit bewapening en uitrusting Politie, dient uiterlijk in het eerste kwartaal 2018 opgeleid te zijn en 
te beschikken over een uitschuifbare wapenstok. 

2.2. Voorkeu rsscenario 

Op basis van de nadere uitwerking van de relevante scenario's in de Business Case, geniet het scenario 

openbare aanbesteding en "Korte Klap Implementatie" (benaming in de business case) de voorkeur, als 

oplossing voor de verwerving en implementatie van de uitschuifbare wapenstok. 

Verwerving zal door middel van een openbare aanbestedingsprocedure plaatsvinden om zoveel mogelijk 
leveranciers te kunnen bereiken. 

Voor boven vernoemd scenario is gekozen omdat de invoering van de uitschuifbare wapenstok naar 

verwachting dan sneller gaat dan een geleidelijk scenario, waarbij er een volgorde in eenheden/diensten 

bepaald moet worden. Er is minder regie nodig op de implementatie dan bij een geleidelijk scenario 

omdat de implementatie op vrij natuurlijke manier geschiedt volgens reguliere IBT momenten. OBT/IBT 

kan in dit scenario in een kort tijdsbestek de introductie verzorgen. Het is in dit scenario belangrijk om 

tijdig de benodigde hoeveelheden wapenstokken op locatie te krijgen. 

2.2.1. Contract- en Leveranciersmanagement 

Bij aanbesteding is voor de uitvoer van het voorkeursscenario een commitment van de leverancier 

vereist dat deze de benodigde productie en leveringen kan waarmaken. Tijdens de marktconsultatie 

hebben alle leveranciers aangegeven dit aan te kunnen. 

In de inschrijvingsleidraad zal op voorhand voor de inschrijver duidelijk moeten zijn dat na de 

implementatie gerekend moet worden met fors lagere afnames. De uitschuifbare wapenstok heeft 

immers een lange technische levensduur en zodra alle collega's voorzien zijn, zullen bij uit- en 

doorstroom de wapenstokken lange tijd bruikbaar blijven en de behoefte aan nieuwe wapenstokken 
drastisch afnemen. 
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Executieve 
politiebeambten 

Recherche en 
heimelijk 

Politie BOA - 
opsporing 

IBT/OBT en PA 

Totaal 
Ketenpartners 

Totaal voor BC 

Jaarlijkse 
vervanging/instroom 

Totaal maximale 
contractduur 

30.000 (op basis van 
project POPU en 
inschattinq IBT  
Draa middelen 
10.000 

Draagmiddelen 
12.500 (inclusief 
ketenpartners als 
KMAR, Douane en DJI). 
Draagmiddelen  
1.000 Oefenstokken (30 
stokken per IBT 
centrum, plus PA)  
Draagmiddelen 

-/- 7.500 (aanname') 

46.000 

9 x 1.000 wapenstokken 
en draagmiddelen 

55.000 

2.3. Volume van de Aanbesteding 

De hieronder getoonde aantallen gelden als een maximum voor het volume van de 
aanbesteding. 

1  Het inrichtingsplan Nationale Politie biedt geen zekerheid over het totaalaantal Politie BOA's. In een 
rapportage van het ministerie van V&J (2014) wordt het aantal gesteld op 12.500. Van de ketenpartners 
weten we dat er een behoefte aan zo'n 7.500 stuks wapenstokken is. 
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Marktanalyse 

Nadat bekend werd dat de verwerving van de uitschuifbare wapenstok kon worden verkend, is er een 

marktverkenning gestart. Tijdens deskresearch (veelal internet) werd een betrouwbaar overzicht gemaakt 

van de (grotere) leveranciers die de uitschuifbare wapenstok kunnen leveren (zie 3.2.). 

Deze leveranciers werden tijdens 2 beurzen (Milipol 2015 en Enforce Tac/IWA) bezocht. 

Ook docenten van de PA en IBT/OBT werden bij het onderzoek betrokken. Zij werken een opleidingsplan 

uit volgens het `olievlek-principe'. Dat betekent dat de 'ambassadeurs' (degene van de Politie die de 

opleiding van de IBT-docenten voor hun rekening nemen) door de leverancier moeten worden opgeleid 

en gecertificeerd. Dit principe wordt in de inschrijvingsleidraad verder uitgelegd, zodat de inschrijvers 

weten wat ze kunnen aanbieden. 

Tijdens het onderzoek ontstonden veel vragen, die aan de markt gesteld moesten worden, zoals "Is de 

markt in staat om 40.000 wapenstokken in een periode van tweemaal een half jaar te produceren en te 

leveren? 

Om deze vragen zo transparant mogelijk aan de markt te stellen hebben we besloten om een 

marktconsultatie te houden. Deze is op 24 maart 2016 op Tenderned gepubliceerd. 

Hier is door 5 leveranciers op gereageerd. In algemene bewoordingen wordt het al heersende beeld dat 

de projectgroep van de markt had bevestigd: 

Leveranciers geven aan dat zij, rekening houdend met opstart- en productietijd, de Politie in 1 jaar 

kunnen voorzien van de benodigde hoeveelheid wapenstokken: de productiehoeveelheid per 

maand is 4.000 stuks; 

Leveranciers kunnen bijna allemaal, naast de beoogde uitschuifbare wapenstok voor BPZ, een 

breed assortiment aan stokken en draagmiddelen leveren; 

Leveranciers kunnen alien voorzien in training van de (PA/IBT/OBT) docenten; 

Leveranciers kunnen de wapentechnici van de Politie opleiden voor onderhoud van en reparatie 

aan de wapenstokken; 

Leveranciers kunnen de Politie voorzien van trainingsstokken. 

3.1.Beschrijving gewenste producten en diensten 

Uitschuifbare wapenstok.  

In 1878 kregen Amsterdamse agenten voor het eerst de beschikking over een rieten, met lood 

verzwaarde wapenstok. Deze zogenaamde "schedelklover" gaf de diender een wapen bij gering verzet en 

tot zelfverdediging. In 1915 werd deze vervangen door een gummistok. De korte wapenstok, die na de 

Tweede Wereldoorlog werd gebruikt, was een rechte staaf van gevulkaniseerd rubber of een in rubber 

omgerold canvas. Omstreeks 1962 werd een buigzame wapenstok van gevulkaniseerd rubber ingevoerd. 

De "zwieper" kon echter ernstig letsel veroorzaken bij een slag op de romp. Bovendien was de buigzame 

gummistok niet geschikt om er effectieve afweer- en knevelhandelingen mee te verrichten. Deze stok 

werd dan ook in 1983 vervangen door een harde wapenstok, van gummi met een polyesterkern. Met de 

vorming van de Nationale Politie rond 2012 wordt er gestart met een onderzoek naar een nieuw 

geweldsmiddel, de uitschuifbare wapenstok. Deze stok is van staal en moet de diender meer weerbaar 

maken tegen gewelddadige verdachten en een preventieve werking hebben, om zo min mogelijk geweld 
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te hoeven toepassen, waardoor verwondingen voorkomen kunnen worden. Inmiddels zijn de 

voorbereidingen voor de verwerving van de uitschuifbare wapenstok gestart. 

Uitschuifbare Wapenstok. 

Draaqmiddelen.  

De draagwijze van de uitschuifbare wapenstok is met de projectgroep verkend. Van de verschillende, in 

de markt bekende, draagwijzen is door de projectgroep unaniem gekozen voor het dragen aan de koppel. 

Voor de samenstelling van de projectgroep wordt verwezen naar de PID. Hiervoor worden door alle 

leveranciers draagmiddelen aangeboden, die speciaal voor de door henzelf aangeboden uitschuifbare 

wapenstokken zijn ontworpen en geproduceerd. Deze draagmiddelen zijn van de plank te verkrijgen. Een 

andere draagwijze zou maatwerk voor de Politie betekenen. Bovendien is het beleid van de Politie: 

'standaardproducten, tenzij...'. Aangezien deze 'andere' draagwijzen niet relevant zijn gebleken (omdat er 

voor de koppel gekozen is), zijn de kosten hiervan niet onderzocht. 

Ook hier wordt weer zo functioneel mogelijk gespecificeerd. 

Traininqsmiddelen:  

In alle gevallen moeten de IBT-centra en de Politieacademie (PA) voorzien worden van trainingsmiddelen 

(oefenstokken en slagkussens). In de uitwerking van het opleidingsplan zal de specifieke behoefte 
worden gespecificeerd. 

Het uitgangspunt voor het scholingsplan is dat gewerkt wordt met oefenmateriaal dat de werkelijkheid zo 

veel mogelijk benadert. Er zullen vanuit dat principe oefenstokken gekocht worden die dezelfde werking 

kennen, maar dan blauw gemarkeerd. Dit is in lijn met het algemeen aanvaarde principe dat 
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trainingsmiddelen blauw zijn. Gemiddeld zal elk van de 30 IBT-centra en de PA naar verwachting 

voorzien moeten zijn van zo'n 30 uitschuifbare oefenstokken (gemiddelde groepsgrootte is 30, 

vermeerderd met wat reserve en materiaal voor docenten). Voor de berekening van de opdrachtwaarde is 
uitgegaan van 1000 oefenstokken. 

Aanpassen wet- en repeloevinp: 

Alvorens de uitschuifbare wapenstok in gebruik genomen kan worden, is aanpassing van wet- en 

regelgeving noodzakelijk. Het Ministerie van V&J zal in overleg met de Korpsleiding (op advies van de 

directie) het Besluit Bewapening en Uitrusting en het Aanwijsbesluit Bewapening en Uitrusting Politie 

moeten bijstellen. Het aanwijsbesluit kan pas definitief worden aangepast na gunning (omdat merk, type 

en leverancier van de uitschuifbare wapenstok hierin genoemd worden). Aanpassing van deze wet- en 

regelgeving neemt enkele maanden in beslag. Daar moet rekening mee worden gehouden bij de planning 
en het implementatietraject. 

3.2. Beschrijving Markt 

In de markt zijn geen Nederlandse producenten die uitschuifbare wapenstokken produceren. Er zijn 

meerdere buitenlandse producenten van uitschuifbare wapenstokken. Deze worden in Nederland 

vertegenwoordigd door (voor de Politie) bekende leveranciers en/of handelsagenten. 

Het assortiment wapenstokken bestaat uit (over het algemeen) drie afmetingen (40, 50 en 60 cm) staal en 
even zo veel in aluminium. 

Het voornaamste verschil zit in het ontgrendelmechanisme, een knop aan de achterkant (al dan niet 

verzonken), een draaimethode of een frictie-methode. In dat laatste geval moet de wapenstok met een 

klap op de grond weer ingeschoven worden. Door de projectgroep is voor de knop aan de achterkant 
gekozen. Deze is door meerdere leveranciers to leveren. 

De methode van inschuiven door middel van "het met de stok op de grond slaan" en de draaimethode zijn 

door de projectgroep niet geschikt bevonden voor gebruik door de politiebeambte. Indien de 

politiebeambte moet opschalen naar een hoger geweldsmiddel, moet de uitschuifbare wapenstok 

eenvoudig en snel kunnen worden ingeschoven en weggeborgen in het draagmiddel. Bovendien heeft het 

slaan op de grond geen professionele uitstraling. Ook het laten vallen van de wapenstok is geen optie, 
daar het geweld dan tegen de politiebeambte gekeerd kan worden. 

Tijdens de marktconsultatie hebben 5 producenten/ leveranciers/ agentschappen gereageerd. Dat wil niet 
zeggen dat dit de enige leveranciers zijn, maar waarschijnlijk wel de belangrijkste. 

De vijf leveranciers/ producenten /handelsagenten zijn: 
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3.3. Positie van politie in deze markt 

De Nederlandse Politie is voor de uitschuifbare wapenstokieveranciers een interessante opdrachtgever. 

De leveranciers leveren de wapenstok alleen aan daarvoor geautoriseerde diensten. De initiele opdracht 

van 40.000 stokken en draagmiddelen is een grote opdracht.11.1  

Alle (buitenlandse) leveranciers zien de Nederlandse Politie als een zeer belangrijke potentiele klant. 

3.4.Bijdrage markt aan realiseren doelstelling(en) Business Case 

De marktconsultatie heeft aangetoond dat de markt de doelstellingen in de business case prima aan kan. 

Voor de Politie is dit een nieuw product, waarmee in de praktijk nog weinig ervaring is. Van de leverancier 

Aanbestedingsstrategie 

Uitschuifbare Wapenstokken 	 Pagina 14 van 21 



wordt dan ook verwacht dat de docenten van de PA en de wapenherstellers terdege opgeleid zullen 
worden. 
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4 Aanbestedingsstrategie 

4.1. Type procedure 

Er wordt geadviseerd voor de uitschuifbare wapenstok een openbare aanbestedingsprocedure te houden 

om de volgende redenen: 

1) De inschrijving kost relatief weinig inspanning. De Politie wenst "uitschuifbare wapenstokken en 

draagmiddelen" te selecteren die standaard (van de plank) in de markt verkrijgbaar zijn; 
2) Het aantal inschrijvers zal waarschijnlijk beperkt zijn (± 4 a 5), de Politie hoeft dus geen 

voorselectie te houden om de markt en de Politie te behoeden voor bovenmatige belasting; 

3) Er is geen sprake van vertrouwelijke gegevens, dus geen beletsel om openbaar te publiceren; 

4) De opdracht is gematigd complex. Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden met de 

leverancier/fabrikant om de uitschuifbare wapenstokken en draagmiddelen in een jaar tijd te 

verstrekken aan de executieve politiebeambten van de Basis Politiezorg (± 40.000 stuks). 

4.1.1. Doorlooptijden geadviseerde procedure 

Activiteit 

Aankondi • in • o • dracht o • www.tendemed.nl  

Datum/tijdstip 

15-08-2016 

Uiterste datum en tijd voor het indienen van vragen 

over de Inschrijvingsleidraad 
16-09-2016, 16:00 uur 

Schriftelijke beantwoording vragen 29-09-2016 

Uiterste datum en tijd voor het indienen van de 

Inschrijvingen 
10-10-2016, 12:00 uur 

Opening Inschrijvingen 10-10-2016, na 12:00 uur 

Beoordeling 11-10-2016 t/m 18-11-2016 

Gebruikerstesten 12-10-2016 t/m 04-11-2016 

Gunningsbeslissing en opvragen bewijsstukken 21-11-2016 

Opschortende termijn 22-11-2016 t/m 11-12-2016 

Gunning 12-12-2016 

Startdatum Overeenkomst (beoogd) 02-01-2017 

Start Opleidingen Q3-2017 

4.2.Wijze van Specificeren 

Omdat wij in Nederland geen nationale technische certificering kennen voor dergelijke producten, is 

besloten de TR "Einsatzstok kurz and lang" stand april 2006 van het Polizeitechnischen Institut Duitsland 

aan te houden als basiscriterium voor deze aanbesteding. Ook diverse producenten gebruiken deze 

richtlijnen als basis voor de productie van de uitschuifbare wapenstok. 

Omdat het hier gaat om de verwerving van een essentieel onderdeel van de uitrusting, het een 

geweldsmiddel betreft en daarmee direct invloed heeft op de veiligheid van de gebruiker, is 

kwaliteitsmanagement bij de producent van groot belang. Wij verwachten dan ook dat dit wordt 
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aangetoond door bijvoorbeeld een ISO 9001:2008 certificaat van de daadwerkelijke producent of 
systeemverantwoordelijke. 

De functionaliteit zal worden gespecificeerd op een functionele wijze en door de gebruikers (in de 

beoordelingsfase) getest worden, waarbij onder andere gelet zal worden op: 

De handzaamheid van de uitschuifbare wapenstok; 

Gaat de wapenstok gemakkelijk uit het draagmiddel; 
- Zit de wapenstok goed vergrendeld in het draagmiddel; 

- Schuift de wapenstok gemakkelijk en goed uit?; 

De stevigheid van de wapenstokstok (sla je de wapenstok niet gemakkelijk krom); 
Het gewicht; 

De Iengte; 

Is het inschuifmechanisme gemakkelijk te bedienen? 

Het testprotocol voor de gebruikerstesten zal worden opgesteld in onderlinge samenwerking tussen 
Marketing, TPA en de PA/IBT. 

De uitschuifbare wapenstok moet zijn gecertificeerd volgens de bovengenoemde Duitse normering, 

alvorens tot levering kan worden overgegaan. Dit is echter in de markt standaard en zal daarom naar 
verwachting geen probleem opleveren. 

4.3.Aantal te contracteren leveranciers 

Voor de uitschuifbare wapenstokken, oefenstokken, draagmiddelen en opleidingen van de docenten van 
de PA en wapenherstellers, wordt 1 leverancier gecontracteerd. Voor de motivatie: zie 4.4. 

4.4. Perceelindeling 

De aanbesteding zal gehouden worden met den perceel. 

De uitschuifbare wapenstok heeft een relatief hoog inkoopbelang omdat alle executieve medewerkers van 

de Politie met een specifieke ambtsinstructie voor het verrichten van werkzaamheden in de algemene 

politiedienst, verplicht zijn de (uitschuifbare) wapenstok bij zich te dragen. Omdat de uitwisselbaarheid 

altijd gewaarborgd moet zijn en de opleidingen met dezelfde stokken dienen te geschieden als waar de 

politiebeambte uiteindelijk de straat mee op gaat, moet het risico vermeden worden dat er diverse 

verschillende wapenstokken worden aangeboden. Vandaar dat voor de verwerving van de uitschuifbare 

wapenstok, de oefenstokken, het draagmiddel en de opleiding gekozen wordt voor een perceel. 

Na overleg met de projectgroep is besloten de verwerving van de wapenstokken en de draagmiddelen in 

een openbare aanbesteding uit te voeren. Dit betekent dat de Politie voornemens is een 

raamovereenkomst of te sluiten voor de levering van uitschuifbare wapenstokken, draagmiddelen en 

opleidingen van de docenten van de PA en wapenherstellers. Deze keuze wordt onderbouwd doordat we 

uit de uitkomst van de marktconsultatie kunnen stellen dat de omvang van de opdracht interessant 

genoeg is voor de partijen om in te schrijven. Kijkend naar de beschikbaarheid aan landelijke 

handelsagenten en de leveranciers die zij vertegenwoordigen, zal het geen probleem zijn om een goede 
leverancier te contracteren. 

Omdat alle leveranciers van uitschuifbare wapenstokken de draagmiddelen hiervoor speciaal hebben 

(laten) ontwerpen, zullen de uitschuifbare wapenstokken en de draagmiddelen in een perceel worden 

verworven. Dit om het risico te vermijden dat de leverancier de productaansprakelijkheid van de 

draagwijze niet voor zijn/haar rekening wil nemen en dat de wapenstok niet in het draagmiddel past. 
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De oefenstokken moeten hetzelfde zijn als de uiteindelijke uitschuifbare wapenstokken, echter voorzien 

van anders gekleurde handvatten. Deze zullen dus ook in dit perceel ondergebracht worden. Bovendien 

zijn de wapenstok en het bijbehorende draagmiddel dan gelijktijdig beschikbaar. 

De opleidingen van de docenten van de PA en de wapenherstellers zullen door de uiteindelijke 

leverancier gegeven worden en maken dus ook deel uit van dit perceel. 

Gezien de lange gegarandeerde levensduur van de uitschuifbare wapenstok zal onderhoud naar 

verwachting slechts incidenteel plaatsvinden. Regulier onderhoud moet door de agent zelf kunnen 

worden gedaan, zonder instructie. 

De wapenherstellers zullen echter wel in staat moeten zijn om te beoordelen of een reparatie een 

garantiekwestie is en bij de leverancier gerepareerd moet worden, of dat dit zelf te repareren is zonder 

dat daarmee de garantie vervalt. De wapenherstellers zullen daartoe moeten worden geInstrueerd door 

de leverancier. 

De betreffende leverancier zal, na de wapenherstellers te hebben opgeleid en gecertificeerd, daarmee 

tevens accepteren dat reparaties die door hen worden uitgevoerd de garantie niet zal beInvloeden. 

Clustering van opdrachten 

Er vindt geen clustering van opdrachten plaats, alleen als de ketenpartners ook afnemen. 

4.5. Gunningcriteria 

Gunning vindt plaats op basis van de navolgende gunningscriteria: 

Er wordt gegund volgens het gunningscriterium: beste score op prijs/kwaliteit. De reden hiervoor is dat bij 

het voldoen aan het programma van eisen de gewenste functionaliteit en kwaliteit nog getest zullen 

moeten worden door een gebruikerstest. Het onderscheidend vermogen wordt dan ook niet alleen 

bepaald door de prijs, maar ook door de uitkomst van de gebruikerstest. 

De verhouding prijs en kwaliteit (gebruikersbeoordeling) zal ongeveer op 30/70 (maximaal 30 punten voor 

prijs en 70 punten voor kwaliteit) komen te liggen. Dit is echter mede afhankelijk van de definitieve 

gunningscriteria. De nadruk ligt op de gebruikersbeoordeling. 

Er is geen noodzaak om criteria zoals logistiek, Ievertermijn enzovoort te beoordelen, deze zijn allemaal 

afgedekt door onze standaard logistieke processen. Meer betalen voor bijvoorbeeld een snellere levertijd 

biedt de Politie geen toegevoegde waarde aangezien het voorraadniveau en de bestelcyclus afgestemd 

worden op de levertijden van de leverancier die de opdracht gegund krijgt en dit kan dus ook niet als 

onderscheidend worden aangemerkt. 

Daarnaast zorgen de (technische en functionele) eisen voor de borging van de kwaliteit, waardoor de 

gebruiker geen significante verschillen zal waarnemen bij het gebruik van de verschillende oplossingen. 

Beoordelinq Samples. 

Indien de Inschrijvers voldoen aan de geschiktheidseisen, worden de meegezonden samples beoordeeld 

op conformiteit aan de specificaties door middel van een visuele beoordeling en een technische 

beoordeling. Deze beoordeling zal worden uitgevoerd door de afdeling TPA (Team Productkennis 

Advies), ondersteund en onder toezicht van de beoordelingscommissie. Deze commissie zal bestaan uit 

verschillende disciplines, maar in ieder geval een vertegenwoordiging van HRM/OBT, PA, en gebruikers, 
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op processen ondersteund door een inkoper en PDM-er. De exacte samenstelling van deze 

beoordelingscommissie zal nader bepaald worden. 

De gebruikersbeoordeling wordt o.a. uitgevoerd door docenten van de PA en IBT/OBT. Hierbij zullen de 

gebruikers de te testen samples gebruiken in verschillende oefeningen. Vervolgens worden de samples 

beoordeeld aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt vooraf in de lnschrijvingsleidraad 

gepubliceerd. De inhoud van de vragenlijst en de te beoordelen aspecten van het product worden 

voorafgaande aan de publicatie afgestemd met de projectgroep. 

Op basis van de testen zullen de gebruikers de verschillende samples, door middel van de vragenlijst 

beoordelen met rapportcijfers. 

Welke rapportcijfers wordt toegekend is geheel naar het professionele oordeel van de afzonderlijke 

gebruikers. Er kunnen door de individuele gebruikers alleen hele cijfers worden gegeven. Er wordt 

gebruik gemaakt van een 7-punts Likert-schaal. 

Per vraag wordt het rekenkundig gemiddelde bepaald: de som van de toegekende punten per sample 

gedeeld door het aantal waarderingen (gebruikers). Dit gem iddelde cijfer wordt afgerond op twee cijfers 

achter de komma. Dit resulteert in een absolute beoordeling per sample. Omwille van de objectiviteit 

wordt beoordeeld op het moment dat de beoordelaars nog geen kennis hebben van de prijzen. 

De weging van de gebruikersbeoordeling is afhankelijk van de overige gunningscriteria en moet dus nog 

nader worden bepaald. Er moet een (van tevoren vast te stellen) minimum gehaald worden. 

Gunninoscriteria prijs  

Voor de beoordeling van de prijs wordt een maximumprijs bepaald. Een hogere prijs valt af. Leveranciers 

die met een lagere prijs inschrijven scoren meer punten. De schaal voor de beoordeling van de prijzen 

wordt nog bepaald. 

De waardering in punten wordt in de inschrijvingsleidraad verder toegelicht. 

Beoalen beste oriis/kwaliteitverhoudinq 

De beste score op prijs/kwaliteit zal uiteindelijk worden bepaald door de punten die zijn behaald voor de 

gebruikersbeoordeling en prijs bij elkaar op te tellen. Hierdoor ontstaat er een ranking. De inschrijver die 

de meeste punten scoort op beide onderdelen zal de opdracht gegund krijgen. 

4.6.Type en duur Overeenkomst 

Voor de wapenstokken, draagmiddelen en opleidingen wordt geadviseerd om een raamovereenkomst af 

te sluiten met een looptijd van maximaal 10 jaar (waarbij de prijs de eerste twee jaar vaststaat), met een 

initiele looptijd van 5 jaar en 5 opties tot verlenging met 1 jaar. 

- Bij een (te) korte contractduur bestaat de kans dat er op enig moment drie of meer soorten 

uitschuifbare wapenstokken in omloop zijn waardoor uitwisselbaarheid in gevaar komt. 

Bovendien willen we tijdens de looptijd van het contract de mogelijkheid hebben om gebruik te 

kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen op de markt. 

- Daarnaast hebben de uitschuifbare wapenstokken een lange levensduur (garantie van 10 jaar). 
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Door te kiezen voor optiejaren kan een leverancier worden gestimuleerd in ieder geval gedurende de 

initiele looptijd een constante inzet en kwaliteit te blijven bieden. Bij tevredenheid van de Politie over de 

dienstverlening van de leverancier en de kwaliteit van het product, kan c.q. kunnen de overeenkomst(en) 

na de initiele periode worden verlengd. Bij onvrede of gebleken onvermogen van de leverancier kan de 

Politie na uitdienen van de initiele looptijd kiezen voor opnieuw aanbesteden. 

4.7. Kerncompetenties 

Het kunnen produceren en leveren van minimaal 20.000 gecertificeerde wapenstokken in een 

periode van een half jaar. 

Het kunnen voorzien in opleiding en certificering van operators en wapentechnici. 

Elke inschrijver dient minimaal den referentie per kerncompetentie toe te voegen waaruit blijkt dat hij over 

voldoende ervaring beschikt met betrekking tot bovengenoemde kerncompetentie(s). 
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Samenwerking of Samenvoeging 

5.1.Samenwerking met ketenpartners 

Ketenpartners: 

De Koninklijke Marechaussee (hierna: KMAR) is in 2015 overgegaan tot de selectie van een uitschuifbare 

wapenstok. Zij hebben gekozen voor een specifiek merk en type en hebben aangegeven niet deel te 

nemen aan het verweringstraject van de Politie. Dit vanwege het risico dat aanwezig is dat de 

aanbesteding een andere uitkomst kent dan gewenst voor de KMAR.".' 

Wel heeft men aangeboden kennis en ervaring te willen delen. Daar wordt gebruik van gemaakt, door 
deelname in de projectgroep die het verwervingstraject voorbereidt. 

De Douane, de FIOD en de DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning) hebben aangegeven mee te doen 

met het verwervingstraject van de Politie. De DJI is voornemens een 40cm stalen uitschuifbare 

wapenstok te verwerven. Derhalve nemen zij ook deel in het projectteam dat de aanbesteding voorbereid. 

In totaal gaat het om zo'n 2000 wapenstokken (Douane: 800, DJI: 1000 en FIOD: 50). 

Voor de aanbesteding van start gaat, moeten deze ketenpartners een machtiging ondertekenen, dat de 

Politie voor hen de verwerving mag doen. 
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Goedkeuring notulen d.d. 16 juni 2016 
Met coder 

Mededelingen 

a. 

Verslag 

Organisatieonderdeei Eenheid/PDC 

Dienst FM 

LITIE 
025 

13nhandeld door 10 2 e Aanwezig 

E-mail 102.e 102e , 10 2 e 102e 

102e , 102.e 

Pagina 	1 

Afwezig 

102e ,102.e , 10.2e 10.2.e 

, 10 2 e 

Overfeg Verslag SG PU 
Datum 14juli2016 
Locatie Odijk, 00.20 

Opening en vaststelling agenda 

102e 
opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

IVfet under releMidta 

MH: deze opmerking wordt later besproken, staat op de agenda. 
MH: Opmerking van in-le 	is schriftelijk medegedeeld. 

De opmerkingen zullen worden verwerkt. 

Verslag wordt bij deze goedgekeurd. 

«vvaaKzaam en dienstbaar» 



Niet weer relcwTjdte 

Overleg Verslag SG PU 
Datum 14 juli 2016 
Pagina 2/2 

LITIE 

b 

c. PID UWS 
"2"e  sprake is van evt. zwaardere slagkussens. Wie betaalt dit? 

MH: komt ten laste van het HRM budget. Vastgesteld. 

d. AB UWS 

le2e  mis hierin de opmerkingen van102.e  
102e 

Deze opmerkingen passen niet in de PID maar komen bij de 

implementatie aan de orde. Ze staan genoteerd. 
woo 

Sluiting 

De voorzitter sluit om 12.35 uur de vergadering. 

waaKzaam en dienstbaar» 



026 

102e 

Van: 
	 10.28 

Verzonden: 
	

dinsdag 23 januan 2018 10:45 

Aan: 
	 10.2e 

Onderwerp: 
	

uitkomsten stuurgroep 

Van:102e 

Verzonden: vrijdag 15 juli 2016 12:12 

Aan: laze 

@politie.n1>; 

@politie.n1>;104:g, 

@politie.n1>;r2-ft 
CC:107a 

Onderwerp: uitkomsten stuurgroep 

College's, 

- - i@politie.n1>;1D24 ,@politieml>; 

*politie.nl>; loze 

.i@politie.n1>;102.:r 
@politie.nl> 

In het kort de uitkomsten van de stuurgroep van PU van gisteren. 

• PID UWS 
o Vastgesteld 

• AS UWS 
o Vastgesteld 

Met vriendelijke groet, 

1028 

Dienstenmanager Politie-Uitrusting 
NHON NSGBO 

Politie I Politiedienstencentrum I Facility Management I PDM 
Ringwade 51, 3429 LM Nieuwegein 
Postbus 238, 3970 AE Driebergen 

M 06-me 

1 
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Inleiding 
De uitschuifbare wapenstok gaat de korte wapenstok vervangen. Dat betekent dat een grote 
hoeveelheid politieagenten gaat werken met dit nieuwe geweldsmiddel. Alvorens er in 2017 een 
implementatietraject volgt ("de Korte Klap"), zal tijdens het aanbestedingsproces een selectie gemaakt 
moeten worden uit de aangeboden stokken. De gebruikersbeoordeling vormt een belangrijk onderdeel 
van deze selectie. 

In lijn met de verwerving van het nieuwe politiepistool, zal een groep van 100 collega's uit het land en 
van de ketenpartners uitgenodigd worden om, onder begeleiding van docenten van PA en IBT, 
hieraan deel te nemen. We noemen dit de testgroep. Belangrijk hierbij om in het achterhoofd te 
houden is dat de testgroep geen (of hooguit beperkte) ervaring heeft met uitschuif bare wapenstokken. 
Enkele IBT docenten zullen de testgroep dus van instructie/kaders moeten voorzien gedurende de 
testdag(en). Door gebruik te maken van docenten die al ervaring met uitschuifbare wapenstokken 
hebben, kan de testgroep goed begeleid worden. Verschillende onderdelen binnen en buiten de 
Politie hebben docenten die hiervoor in aanmerking komen (Oost-Nederland, LE, DJI, KMAR, 
Douane). 

De docenten hebben een belangrijke rol in het proces van de gebruikerstest. Zij zullen goed 
voorbereid ten tonele moeten verschijnen (inhoud en proces). Ze moeten dus niet alleen gedurende 
de gebruikerstest beschikbaar zijn, ze hebben ook 1 of 2 dagen voorbereidingstijd nodig. Hiermee 
dient bij het beschikbaar stellen van de docenten rekening te worden gehouden. 

Globale opzet testdagen 
100+ man/vrouw, uit diverse functiegroepen, te verdelen over groepen van 20 die elk 1 dag 
beoordelen 
Elke groep krijgt twee docenten toegewezen die de leiding hebben over de test. 
Elke tester beoordeelt, na instructie van de docent, individueel elke inschrijving op basis van 
het vastgestelde programma. 
In totaal dus 5 testdagen in 1 tot 2 weken 

Opzet testdag: 
- 20 testers per dag, vergezeld van ten minste 2 docenten. De testgroep zal per dag bestaan uit 

een mix van Politie, DJI en Douane; 
- Leden van het projectteam aanwezig voor begeleiding; 

Eerste plenaire instructie met algemene uitleg over proces en indruk van de ingeleverde 
samples; 
Groep wordt in 2-en gedeeld en elke docent heeft 10 man onder zijn/haar hoede; 
Samples rouleren langs de groepen; 
Na elke beoordeling, controle op volledigheid vragenlijst; 

- Verwerking vragenlijsten achteraf door administratieve kracht. 

Planning: 
- Voorbereiden praktijktest: 
- Uitwerken praktijktest met/door docenten: 

Uitnodigen deelnemers: 
Praktijktest: 

- Verwerken uitkomsten: 
- Analyse en voorbereiding gunningsadvies: 

sep-okt 
uiterlijk eind oktober 
eind augustus, vanwege roosters 
week 45 (10 en 11 november) 
en week 46 (14, 15 en 16 november) 
week 46 
week 47 
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Uitwerking gebruikersbeoordeling Uitschuifbare wapenstok 

Nodig: 
- Testlocatie (voorkeur voor externe locatie): 

o Voorzien van kantoor en catering voorzieningen; 
o Defensie locatie "Millingen" beschikbaar. In week 45 kan hier in ieder geval getest 

worden. In week 46 eigenlijk bezet, dus aiternatief weikom. 
o Aanbod DJI om daarnaast locatie Zoetermeer te gebruiken. Optie voor week 46. 

5-6 docenten die actief de testen begeleiden, naast de projectgroep: 
o Bij voorkeur uit IBT (ervaring Oost-Nederland mee laten wegen) 
o Deelname vanuit DJI/Douane/KMAR/DBB? 
o Vaste groep (niet elke dag andere docenten). 

Testproaramma en materiaal voor instructie aan testgroep (door docenten te gebruiken). Dit 
moet gebaseerd worden op de vragenlijst. Hieruit dient een testprogramma gemaakt te 
worden. 

100 vertegenwoordigers uit de verschillende doelgroepen/functiegroepen (blauw en grijs) 
o BT, Motorrijders, Bikers. Uitgangspunt is RTGP-plichtig. 
o Aangevuld met een vertegenwoordiging van DJI en Douane (max 10-20 man) 
o Deelnemers komen in hun uniform (eventueel taakaccent motorrijder) 
o Deelnemers hebben koppel met geweldsmiddelen bij zich 

Voertuioen: Motoren, Bikes (of mee laten nemen door de testers) 
- Hindernissen voor parcours (via IBT) 

Voldoende samples van de Inschrijvers (zeker gesteld via Inschrijvingsleidraad) 
Administratieve kracht voor verwerken van de ingevuide lijsten 

o In week 46 enkele dagen 10.20  via 10-2.e 	). 

- Vraoenliisten op papier uitgedraaid 
- 2 Laptops voor verwerking lijsten, tevens 1 printer 

Gereedschap (voor het geval dat...) 
- KADI !!! 

Vraagstukken: 
- Wie nodigt de deelnemers uit? Via H-BV? 
- Wie regelt IBT docenten? Via LIO (op verzoek directie)? 

Regelen IBT docenten ketenpartners 
Regelen locaties 

- Regelen voorzieningen (ICT, koek en sopie) 
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Leeswijzer 
Dit is de Kwaliteitsclausule Uitschuifbare wapenstok. Hierin leest u alle informatie over de 
Kwaliteitsborging Uitschuifbare wapenstok van de Politie. Door uw Inschrijving in to dienen 
conformeert u zich aan al het gestelde in de Kwaliteitsclausule Uitschuifbare wapenstok. 

Begrippenlijst 
Van alle begrippen die in dit Document met een hoofdletter beginnen, kunt u de betekenis 
terugvinden in de begrippenlijst. 

De Kwaliteitsclausule is een onderdeel van de Technische Richtlijnen en dient ter ondersteuning 
en borging van de kwaliteit bij Inschrijving, het goedkeuringsproces, bij Audit Inkomende 
Goederen in Apeldoorn en een Attributenkeuring bij de Fabrikant, ten tijde van een lopend 
contract. 
In tabel 1 (pagina 5) staat de opsomming van Producten waarop deze Kwaliteitsclausule 
betrekking heeft. 
Dit betreft onder andere de Eisen met betrekking tot: 
• De verbruikte grondstoffen; 
• De Eisen met betrekking tot de productie; 
• De Eisen met betrekking tot de Kwaliteitsborging. 
In tabel 2 (pagina 5) staat vermeld in welke Klassen de Opdrachtnemer / het Product wordt 
geplaatst. Deze indeling is van invloed op de inschaling in kwaliteitszorg en Kwaliteitsborging van 
De Politie. Klasse A hoogste categorie kwaliteitszorg, Klasse C de Iaagste categorie 
kwaliteitszorg. 

Hoofdstuk grondstoffen 
In dit hoofdstuk worden de Eisen benoemd ten aanzien van de meest voorkomende grondstoffen 
die worden verbruikt tijdens de productie van het Product*. Voor de niet benoemde grondstoffen 
wordt verwezen naar de in de branche gehanteerde standaard Kwaliteitseisen. 
Daar waar verwezen kan worden naar internationale Normen wordt dit hier gedaan. 
Ten behoeve van de Audit Inkomende Goederen wordt aangegeven welke methodiek wordt 
ingezet voor het borgen van een constante kwaliteit van de grondstoffen en het gebruik van de 
Inspectieregistraties. 
In Bijlage C wordt een aantal Laboratoriumtesten en Normen benoemd die door de Politie kunnen 
worden gebruikt. 

Hoofdstuk productie 
In dit hoofdstuk worden de Eisen benoemd ten aanzien van het uiterlijk van het Product. 
Daar waar verwezen kan worden naar internationale Normen wordt dit hier gedaan. 
Ten behoeve van de Keuring wordt aangegeven welke methodiek wordt ingezet voor de bewaking 
van een constante kwaliteit van het Product. De opsomming van mogelijke Laboratoriumtesten 
en Normen is gebaseerd op het Product, kijk voor verdere informatie Bijlage C. In de betreffende 
Technische Richtlijnen worden de gebruikte Normen vermeld. 

* In de Kwaliteitsclausule wordt gesproken over het Product. Een lijst met artikelnummers, -omschrijvingen, 
tekeningen en/of foto's vindt u in Tabel 1 (pagina 5) van deze Kwaliteitsclausule. 
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Hoofdstuk Kwaliteitsborging 
In dit hoofdstuk worden de Eisen benoemd ten aanzien de kwaliteitsbewaking van de Proces- en 
Productaudit en de Kwaliteitsregistraties. 
Daar waar verwezen kan worden naar Internationale Normen wordt dit hier gedaan. In Bijlage A 
is een verwijzing naar schaadstoffen en hun maximaal toegestane waarde in het Product. In 
Bijlage B zijn de tolerantiewaarde voor het Product opgenomen. 
In Bijlage D wordt een aantal keuringsmethodieken benoemd die door de Politie kunnen worden 
gebruikt bij de controle van het Product (deze Iijst is niet limitatief). 
In Bijlagen El (= Nederlands) en E2 (Engels = internationaal) is een voorbeeld van een ILO-
verkiaring op het gebied van naleving fundamentele mensenrechtenconventies opgenomen. 
In de Bijlage F, G en H wordt een voorbeeld gegeven van de kwaliteitsborgingsdocumenten. In 
Bijlage J staat een opsomming van Documenten die door de Opdrachtnemer, ter voorbereiding 
van de kwaliteitszorg en een Procesaudit aangeleverd moeten zijn. 

Managementsysteem normtransitie 
De Politie is begonnen met de transitie van de ISO 9001:2008 naar de ISO 9001:2015. In deze 
Kwaliteitsclausule zijn de grondbeginselen en de verkiarende woordenlijst uit de NEN-EN-ISO 
9000:2015 opgenomen. Op 15 september 2018 is deze transitie-periode afgelopen en gelden 
de Normversies XXXXX:2015 ten aanzien van het kwaliteitsmanagementsysteem en het 
milieumanagementsysteem. De "oude" normversies XXXXXXXXX zijn dan niet meer geldig. 
Overige vermelde en gebruikte Normen blijven zoals vermeld geldig. 
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Kwaliteitsclausule Uitschuifbare wapenstok is van toepassing op: 

1i- 1;,,:tiE•z4:r• feattf••?;: r  " 	"'' 4..-71 , 	a.:f 	e"Mf:-47iMW;,7•;•--•:, 	, • . , 

QPInerkin 	. 	 • 	 :-,: 	,•,- 	- 	, 	 .1. •    

Omschrijving conform barcodesticker en/of —label ten behoeve van Product en/of omdoos. 

Na vaststellen van het definitieve Product kunnen tekeningen en/of foto's worden toegevoegd 
aan de Kwaliteitsclausule. 

Tekeningen en/of foto's kunnen in een Bijlage worden toegevoegd. In de regel de laatste 
Bijlage van deze Kwaliteitsclausule. 

TOW! 2. 	• asse leveranciers en ,ro kle e 	 . 	. 	- 

Klasse A: Onmisbaar voor uitvoeren Politie werkzaamheden + PBM: 0.  

• Categorie 1 - PBM's tegen lage risico's; 

• Categorie 2 - PBM's tegen middelhoge risico's; 

• Categorie 3 - PBM's tegen hoge risico's. 

❑ Klasse B: Onderdelen van het standaardpakket. 

❑ Klasse C: Representieve- en overige artikelen. 
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Begrippenlijst (termen en definities NEN-EN-ISO) 

In deze Kwaliteitsclausule worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. 
De aangeduide begrippen hebben de navolgende betekenis, ongeacht of ze in meer- of 
enkelvoud worden gebruikt. 

Afnamecommissie 	Een commissie van de Politie die door Opdrachtnemer geproduceerde 
Producten op (eigen)locatie controleert en keurt voor afname. 

Afwijking 	 Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Niet voldoen aan een Eis (§ 3.6.9). 

Audit 	 Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het 
verkrijgen van objectief bewijs, en het objectief beoordelen daarvan om 
vast to stellen in welke mate aan auditcriteria is voldaan (§ 3.13.1). 

Auditbewijsmateriaal 	Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Registraties, beweringen op basis van feiten of andere informatie die 
relevant zijn voor de auditcriteria en verifieerbaar (§ 3.13.8). 

Auditbevindingen 	Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Resultaten uit de beoordeling van het verzamelde 
auditbewijsmateriaal aan de hand van auditcriteria (§ 3.13.9). 

Auditprogramma 	Bron: NEN-EN-ISO 9000:2005 
Geheel van een of meer audits gepland voor een specifiek tijdsbestek 
en gericht op een specifiek doel (§ 3.13.4). 

Auditee 	 Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015 
Organisatie die een Audit ondergaat (§ 3.13.12). 

Audit I nkomende 
Goederen 	 Keuren van het Product, op de (eigen)locatie van de Politie, uitgevoerd 

door de Politie. 

Auditteam 
	

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Een of meer auditors die een Audit uitvoer(t)(en), indien nodig 
ondersteund door technisch deskundigen (§ 3.13.14). 

Afnamekeuring 	Kijk voor verdere informatie Attributenkeuring en Keuring. 

Attributenkeuring 	Keuring conform de Norm ISO Standaard 2859-1-1999. De AQL-
waarde wordt door de Politie vastgesteld. Als hulpmiddel wordt het 
KDI-Schuifkaartje® gebruikt. In de Norm ISO Standaard 2859-1-1999 
is vastgelegd wanneer er sprake is van een normale, verminderde of 
verscherpte Afnamekeuring. Het aantal to keuren Producten en 
afkeuringcriterium is in de Norm ISO 2859-1-1999 vastgesteld. Het 
resultaat van een Attributenkeuring is altijd een Inspectieregistratie. 

Beoordeling Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015 
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Bijlage 

Bill Of Material 

Conformiteit 

Vaststelling van de geschiktheid, toereikendheid of doeltreffendheid 
van een object voor het bereiken van vastgestelde doelstellingen om 
een of meer kenmerken en hun karakteristieke waarden te achterhalen 
(§ 3.11.2). 

Aan deze Kwaliteitsclausule gehecht Document, waarnaar wordt 
verwezen en dat een onlosmakelijk onderdeel van deze 
Kwaliteitsclausule vormt. 

Bijvoorbeeld een map met daarin alle onderdelen waarmee het 
Product is opgebouwd. Een vermelding van betrokken 
kwaliteitsmedewerkers. En verdere relevante gegevens en 
voorbeelden ten behoeve van de productie van het Product. In deze 
map staat ook een overzicht van de gebruikte maten met de erbij 
horende afmetingen. Indien gewenst kan na gunning in overleg met de 
Politie de inhoud van deze Bill Of Material worden samen gesteld. 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Voldoen aan een Eis (§ 3.6.11). 

Conformiteitsbeoordeling 

Datasheet 

Defect 

Destructief (keuren) 

Destructieve test 

Document 

Het proces waarin wordt aangetoond of, wat het Product betreft, is 
voldaan aan de essentiele gezondheids- en veiligheidseisen van een 
verordening. 

Beoordelingsregistratie ten aanzien van het materiaal met hierop de 
gegevens of het betreffend materiaal/grondstoffen voldoet aan de 
gestelde Eisen zoals vermeld in de Technische Richtlijnen, 
samengesteld en uitgevoerd door Opdrachtnemer en/of Fabrikant van 
het betreffende: Product of materiaal of grondstoffen. De testwaarden 
dienen in overeenstemming met of beter te zijn dan minimale waarde 
in Technische Richtlijnen. De Datasheet van genoemd Product dient 
minimaal de volgende zaken te bevatten: 

artikelnummer en productbeschrijving; 
bedrijfsstempel of de bedrijfsnaam (handgeschreven) van de 
Opdrachtnemer; 
geldigheidsdatum (vanaf) of productiedatum; 
handelt over het aangeboden: Product, grondstoffen en//of 
materialen; . 
opbouw, samenstellen en materiaaleigenschappen; 
vermelding van de Technische Richtlijnen; 
voor akkoord ondertekend door de Opdrachtnemer. 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Afwijking met betrekking tot bedoeld of gespecificeerd gebruik 
(§ 3.6.10). 

Bij een Destructieve Keuring van het Product gaat het Product 
verloren. 

Test waarbij het geteste Product of een onderdeel van het Product 
vervangen dient te worden. 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2005  
Informatie en de drager waarop zij is vastgelegd (§ 3.8.5). 
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ECLA 

Eis 

Eis van regelgeving 

Fabrikant 

Gecombineerde Audit 

Een Document waar de Euratex Technical Clothing Group een niet 
bindende informatietool heeft gemaakt waarin een aantal 
voorkomende Afwijkingen en Laboratoriumtesten wordt beschreven. 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015 
Behoefte of verwachting die kenbaar is gemaakt, vanzelfsprekend is 
of dwingend is voorgeschreven (§ 3.6.4). 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Verplichte Eis die is voorgeschreven door een autoriteit die hiertoe 
gemandateerd is door een wetgevende instantie (§ 3.6.7). 

Een natuurlijke of rechtspersoon die het Product vervaardigt of Iaat 
ontwerpen of vervaardigen en onder zijn naam of merk verhandelt. 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015 
Audit die bij een enkele Auditee op twee of meer 
managementsystemen tezamen wordt uitgevoerd (§ 3.13.2). 

Inspectieregistratie 	Beoordelingsregistratie van een levering ten aanzien van het Product 
waaruit blijkt dat het Product aan de gestelde Eisen van de Technische 
Richtlijnen en de Kwaliteitsclausule voldoet, opgesteld door een 
onafhankelijk onderzoeksbureau en/of Opdrachtnemer en/of 
Onderaannemer. Het gevraagde Inspectieregistratie dient minimaal de 
volgende zaken te bevatten: 
• artikelnummer en productbeschrijving; 
• bedrijfsstempel of de bedrijfsnaam (handgeschreven) van de 

Opdrachtnemer; 
• productiedatum — mm/jjjj; 
• voor akkoord ondertekend door Opdrachtnemer; 
• handelt over de aangeboden zending; 
• het aantal gekeurde Producten komt overeen met de Norm ISO 

Standaard 2859-1-1999, kijk voor verdere informatie § 4.4; 
• opgave van de te leveren Producten; 

Keuring 	 Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Vaststelling van Conformiteit met gespecificeerde Eisen (§ 3.11.7). 

Keuringsregistratie 	of Keuringsdocument. Onderzoeks-/beoordelingsregistratie ten 
aanzien van het materiaal en/of Product met hierop de gegevens of het 
aan de gestelde Eisen van de Technische Richtlijnen voldoet, 
uitgevoerd 	door 	een 	onafhankelijk, 	geaccrediteerd, 
onderzoekslaboratorium. Het gevraagde Keuringsregistratie dient 
minimaal de volgende zaken te bevatten: 
• artikelnummer en productbeschrijving; 
• bedrijfsstempel, bedrijfsnaam en adresgegevens van het 

onderzoekslaboratorium; 
• bedrijfsstempel of de bedrijfsnaam van de Opdrachtnemer; 
• test of Norm waartegen het Product getest wordt; 
• testeisen, conform Technische Richtlijnen; 
• foto's van het Product; 
• handelt over het aangeboden: Product, grondstoffen en//of 

materialen; 
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• registratienummer en keuringsdatum; 
• opbouw, samenstellen en materiaaleigenschappen; 
• vermelding van de Technische Richtlijnen; 
• voor akkoord ondertekend door de Opdrachtnemer. 

Klacht 

Klasse 

Bron: NEN-EN-ISO 10002:2014  
Uiting van ontevredenheid gericht aan een organisatie met betrekking 
tot haar Product of dienst of het proces van klachtafhandeling zelf, 
waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht. 
(§ 3.9.3). 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Categorie of rangorde toegekend aan de verschillende eisen voor een 
object met dezelfde gebruiksfunctie (§3.6.3). 

Kwaliteitsclausule 	Dit Document. Het Document waarin de Politie haar Kwaliteitseisen ten 
aanzien van politiekleding en -uitrusting beschrijft. 

Kwaliteitseis 	 Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Eis met betrekking tot kwaliteit (§3.6.5). 

Kwaliteitsborging 	Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Aspect van kwaliteitsmanagement gericht op het geven van 
vertrouwen dat aan Kwaliteitseisen zal worden voldaan (§ 3.3.6). 

Kwaliteitshandboek 	Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Specificatie voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een 
organisatie (§ 3.8.8). 

Kwaliteitsplan 	 Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015 
Specificatie van de Procedures en bijbehorende middelen, wanneer en 
door wie toe te passen voor een specifiek object (§ 3.8.9). 

Kwaliteitsregistratie 	Of Kwaliteitsdocument. Geheel van Keurings- en Inspectieregistraties. 
In de regel omvat deze Registratie: door bevoegd gezag ondertekende 
opgave van een gecontroleerde en goedgekeurde zending aan de 
Politie, per model een maattabel met gecontroleerde maten, een 
opgave van het totaal geleverde Producten per model en maat en een 
berekend afwijkingspercentage per model en maat. 

Laboratorium(keuren) 	Als bij de Audit Inkomende Goederen de Politie twijfel bestaat over de 
kwaliteit van een Product kan er door de Politie, bij een onafhankelijk 
erkend geaccrediteerd Laboratorium, een Keuring worden 
aangevraagd. Deze Keuring is Destructief. Het Laboratorium voldoet 
aan Norm EN-ISO/IEC 17025 

Meest Recente 

Meting 

Norm 

Niet ouder dan 3 jaar, voorafgaand aan de Gunning van het contract 
Uitschuifbare wapenstok. 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Proces om een waarde vast te stellen (§ 3.11.4). 

Afspraak tussen belanghebbende partijen over Product, dienst of 
(bedrijfs)proces. 

Productkennis & Analyse 	 pagina 9 van 50 
	

Uitgave 0.9.0, augustus 2016 

© 2016 Politie, all rights reserved. 	 Status: Concept 



PiLITIE 
Kwaliteitsclausule 0000000000 / 0000000000 

UITSCHUIFBARE WAPENSTOK 24 augustus 2016 

   

ISO 9001 
	

Daar waar ISO 9001:2008 wordt geschreven wordt de NEN-EN-ISO 
9001:2008 of de NEN-EN-ISO 9001:2015 bedoeld. 

ISO 14001 	 Daar waar ISO 14001:2004 wordt geschreven wordt de NEN-EN-ISO 
14001:2004 of de NEN-EN-ISO 14001:2015 bedoeld. 

Ontwerp en ontwikkeling Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Geheel van processen waarmee Eisen worden omgezet in 
gespecificeerde kenmerken of in de Specificatie van een Product, 
proces of systeem. (§ 3.4.8). 

Output 	 Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Resultaat van een proces (§ 3.7.5). 

Procesaudit 	 Een Audit op het proces geheel van samenhangende of elkaar 
beInvloedende activiteiten dat input omzet in Output. 

Procedure 	 Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Gespecificeerde wijze van het uitvoeren van een activiteit of een 
proces (§ 3.4.5). 

Product 
	

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Output van een organisatie die geproduceerd kan worden zonder dat 
er een uitwisseling plaatsvindt tussen de organisatie en de kiant (§ 
3.7.6). 

Productaudit / -keuring 	Een Audit (Keuring) op het Product. 

Productiehandboek 	Een geschreven handboek met verschillende Productieprocedures. 
Deze Productieprocedures beschrijven hoe het Product gemaakt 
wordt. Voorbeelden zijn: snijwerkschema, printwerkschema, productie-
werkschema en een eindcontrolewerkschema. 

Productieprocedure 	Een Productieprocedure beschrijft hoe een onderdeel van het Product 
wordt gemaakt. De Productieprocedure beschrijft de verschillende 
productiestappen, het eindresultaat (foto en/of tekening), de 
afkeurings- en de goedkeuringscriteria. In de regel zijn alle 
productieprocessen voorzien van een Productieprocedure. 

Registratie 	 Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Document waarin behaalde resultaten kenbaar zijn gemaakt of waarin 
het bewijs wordt geleverd van uitgevoerde activiteiten (§ 3.8.10). 

Reparatie 

Specificatie 

Sample 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Actie op een afwijkend Product of een afwijkende dienst om dit of deze 
aanvaardbaar to maken voor het beoogde gebruik (§ 3.12.9). 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Document dat Eisen kenbaar maakt (§ 3.8.7). 

Kijk voor verdere informatie Standmodel en Standstaal. 
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Standmodel 
	

Een versie van het Product dat als referentiemodel door de Politie 
aangewezen wordt en bij de Politie bewaard wordt. Een Standmodel is 
altijd voorzien van een politielabel, goedkeuringsdatum en 
ondertekend door een functionaris van de Politie. 

Technische Richtlijnen 	een Document dat de technische-, visuele- en functionele Eisen 
voorschrijft waaraan het Product moet voldoen, met inbegrip van de 
administratieve bepalingen die op het beschreven Product van 
toepassing zijn. 

Visueel (keuren) 	Keuren waarbij de nadruk Iigt op het zien van de zichtbare 
eigenschappen van het Product. Indien er technische- of zichtbare 
Afwijkingen geconstateerd worden kan een Attributenkeuring 
Destructief zijn. 

Voorbeeldexemplaar 	Kijk voor verdere informatie Standmodel 

Werkomgeving 

Wettelijke Eis 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Geheel van omstandigheden waaronder werk wordt uitgevoerd (§ 
3.5.5). 

Bron: NEN-EN-ISO 9000:2015  
Verplichte Eis die is voorgeschreven door een wetgevende instantie (§ 
3.6.6). 
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Bepalingen 

1. Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014 (ARIV-2014) zijn van toepassing. 

2. De afmetingen zijn gebaseerd op het vastgesteld Standmodel. 

3. Voor alle gevallen waarin deze Kwaliteitsclausule niet voorziet, kan worden verwezen naar 
de betreffende Inschrijvingsleidraad van de Europese Aanbesteding en/of Technische 
Richtlijnen en/of Standmodel(len). 
• Indien in de inschrijvingsleidraad tegenstrijdigheden worden vastgesteld wordt door de 

producten & dienstenmanager van de Politie bepaald wat van toepassing is betreffende 
dat onderwerp. Hierin wordt van de Opdrachtnemer een pro-actieve houding verwacht. 

• Het Standmodel is beschikbaar voor aanvang van de eerste productierun en dient als 
referentiemodel tijdens de productie en zendingen aan de Politie. 

• Voor aanvang van de eerste productierun wordt deze Kwaliteitsclausule voorzien van de 
meest actuele tekeningen en/of productfoto's. 

• Voor aanvang van de eerste productierun beschikt de Afnamecommissie over: 
• Artikel specifieke gegevens die voor de ingangscontrole noodzakelijk zijn: 
• Inspectieregistratie; 
• Keuringsregistratie; 
• Overzicht garantietermijn ten aanzien van het Product, voorbeeld Bijlage L; 
• Overzicht reparatiemogelijkheden van het Product, voorbeeld Bijlage L; 
• (Laboratorium) testoverzicht. 

• De productidentificatiegegevens: 
• voor productie noodzakelijke Normen; 
• uit te voeren Iaboratoriumtesten; 
• toe te passen kwaliteitsniveaus en bijbehorende AQL waarden; 
• uit te voeren kwaliteitscontroles. 
Deze data moet er gezamenlijk toe leiden dat het te keuren Product aan alle technische 
Eisen voldoen die tijdens de Europese Aanbesteding zijn aangegeven. 
De in de Europese Aanbestedings Documenten opgenomen laboratoriumtesten, kijk 
Bijlage A, zullen zowel voor de reguliere Afnamekeuring als voor de Keuring onder 
verzwaarde omstandigheden gelden. 
De Technische Richtlijnen dient als handleiding bij de Attributenkeuring van het Product. 

4. Afmetingtoleranties 
Voor afmetingtoleranties wordt verwezen naar de Technische Richtlijnen. 

5. Modulair kwaliteitszorgsysteem 
De Politie hanteert een modulair kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem werkt met Klasse, 
standaard Normen, Procedures en Kwaliteitsregistraties. Daarnaast hanteert de Politie ten 
aanzien van de Opdrachtnemer een indeling in de Klasse: A, B en C. 
Een korte omschrijving van het Modulair kwaliteitszorgsysteem is. Naar mate het 
functioneel- en technisch kader van een Product meer techniek eist om tot stand te komen 
worden de Eisen aan het kwaliteitszorgsysteem hoger. Dit systeem is opgezet als 
instrument om de productkwaliteit te handhaven en gelijkwaardig te houden aan 
overeengekomen Standmodellen. Een voorbeeld is: Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
(PBM) vervaardigd door een Opdrachtnemer in Klasse A-2, worden vaker gecontroleerd en 
getest dan Producten zonder Technische Richtlijnen. 
Wapenstokken behoren tot de categorie met de hoogste Kwaliteitszorg. 
• Na Gunning wordt, samen met Opdrachtnemer, invulling gegeven aan deze 

Kwaliteitseis. 
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• Indien Opdrachtnemer niet beschikt over de kennis om deze Procedures en 
kwaliteitsregistraties te maken, dan kan Opdrachtnemer, de Producent van de 
Producten aanwijzen als vertegenwoordiger van Opdrachtnemer, om deze Procedures 
en Keuringsregistraties, samen met de Politie (kwaliteitsverantwoordelijke) op te stellen. 

• Deze te hanteren Procedures en Kwaliteitsregistraties zijn gereed voor de eerste 
productie van het Product en voor de eerste zending aan de Politie. 

• Kwaliteitsregistraties kunnen altijd in overleg met de Politie worden aangepast. 
• Indien de Kwaliteitsregistratie door de Politie wordt gemaakt, dan is de Politie 

eindverantwoordelijk voor deze Kwaliteitsregistratie. Aanpassingen op de 
Keuringsregistraties kunnen alleen in onderling overleg gemaakt worden. 

6. Ten aanzien van het Product voert de Politie een actief kwaliteitsbeleid. Dit beleid kan 
worden uitgevoerd door: 
• Attributenkeuringen, FRI; 
• Kwaliteitsregistraties / Inspectieregistraties; 
• Pre-audit vragenlijst(en); 
• Procesaudits; 
• Productaudits; 
• Productiecontrole, DU PRO; 
• Jaarlijks kan de Politie de N.A.W.-gegevens van de Producent(en) controleren; 
• Jaarlijks kan de Politie de reeds aangeboden managementcertificaten van de 

Producent(en) opvragen en controleren; 
• Op verzoek levert de Producent een aantal onderdelen van het Product die door de 

Politie onderworpen aan een (laboratorium)test. 

7. Contactpersoon met betrekking tot kwaliteitszorg. 
Opdrachtnemer zal den contactpersoon en een plaatsvervangend contactpersoon 
aanwijzen die als aanspreekpunt zal fungeren voor de Politie. Deze contactpersoon 
beheerst de Nederlandse of Duitse of Engelse taal in woord en geschrift goed. En beschikt 
over voldoende materiekennis. 

8. Bij kwaliteitszorg wordt een hierarchische opbouw gehanteerd op de volgorde van 
belangrijkheid: 
1. Technische Richtlijnen en de hierin benoemde wetregelgeving en Normen; 
2. Kwaliteitsclausule en de hierin benoemde Normen. 

9. Opdrachtnemer draagt zorg dat de leden van de Afnamecommissie over de materiekennis 
beschikken die noodzakelijk is om het Product te kunnen keuren. 
• Deze kennisopbouw vindt plaats voor of tijdens de eerste productie van het Product en 

voordat de eerste zending aan de Politie wordt aangeboden. 
• Indien Opdrachtnemer niet beschikt over de mogelijkheid om deze materiekennis te 

verstrekken, dan kan Opdrachtnemer, de Fabrikant van het Product aanwijzen als 
vertegenwoordiger van Opdrachtnemer, om deze materiekennis aan de 
Afnamecommissie kenbaar te maken. 

• Voor deze kennisopbouw brengt Opdrachtnemer geen kosten in rekening bij de Politie. 

10. Daar waar Product wordt geschreven wordt verwezen naar de opsomming in Tabel 1. 

11. Opdrachtnemer draagt zorg dat de Fabrikant van de grondstoffen beschikt over deze 
Kwaliteitsclausule. Specifiek de gegevens die betrekking hebben op de vervaardiging van 
grondstoffen ten behoeve van het Product. 
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12. Opdrachtnemer draagt zorg dat de Fabrikant van het Product beschikt over deze 
Kwaliteitsclausule. Specifiek de gegevens die betrekking hebben op de vervaardiging van 
het Product. 

13. Begeleidende Bijlagen zoals bijvoorbeeld de ISO-Normen: ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 en de ISO Standaard 2859-1-1999 worden niet ter beschikking gesteld 
door de Politie. De benoemde Normen en de Normen zoals vermeld in de Bijlage A en C 
kunnen bijvoorbeeld gekocht worden via de NEN. De adresgegevens staan vermeld in 
hoofdstuk 5. Informatie die via het internet verkrijgbaar is: 
• Documentatie ten aanzien van de ILO-conventie via de http://www.ILO.org  
• Europese richtlijnen via http://eur-Iex.europa.eu/homepage.html  
• Oko-tex richtlijnen via https://www.oeko-tex.com  

14. Niet nader gespecificeerde benodigdheden zijn van een hoogwaardige handelskwaliteit. 

15. Het is zowel de Fabrikant / Onderaannemer als Opdrachtnemer verboden om een goed-
en/of afgekeurd Product aan derden ter beschikking te stellen. 

16. Tijdens de Productie van het Product zijn essentiOle onderdelen van de Kwaliteitsclausule, 
op verzoek van de Afnamecommissie, beschikbaar. 
Essentiele onderdelen van het Product zijn: 
• Conformiteitsverklaring; 
• Datasheets; 
• Inspectieregistraties; 
• Keuringsregistraties; 
• Tolerantietabel uit deze Kwaliteitsclausule. 

17 (Tussentijdse) Wijziging productielocatie: 
• Indien de Opdrachtnemer besluit de productie van het Product op een andere plaats uit 

te voeren (land en/of producent) dan bij de in de offerte genoemde Producent, dient hij 
hiervan de Politie in kennis te stellen; 

• De Politie heeft het recht een Procesaudit uit to voeren; 
• Deze herhalingsaudit wordt uitgevoerd door het Auditteam van de Politie; 
• De auditkosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer; 

18 (Tussentijdse) Wijziging Product: 
• Indien de Opdrachtnemer besluit het vastgestelde Standmodel to modificeren, dan dient 

hij hiervan de Politie in kennis to stellen; 
• Het "nieuwe" Product ter goedkeuring aan to bieden bij de Politie; 
• Voor het "nieuwe" Product wordt een aangepaste conformiteitsverklaring afgegeven. 

19 Leveringen: 
• Het Product is voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. 

20 Disclaimer testapparaten en kits 
In deze Kwaliteitsclausule genoemde testapparaten, types en kits kunnen afwijken, 
bijvoorbeeld indien een testapparaat vervangen wordt door een ander type of als testkit niet 
meer verkrijgbaar is. 
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1. Algemene richtlijnen 

1.1 
	

De uitrusting die verworven wordt door de Politie, is bedoeld voor de Nederlandse Politie 
en aan haar gelieerde organisaties. Politieambtenaren zullen het Product gebruiken tijdens 
de uitoefening van hun dienst. Veiligheid, uniformiteit, functionaliteit en uitstraling zijn 
daarbij belangrijke aandachtspunten. de Politie stelt hoge Eisen aan de kwaliteit van het 
Product. Het controleren van de Eisen gebeurt door middel van kwaliteitssystemen en 
Kwaliteitsborging. Een instrument daarbij is deze Kwaliteitsclausule. 

1.2 	De Politie werkt met maatwerk Registraties en standaard Procedures ten behoeve van het 
kwaliteitszorgsysteem. 

1.3 	De Politie werkt met zogenaamde Standmodellen en Standstalen. Met deze vastgestelde 
Voorbeeldexemplaren wordt de uniformiteit gewaarborgd. Voor alle gevallen ten aanzien 
van kwaliteit, grondstoffen en confectioneren, waarin de Technische Richtlijnen niet 
voorziet wordt verwezen naar het Standmodel en/of Standstalen, terwijI het recht van 
modelwijzigingen door de Politie to alien tijde wordt voorbehouden. 

1.4 	Bij de Politie is Productkennis & Analyse eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
Product. Deze afdeling laat zich bij het realiseren van die verantwoordelijkheid 
ondersteunen door zowel interne - als externe specialisten. 

1.5 	De Opdrachtnemer die aan de Politie Producten levert onderhoud voor de productie en 
montage van het Product een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 (of een 
ander vergelijkbaar kwaliteitsmanagementsysteem). 

1.6 	De Opdrachtnemer die aan de Politie Producten levert onderhoud voor de productie en 
montage van het Product een milieumanagementsysteem conform de ISO 14001 (of een 
ander vergelijkbaar milieumanagementsysteem). 

1.7 	Correspondentie over kwaliteitszaken ten aanzien van het Product verloopt altijd via 
Productkennis & Analyse . 

1.8 	Keuringsdocumenten zijn correct en 5 werkdagen voor uitlevering van een (deel)order in 
het bezit van de Politie, tenzij door de Politie goedkeuring is gegeven aan een kortere 
periode. Deze goedkeuring is in de regel van toepassing op 1 (deel)levering. Deze richtlijn 
is een KPI van de Politie. 

1.9 	Keuringsdocumenten (FRI) zijn een onderdeel van een (deel)levering: 
De Opdrachtnemer kan volstaan met 1 keuze uit een van de 2 onderstaande opties: 
• Digitaal: voorkeur onder vermelding van Opdrachtnemersnaam en ordernummer aan: 

marcel.van.der.lubbe@politie.n1; 
• Persoonlijk: ondertekende Documenten ter afsluiting van een, aan de productielocatie 

gehouden Attributenkeuring (IPC). 

1.10 Indien na het vaststellen van de definitieve Standmodellen blijkt dat onderdelen in deze 
Kwaliteitsclausule ten aanzien van de grondstoffen en/of Keuringsdocumenten en/of 
productie en/of Laboratoriumtesten moet worden aangepast dan wordt deze aanpassing 
uitgevoerd voor aanvang van de eerste productierun. 

1.11 In deze Kwaliteitsclausule staan handreikingen die dienen om een hoogwaardig Product to 
garanderen. Daarnaast is deze Kwaliteitsclausule voor de Opdrachtnemer op een 
Europese Aanbesteding een hulpmiddel bij het opstellen van een offerte. Verder wordt 
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deze Kwaliteitsclausule gebruikt tijdens de Beoordeling van de offertemodellen en de Audit 
Inkomende Goederen. 

1.12 De meest actuele versie van deze Kwaliteitsclausule is in het bezit van de Politie. 
Aanvullingen, wijzigingen en opmerkingen kunnen schriftelijk aan de Politie worden 
doorgegeven. Na controle door de Politie kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. 
Opdrachtnemer ontvangt na een aanpassing een nieuwe versie van de 
Kwaliteitsclausule. De Opdrachtnemer draagt zorg dat de procesketen de aangepaste 
versie ontvangt. 

1.13 Gelijke Producten 
Bij leveringen van een gelijk Product, bijvoorbeeld na contracteinde, voldoet het Product 
steeds aan de Technische Richtlijnen en blijven de Eisen benoemd in deze 
Kwaliteitsclausule van toepassing op de (deel)levering van het Product, tenzij anders door 
de Politie wordt aangegeven. 

1.14 Algemeen gebruik van de Kwaliteitsclausule 
In sommige gevallen zijn paragrafen en/of Laboratoriumtesten benoemd die voor het 
vastgestelde Product niet van toepassing. Hiervoor is gekozen om maximaal de 
verschillende mogelijkheden in het Product en deze Kwaliteitsclausule te benoemen. 
Indien blijkt dat deze paragrafen en/of Laboratoriumtesten niet noodzakelijk zijn dan 
kunnen deze voor de eerste productierun verwijderd worden. Opdrachtnemer zorgt voor 
de benodigde informatie. 

1.15 Onvoorziene omstandigheden 
Wijzigingen als gevoig van omstandigheden die niet konden worden voorzien kunnen er 
toe leiden dat deze Kwaliteitsclausule "Kwaliteitsclausule uitschuifbare wapenstok 
0_9_0.docx" op onderdelen wordt aangepast. 

1.16 Productkennis en prod uctkwaliteit 
Ten behoeve van de verschillende Product(onderdelen) dient de Opdrachtnemer de voor 
kwaliteitszorg benodigde testen (Normen) aan de Politie te leveren. De Opdrachtnemer 
dient te omschrijven hoe de verschillende Product(onderdelen) worden getest. De van 
toepassing zijnde toleranties zijn vermeld. 

1.17 Grondstoffen kunnen door een onafhankelijk erkend geaccrediteerd Laboratorium aan de 
hand van de Technische Richtlijnen gecontroleerd worden. De uitslag van het 
Laboratoriumregistratie is voor beide partijen bindend. Indien blijkt dat de materialen niet 
aan de Technische Richtlijnen of delen ervan voldoet, zijn de kosten van dit onderzoek 
voor rekening van Opdrachtnemer. 

1.18 Internetsites als bron van informatie 
De toegang tot en het gebruik van in deze Kwaliteitsclausule genoemde sites en de inhoud 
daarvan is voor risico van de gebruiker. De Politie heeft links naar andere websites 
verstrekt uitsluitend voor uw gemak, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze 
andere sites. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen voor items als virussen, 
wormen, Trojaanse paarden en andere items van Destructieve aard. 
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2. De Eisen met betrekking tot de Grondstoffen 

2.1 Algemene Kwaliteitseisen 
Algemeen wordt gesteld dat de productieruimte: goed verlicht, schoon en veilig zijn en 
voldoende werkruimte bieden om een hoogwaardig Product te maken: 
• De grondstoffen dienen een regelmatig uiterlijk te hebben; 
• De Technische Richtlijnen geven de Eisen aan waaraan de grondstoffen moeten voldoen. 

Alternatieven zijn mogelijk, mits er geen concessies worden gedaan aan gespecificeerde 
eigenschappen. Veel van de grondstoffen zijn door middel van een uitgebreid 
ontwikkelingstraject tot stand gekomen. Deze kunnen slechts bij hoge uitzondering en in 
overleg met de Politie veranderd worden; 

• Steeds dient in acht genomen te worden dat de grondstoffen gebruikt zullen worden voor 
het Product dat politiebeambten bij de uitvoering van hun functie zullen dragen. Aan de 
grondstoffen worden zware Eisen gesteld door professionele gebruikers. In veel gevallen 
zijn daarop ISO-Normen van toepassing; 

• Van grondstoffen kunnen technische eigenschappen zoals gewicht, samenstelling en/of 
vereisten opgenomen worden in de Technische Richtlijnen van het Product; 

• Textiele grondstoffen moeten voldoen aan de Oko-Tex® Standaard 100, klasse II, verdere 
informatie http://www.oeko-tex.com, (stand 01.04.2016); 

• De materialen waarvan het Product is vervaardigd, met inbegrip van de eventuele 
afbraakproducten, mogen geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid of de 
veiligheid van de gebruikers. 

2.2 Inspectieregistratie 
Na Gunning dient Opdrachtnemer op verzoek van de Politie van de diverse materialen en 
Registraties, een of meerdere Inspectieregistraties te overhandigen, niet ouder dan 6 maanden, 
afkomstig van een erkend geaccrediteerd Europees Laboratorium, opgesteld in de 
Nederlandse- of Duitse- of Engelse taal, waaruit blijkt dat de vermelde materialen voldoen aan 
de in de Technische Richtlijnen gestelde Eisen. In de Bijlage "Checklist" van de Technische 
Richtlijnen staat vermeld van welke materialen een Inspectieregistratie overhandigd moet 
worden. 

2.3 Datasheets 
Bij de Europese aanbesteding uitschuifbare wapenstok dient Opdrachtnemer, bij de inschrijving, 
van de diverse materialen, de Meest Recente Datasheets te overhandigen. De Datasheets zijn 
afkomstig van fabrikant en van de betreffend materialen, opgesteld in het Nederlands, Duits of 
Engels. Uit deze Datasheets blijkt dat de gebruikte materialen voldoen aan de in de Technische 
Richtlijnen gestelde Eisen. In de Technische Richtlijnen van het Product staat in de Bijlage 
"Checklist" vermeld van welk onderdeel van het Product een Datasheet overhandigd moet 
worden. 

Indien de Opdrachtnemer op het moment van inschrijving beschikt over Meest Recente 
interne/externe Inspectieregistraties dan is het toegestaan om deze Inspectieregistraties in 
plaats van de vereiste Datasheets te leveren. 

2.4 Toleranties ten behoeve van de grondstoffen 
• Bij grondstoffen van onderdelen van Politie-uitrusting is het belangrijk dat kleur en uiterlijk 

steeds hetzelfde zijn. De toleranties daarvoor worden aangegeven in de Technische 
Richtlijnen en zijn strenger dan de in de branche gebruikelijke toleranties. 

• Indiende kleur en/of het uiterlijk niet zichtbaar tijdens het dragen dan worden de in de 
branche gebruikelijke toleranties gehanteerd. 
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2.5 Methodiek van het keuren grondstoffen 
De grondstoffen van het Product kunnen met de onderstaande systemen en technieken 
worden gecontroleerd om de kwaliteit te meten: 
• Analyse (Laboratorium, op samenstelling van onderdelen); 
• AQL — Acceptable Quality Level (toegestane kwaliteitsafwijking); 
• Du Pro — During Production (tijdens productie); 
• FRI — Final Random Inspection (eindcontrole); 
• IPC — Initial Production Check (initiele productiecontrole); 
• PPC — Pre Producing Check (pre-productie controle); 
• Meten — kleur; 
• Tellen; 
• Visueel — dit is Product specifiek; 
• Wegen — Product; 
• Testen op onderdelen Conform de Norm. Indien blijkt dat de grondstoffen afwijken kan 

worden afgeweken van de benoemde Laboratoriumtesten in het overzicht in Bijlage C. 
• Vergelijken met Datasheet en Inspectieregistratie, indien deze Registraties zijn aangeleverd; 
Indien onvermijdelijk kan de Keuring Destructief zijn. 

2.6 Kleurmeting 
Regelmatig zal door de Politie op de Producten kleurmetingen worden gedaan. 
Willekeurig zal een aantal Producten worden gecontroleerd of de kleur / de kleuren voldoen aan 
de gestelde Eisen zoals in de Technische Richtlijnen staan vermeld. 
de Politie maakt gebruik van een kleurspectrometer Type ColorTec PCM+ - 2014065. 
Deze Meting wordt bijvoorbeeld uitgevoerd tijdens een Audit lnkomende Goederen in Apeldoorn 
en/of tijdens een Afnamekeuring bij de Fabrikant van het Product. Bij een afwijkend resultaat 
ten opzichte van. de Norm kan de Politie besluiten om het Product bij een erkend en 
geaccrediteerd Laboratorium te laten testen. Bij niet voldoen aan de Norm kijk bij punt 1.17. 

2.7 Schuifkaart International Organisation of Standardization Standaard 2859 
Voor de bepaling van de te keuren hoeveelheden, bij een Afnamekeuring, wordt gebruik 
gemaakt van het KDI-Schuifkaartje O. Zowel bij minor- en major Afwijkingen wordt de AQL-
waarde 2,5 gebruikt. In pleats van aantal te keuren stuks wordt het aantal te keuren meters 
bepaald. Op verzoek van de Politie dient de Opdrachtnemer van de genoemde steekproef een 
Inspectieregistratie te doen aan de Politie. 
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3. De Eisen met betrekking tot de productie 

3.1 Kwaliteitseisen 
Algemeen wordt gesteld dat de productieruimte ten behoeve van het Product: goed verlicht, 
schoon en veilig is en voldoende werkruimte biedt om een hoogwaardig Product te maken. 

Voor de Eisen van het Product, ten aanzien van de productie wordt verwezen naar de 
beschreven: "Eisen" van de Technische Richtlijnen: 
• De orientatie tekeningen in de Bijlagen van de Technische Richtlijnen. Deze tekeningen 

kunnen worden toegevoegd nadat de Producten zijn vastgesteld; 
• Voor toleranties van het Product wordt verwezen naar Bijlage B van de Kwaliteitsclausule; 
• Specifieke geboden en verboden ten aanzien van de vervaardiging worden vermeld in de 

Technische Richtlijnen. 

3.2 Basiseisen van het Product 
• Bij kwaliteitszorg wordt een hierarchische opbouw gehanteerd voor de volgorde van 

belangrijkheid: 
1. Technische Richtlijnen; 
2. Kwaliteitsclausule met uitzondering van tolerantietabel, in deze is de Kwaliteitsclausule 
leidend. 

• Binnenwerk voor zover (niet) gespecificeerd dient afgestemd te zijn op het model en 
professioneel gebruik/reiniging; 

• De in de Technische Richtlijnen beschreven Producten zijn onderdeel van de 
politieuitrusting en dienen een representatief uiterlijk te hebben; 

• Gladde verwerking; 
• Maatverhoudingen en afmetingen worden vermeld in de Technische Richtlijnen en 

uitgevoerd Conform tekeningen; 
• Politielogo's (indien van toepassing) voldoen aan de Eisen zoals vermeld in de Technische 

Richtlijnen; 
• Materiaalfouten mogen niet voorkomen in bijvoorbeeld: 

a Binnenwerk; 
• Op/aan het Product mogen geen scherpe snijkanten en/of —randen en/of uitstekende punten 

voorkomen, die overmatige irritatie of verwondingen kunnen veroorzaken; 
• Opmaak en verpakking dienen eenvoudig en adequaat te zijn; 
• Schoon; 
• Vrij van gevaarlijke schaadstoffen; 
• Verzorgd uiterlijk en zonder vlekken en/of krassen. 
De basiseisen van het Product worden Visueel beoordeeld, daar waar gemeten dient te worden 
wordt dit meten gedaan met een normaal meetlint en/of weegschaal. Bij afmetingen wordt 
afgerond op millimeters. Daar waar gewogen dient te worden wordt dit gedaan met een normale 
weegschaal. Bij gewichten wordt afgerond op 1 decimaal. 

3.6 Toleranties ten behoeve van de productie 
• Alle onderdelen dienen nauwkeurig te worden geplaatst c.q. aangezet; 
• Paarsgewijze Producten zijn symmetrisch in opbouw; 
• Bij metingen worden, indien geen nadere toleranties zijn aangegeven, in Bijlage B 

genoemde toleranties aangehouden. 

Indien in het Product gebruikte toleranties kleiner zijn dan de aangegeven toleranties, dan worden 
deze gehanteerd. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze tolerantiewaarden bij de Politie 
bekend zijn. Na Gunning worden deze toleranties in een extra tolerantietabel in de 
Kwaliteitsclausule opgenomen. Zolang deze aangepaste tolerantietabel niet is opgenomen in de 
Kwaliteitsclausule gelden de in Bijlage B genoemde toleranties. 
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3.7 Alternatieve Producten 
In geval dat door de Politie de Opdrachtnemer wordt toegestaan een alternatief Product te 
leveren dan gelden de gelijke Kwaliteitseisen aan het alternatieve Product dan aan het 
overeengekomen Product/Standmodel: 
• Alternatief Product wordt geproduceerd met identiek Proces als het overeengekomen 

Product/Standmodel; 
• De gebruikte onderdelen zijn van goede kwaliteit en voldoen aan de Technische Richtlijnen; 
• De gebruikte grondstoffen voldoen aan de Technische Richtlijnen; 
• In- en uitgangscontrole van de Opdrachtnemer zijn voor het alternatieve Product gelijk aan 

het overeengekomen Product/Standmodel; 
• Keuringsregistraties zijn een onderdeel van een (deel)levering. 

3.8 Service level "garantie en reparatie" 
3.8.1 Garantie 
Na de gunning en voor de eerste productierun dient Opdrachtnemer samen met de Politie een 
lijst op te stellen met Productklachten die door de Opdrachtnemer onder garantie hersteld 
kunnen worden. Deze lijst is niet limitatief. Er zijn afspraken gemaakt over de duur van de 
Productgarantie. De lijst met garantiebepalingen wordt aan deze Kwaliteitsclausule toegevoegd. 
Deze lijst is niet limitatief. Een voorbeeldtabel wordt gegeven in Bijlage L. 
Ten behoeve van de communicatie met betrekking tot garantie wordt er na gunning een 
communicatiematrix aan de Kwaliteitsclausule toegevoegd. Een voorbeeldtabel wordt gegeven 
in Bijlage K. 
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4. De Eisen met betrekking tot Kwaliteitsborging 

Voor de Eisen van het Product, ten aanzien van de Kwaliteitsborging wordt deze 
Kwaliteitsclausule gebruikt: 

4.1 Ingangscontrole de Politie 
• De ingangscontrole "Audit Inkomende Goederen" wordt voor en door de Politie uitgevoerd 

op basis van, hoog-niveau-(3) of middel-niveau-(2) of laag-niveau-controle(1). Hierbij kan 
gebruik gemaakt worden van: 

• Bill of material (BOM); 
• Keuringsregistraties; 
• Kwaliteitsclausule Uitschuifbare wapenstok; 
• Standmodel en/of Standmodellen; 
• Technische Richtlijnen van het Product. 

• Methodiek, kijk voor de niveau-uitleg bij § 4.3; 
• Het Product kan, in het geval van twijfel aan de kwaliteit, door een onafhankelijk 

geaccrediteerd en erkend Laboratorium gecontroleerd worden. De uitslag van het 
laboratoriumregistratie is voor beide partijen bindend; 

• Indien blijkt dat het Product niet aan de Technische Richtlijnen of delen daarvan voldoet, zijn 
de kosten voor dit onderzoek voor rekening van Opdrachtnemer; 

• De Attributenkeuring van het Product door de Politie kan plaats vinden in/bij de opslag van 
de Opdrachtnemer: 
• De gehanteerde Norm voor Attributenkeuring is de ISO standaard 2859-1-1999. Soms 

kan van de gehanteerde Norm worden afgeweken in plus (+) en min (-); 
• Op verzoek verstrekt de Politie een schriftelijke goedkeuring na een succesvolle 

eindcontrole op de (deel)levering. 

4.2 Attributenkeuringen 
• Kijk voor verdere informatie "Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014 Artikel 5. Keuring". 
• De Attributenkeuring kan onder meer bestaan uit het testen van het Product en controleren 

op welke wijze Opdrachtnemer het Product test. De Afnamecommissie is gerechtigd om alle 
(Laboratorium)testen uit te voeren die zij nodig acht om de Attributenkeuring uit te voeren. 

• Van productieprocessen en Producten kan beeldmateriaal gemaakt worden. De 
Afnamecommissie vraagt hiervoor toestemming aan de Opdrachtnemer. Als Opdrachtnemer 
toestemming heeft gegeven kan dit beeldmateriaal gebruikt worden als 
attributenkeuringsbewijs. 

• De Attributenkeuring door de Afnamecommissie vindt plaats op locatie bij Opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer stelt hierbij aan de Afnamecommissie kosteloos een ruimte ter beschikking 
waarin de Attributenkeuring op deugdelijke wijze uitgevoerd kan worden en die voldoet aan 
de "Arbeidsomstandighedenwet 1998" van 18 maart 1999. 

• Opdrachtnemer stelt tevens alle faciliteiten en personeel kosteloos ter beschikking aan de 
Afnamecommissie zodat de Afnamecommissie de Attributenkeuring op deugdelijke wijze 
kan uitvoeren. 

• Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de locatie zich niet bevindt in een land of 
gebied waarheen het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken op dat moment alle 
reizen ontraadt. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken hanteert een legenda: 
• 1. Groen: geen bijzondere veiligheidsrisico's 

■ In het land of gebied zijn de veiligheidsrisico's vergelijkbaar met wat u in 
Nederland gewend bent. 

• 2. Geel: let op, veiligheidsrisico's 
■ Er zijn in dit land of gebied veiligheidsrisico's die afwijken van wat u in Nederland 

gewend bent. 
• 3. Oranje: alleen noodzakelijke reizen 
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• Door ernstige veiligheidsrisico's in dit land of gebied kunnen voor reizigers 
gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom adviseert het ministerie van Buitenlandse 
Zaken u om alleen naar dit gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. 
Vakantiereizen of reizen die uitgesteld kunnen worden, zijn niet noodzakelijk. 

• 4. Rood: niet reizen 
• Door zeer ernstige veiligheidsrisico's kan voor reizigers een levensbedreigende 

situatie ontstaan, zoals een oorlogssituatie. Daarom adviseert het ministerie van 
Buitenlandse Zaken om niet naar dit gebied te reizen. 

• Bij de classificatie code rood en code oranje vinden in dit gebied geen 
Attributenkeuringen plaats. In de voorkomende gevallen waarbij (tijdelijk) code rood 
en/of oranje wordt toegekend wordt, per Afnamekeuring, in overleg met de 
Opdrachtnemer een alternatieve locatie bepaald, dit kan op de locatie van de 
Opdrachtnemer, op de locatie van de Politie zijn of in gezamenlijk overleg gevonden 
locatie, te bereiken met een dienstvoertuig, binnen 1 werkdag(8 werkuren). 

• In de voorkomende gevallen waarbij code geel wordt toegekend wordt, per 
Afnamekeuring, in overleg met de Opdrachtnemer een locatie bepaald, dit kan op de 
locatie van de Opdrachtnemer, op de locatie van de Politie zijn of in gezamenlijk 
overleg gevonden locatie, te bereiken met een dienstvoertuig, binnen 1 werkdag(8 
werkuren). 

• Van de Attributenkeuring wordt een Registratie opgesteld. Deze Registratie wordt voor en 
door de Politie opgesteld. Op verzoek wordt deze Registratie aan de Opdrachtnemer 
verstuurd. 

• De Attributenkeuring door de Politie impliceert geen onvoorwaardelijke acceptatie van de 
prestatie van Opdrachtnemer en laat de rechten van de Politie om te reclameren onverlet. 
Ook na zending kan op elk gewenst moment in opdracht van de Politie Keuring van het 
Product plaatsvinden. De uitslag van de Keuring is voor beide partijen bindend. De kosten 
verbonden aan de Keuring zijn, bij afkeur van den of meerdere partijen, voor rekening van 
Opdrachtnemer. Dit onverminderd de overige rechten van de Politie. 

• De Politie houdt zich in het kader van een Keuring of Attributenkeuring nadrukkelijk het recht 
voor een controle te (laten) uitvoeren naar de productie van het Product. Deze controle kan 
betrekking hebben op het gehele productieproces van het Product, dus ook bij 
onderaannemers van Opdrachtnemers. Opdrachtnemer zal de Politie op ieder gewenst 
moment controles (laten) uitoefenen in het productieproces. Daarbij kunnen behalve 
kwaliteitsaspecten van materialen, halffabricaten en eindproducten ook proceskwaliteiten 
(de wijze van vervaardiging) betrokken worden. 

• Indien de Politie vermoedt, zulks naar het oordeel van de Politie dat een partij, of meerdere 
partijen, niet voldoen aan de overeenkomst, kan de Politie op elk gewenst moment een 
Keuring gelasten naar de geleverde het Product en de daarin gebruikte materialen. De 
Keuring zal worden uitgevoerd door een door de Politie aan te wijzen laboratorium dat 
voldoet aan NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. De uitkomst van de Keuring is voor beide 
partijen bindend. De kosten verbonden aan de Keuring(en) zijn bij afkeur van de betreffende 
partij voor rekening van Opdrachtnemer — mits de in Product bedoelde garantie nog van 
toepassing is — onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer uit hoofde van de 
overeenkomst. 

• Opdrachtnemer stemt er mee in dat de Attributenkeuring met zich meebrengt dat een 
gehele partij wordt afgekeurd indien het geteste Product en/of onderdelen op grond van 
Attributenkeuring of Keuring niet wordt goedgekeurd. 

• Opdrachtnemer verklaart dat de Attributenkeuring niet bedoeld is als inperking van de 
rechten van de Politie onder deze overeenkomst, in het bijzonder op grond van de overige 
garantiebepalingen. De Attributenkeuring en het recht om een Keuring uit te laten voeren, 
staat niet in de weg dat De Politie individuele Producten regelmatig inspecteert en daarbij 
controleert of het Product de in Technische Richtlijnen bedoelde eigenschappen bevat, dan 
wel anderszins (nog) voldoen aan de Eisen van het gebruik. 

• De Attributenkeuring zal plaatsvinden met inachtneming van de Norm ISO 2859-1-1999. 
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• Visuele Keuring zal plaatsvinden op basis van de omvang van de bestelorder. Bijvoorbeeld, 
bij grote orders worden grotere aantallen Producten gecontroleerd dan bij kleine orders. 

• Van de uitkomsten van Destructieve Laboratoriumtesten wordt een Document opgesteld. 
Indien de Destructieve beproeving wordt uitgevoerd door een gecertificeerd testinstituut 
worden de testuitkomsten zo spoedig mogelijk ter Beoordeling aan de Politie toegezonden, 
waarna de Politie besluit of de partij voor verzending wordt vrijgegeven. Bij Afwijkingen 
wordt het Product ter Beoordeling aan de Politie , Productkennis & Analyse gestuurd. 

• Bij een Destructieve beproeving benodigde materialen en beproevingskosten komen voor 
rekening van de Politie. Indien blijkt dat het Product niet aan de Technische Richtlijnen of 
delen daarvan voldoet, zijn de kosten voor dit onderzoek voor rekening van Opdrachtnemer. 

• Van de uitkomsten van Destructieve Laboratoriumtesten wordt een Document opgesteld. 
Indien de Destructieve beproeving wordt uitgevoerd door een gecertificeerd testinstituut 
worden de testuitkomsten zo spoedig mogelijk ter Beoordeling aan de Politie toegezonden, 
waarna de Politie besluit of de partij voor verzending wordt vrijgegeven. 

• De Politie kan een steekproef - IPC — Initial Production Check (initiele productiecontrole) of 
FRI — Final Random Inspection (eindcontrole) ook laten uitvoeren door een namens haar 
optredende vertegenwoordiger. de Politie zal dat vooraf schriftelijk melden aan 
Opdrachtnemer. De voor de Destructieve beproeving benodigde materialen worden 
voorafgaande aan de test, op onuitwisbare wijze door de keuringsambtenaar gekenmerkt en 
door Opdrachtnemer verzonden naar het aangewezen testinstituut. 

4.3 Methodiek van keuren van het Product 
Het Product kan met een hoog-niveau(3) of middel-niveau(2) of Iaag-niveau(1) controlesysteem 
of techniek gecontroleerd om de kwaliteit to meten: 
• AQL — Acceptable Quality Level (toegestane kwaliteitsafwijking) (3 en 2); 
• Du Pro — During Production (tijdens productie) (3 en 2); 
• FRI — Final Random Inspection (steekproef eindcontrole) (3 en 2); 
• IPC — Initial Production Check (initiele productiecontrole) (3 en 2); 
• PPC — Pre Producing Check (pre-productie controle) (3 en 2); 
• RFRI — Re-Final Random Inspection (herhaalde eindcontrole door de Politie) (3 en 2); 
• Bijlagen en toebehoren en zijn aanwezig op of aan het Product (3, 2 en 1); 
• Functioneel, Beoordeling op geschiktheid voor het gestelde doel (3, 2 en 1); 
• Meten. Kleurmeting Conform kleurinformatie betreffende Technische Richtlijnen (3); 
• Meten. Lengte/breedte Conform maattabel betreffende Technische Richtlijnen (3 en 2); 
• Meten. Luchtvochtigheid van de lucht (3 en 2); 
• Meten. Temperatuur (3 en 2); 
• Technisch (constructie) en/of (meten) Conform betreffende Technische Richtlijnen (3 en 2); 
• Vergelijken met het Stand model en/of met voorgaande zendingen en/of (3, 2 en 1); 
• Visueel, controle op kleur(en), beschadigingen, verontreiniging, verpakking (3, 2 en 1); 
• Wegen, Conform Technische Richtlijnen, gegevens in/op het etiket, de bijsluiter of 

productinformatie. Het gewicht is per maat bepaald en vermeld in een Registratie (3 en 2); 
Product wordt gecontroleerd met behulp van alle bovenstaand genoemde technieken; 
Indien onvermijdelijk kunnen de Keuringen Destructief zijn (3 en 2). 

4.4 Keuring en controle door Opdrachtnemer 
Ingangscontrole Opdrachtnemer: 
• Opdrachtnemer en/of fabrikant keurt steekproefsgewijs de grondstoffen of halffabricaten: 

Productkennis & Analyse 	 pagina 23 van 50 
	

Uitgave 0.9.0, augustus 2016 

© 2016 Politie, all rights reserved. 	 Status: Concept 



PLITIE 
Kwaliteitsclausule 0000000000 / 0000000000 

UITSCHUIFBARE WAPENSTOK 24 augustus 2016 

   

• Grondstoffen kunnen in geval van twijfel in opdracht van de Politie door een onafhankelijk 
geaccrediteerd en erkend Laboratorium gecontroleerd worden. De uitslag van het 
laboratoriumrapport is voor de Politie en Opdrachtnemer bindend; 

• AIs het Product niet aan de Technische Richtlijnen of delen daarvan voldoet, zijn de kosten 
voor dit onderzoek voor rekening van Opdrachtnemer. 

• Opdrachtnemer en/of Fabrikant zorgt voor een gedegen controle tijdens het productieproces 
van het Product en een eindcontrole op alle geproduceerde exemplaren. 

Opdrachtnemer zorgt voor levering aan de Politie voor een steekproefkeuring op de in de 
Technische Richtlijnen vermelde visuele eigenschappen van het Product volgens Norm ISO 
standaard 2859-1-1999. Deze Keuring mag ook door een onafhankelijke externe partij worden 
uitgevoerd. 
Keuringseenheid 	1 stuk 
Keuringsniveau S4 	voor Laboratoriumproeven, Destructief; 
Keuringsniveau I 	voor maat- en zicht controles; niet Destructief; 
Keuringsniveau III 	voor functioneerproeven met de Producten, Destructief; 
Steekproefschema 	Enkelvoudig; 
AQL 	 2,5; 
Type Keuring 	normale Keuring. 

4.5 Proces- en Productaudit 
De Politie wil een veilige werkomgeving bieden en risico's op ongelukken of aantasting van de 
gezondheid en het welzijn van medewerkers verminderen. Dit beheist dat er op een veilige 
manier met chemicalien wordt omgegaan, dat werkruimten schoon en vrij van vervuiling worden 
gehouden en dat instructies voor het gebruik van persoonlijke bescherming en van apparatuur 
worden opgevolgd. Dit zijn ook onderdelen waar auditoren van de Politie op letten tijdens een 
Proces- en Productaudit. 

4.5.1 Procesaudit kwaliteitsmanagementsysteem 
In de transitieperiode naar de ISO 9001:2015 wordt de Auditee wordt conform het ISO 
kwaliteitsmanagementsysteem geaudit: 

• Opdrachtnemer in het bezit van de ISO 9001:2008 worden conform deze Norm geaudit; 
• Opdrachtnemer in het bezit van de ISO 9001:2015 worden conform deze Norm geaudit; 
• Opdrachtnemer met een eigen Kwaliteitshandboek worden geaudit conform de ISO 

9001:2008. 
• Vanaf 2018 wordt de Auditee alleen conform de ISO 9001:2015 geaudit. 

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle schakels in de productieketen bekend zijn bij de Politie. Op 
verzoek van de Politie houden deze bedrijven zich beschikbaar voor een proces- en/of een 
Productaudit. 

Audit van de Opdrachtnemer kan op verschillende Iocaties(Ianden) worden afgenomen indien 
het Product in op verschillende locaties wordt geproduceerd en/of geassembleerd. 

Indien het Product op meerdere locaties(Ianden) wordt geproduceerd, bijvoorbeeld productie en 
assemblage van de onderdelen van het Product dan vinden Proces- en Productaudits binnen 
een tijdsbestek van 60 werkdagen plaats. Wordt deze tijd overschreden dan is de eerste Audit 
ongeldig. Voor aanvang van de eerste Audit is het Auditprogramma zowel bij Opdrachtnemer 
als de Politie bekend. 

De Procesaudit bestaat minimaal uit: 
• Vragenlijst(en) vooraf aan de Procesaudit. Deze vragenlijst(en) wordt aan alle ketenpartners 

verstrekt en dient minimaal 10 werkdagen vooraf aan de Audit bij het Auditteam ingeleverd 
to worden. 
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Herhaling Procesaudit. 
Halfweg de uitnutting van het contract kan de Politie een herhaling van de Procesaudit 
uitvoeren. Deze herhalingsaudit kan onaangekondigd uitgevoerd worden. 

• Toetsinq conform ISO 9001:2008.  
• Kwaliteitsmanagementsysteem uit de ISO 9001:2008 Norm. De nadruk gelegd op Eisen 

benoemd in de paragrafen: 
1. § 4 — kwaliteitsmanagementsysteemeisen; 
2. § 6 — management van middelen; 
3. § 7 — realiseren van het Product; 

o § 7.2.3. C — communicatie met de klant; 
4. § 8 — Meting, analyse en verbetering beoordeeld; 

o § 8.5.2. het beoordelen van Afwijkingen (waaronder Klachten van kianten). 
Overige paragrafen van het kwaliteitsmanagementsysteem worden beoordeeld indien, ter 
plekke, hiertoe aanleiding bestaat. 
• Toetsinq conform ISO 9001:2015.  
• Kwaliteitsmanagementsysteem uit de ISO 9001:2015 Norm. De nadruk kan worden gelegd 

op Eisen benoemd in de paragrafen: 
1. § 4— Context van de organisatie; 

o § 4.3 — het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem vaststellen; 
2. § 5 — Leiderschap 

o § 5.2.2 — het kwaliteitsbeleid kenbaar maken; 
3. § 6 — Planning; 

o § 6.1 — acties om risico's en kansen op to pakken; 
4. § 8 — Uitvoering; 

o § 8.2.1. — communicatie met de klant; 
5. § 8.5 — Productie en het leveren van diensten; 

o § 8.5.1 — beheersing van productie en het leveren van diensten; 
6. § 9 — Evaluatie van de prestaties; 

o § 9.1. monitoren, meten, analyseren en evalueren. 
De overige paragrafen worden beoordeeld indien, ter plekke, hiertoe aanleiding bestaat. 

4.5.2 Procesaudit milieumanagementsysteem 
In de transitieperiode naar de ISO 14001:2015 wordt de Auditee wordt conform het ISO milieu- 
managementsysteem geaudit: 

• Opdrachtnemer in het bezit van de ISO 14001:2004 worden conform deze Norm 
geaudit; 

• Opdrachtnemer in het bezit van de ISO 14001:2015 worden conform deze Norm 
geaudit; 

• Opdrachtnemer met een eigen milieuhandboek worden geaudit conform de ISO 
14001:2004. 

• Vanaf 2018 wordt de Auditee alleen conform de ISO 14001:2015 geaudit. 

• Toetsinq conform ISO 14001:2004  
• Het milieumanagementsysteem ISO 14001:2004 wordt door de Politie volgens de Norm ISO 

14001:2004 getoetst. 
• Milieumanagementsysteem: tijdens een Procesaudit wordt uit de ISO 14001:2004 Norm, de 

nadruk kan worden gelegd op Eisen benoemd in de paragrafen: 
1. § 4 — Milieumanagementsysteemeisen; 
2. § 4.6 — Directiebeoordeling; 

o § 4.4.6 — Beheersing van de werkzaamheden beoordeeld. 
De overige paragrafen worden beoordeeld indien, ter plekke, hiertoe aanleiding bestaat. 

• Toetsinq conform ISO 14001:2015.  
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• Het milieumanagementsysteem ISO 14001:2015 wordt door de Politie volgens de Norm ISO 
14001:2015 getoetst. 

• Milieumanagementsysteem: tijdens een Procesaudit wordt uit de ISO 14001:2004 Norm, de 
nadruk kan worden gelegd op Eisen benoemd in de paragrafen: 
3. § 4 — Context van de organisatie; 

o § 4.3 — het toepassingsgebied van het milieumanagementsysteem vaststellen; 
4. § 5 — Leiderschap; 

o § 5.3 — rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie; 
5. § 6 — Planning; 

o § 6.2 — milieudoelstellingen en de planning om ze te bereiken; 
6. § 7 — Ondersteuning; 

o § 7.5 — gedocumenteerde informatie; 
7. § 8 — Uitvoering; 

o § 8.2 — voorbereid zijn en reageren op noodsituaties; 
8. § 9 — Evaluatie van de prestaties; 

o § 9.1. monitoren, meten, analyseren en evalueren. 
De overige paragrafen worden beoordeeld indien, ter plekke, hiertoe aanleiding bestaat. 

• Vooraf aan de Procesaudit wordt de Opdrachtnemer een Pre-audit vragenlijst(en) 
toegestuurd. Het is de bedoeling dat deze vragenlijst(en), minimaal, door de Opdrachtnemer 
en het productiebedrijf en/of bedrijven, wordt ingevuld. Deze vragenlijst(en) dienen minimaal 
10 werkdagen vooraf aan de Procesaudit bij de auditor van de Politie ingeleverd te zijn. De 
Opdrachtnemer wordt gevraagd de vragenlijst(en) volledig en naar waarheid in to vullen. De 
Opdrachtnemer krijgt na de Procesaudit, op verzoek, een uitwerking van het resultaat. 

• ILO-verdragen, daar waar mogelijk wordt de naleving op deze verdragen beoordeeld. 
Vooraf aan een Procesaudit dient de Verklaring inzake naleving fundamentele 
mensenrechtenconventies van de ILO in het bezit te zijn van de auditor de Politie. 

• Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle schakels in de productieketen bekend zijn met de ILO-
verdragen. Alle schakels in de productieketen ondertekenen bovenstaande ILO-verklaring. 

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, daar waar mogelijk wordt bekeken welke 
invulling Opdrachtnemer hieraan heeft gegeven. 

• Een voorbeeld van deze verklaring vindt u onder: Bijlage El in de Nederlandse taal en E2 in 
de Engelse taal. 

• AIs voorbereiding van de Procesaudit wil Productkennis & Analyse van de Politie over een 
aantal Documenten beschikken. In Bijlage J wordt verwezen naar deze Documenten. 
Nummer J.05, J.06, J.07, J.08, J.09, J.10, J.11, J.13 en J.19 dienen in leder geval 
aangeleverd to zijn. J.16 en J.17 afieen als niet voldaan wordt aan de eis in J.06 en J.07. 
Deze benoemde Documenten dienen minimaal 10 werkdagen vooraf aan de Procesaudit bij 
het Auditteam van de Politie ingeleverd to zijn. 

4.5.3 Productaudit 
Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle schakels in de productieketen bekend zijn bij de Politie. Op 
verzoek van de Politie houden deze bedrijven zich beschikbaar voor een Productaudit. 

De Productaudit bestaat minimaal uit: 
• Het productieproces van het betreffend Product en van productie door derden wordt 

beoordeeld; 
• Het Product wordt beoordeeld in alle stadia van vervaardiging; 
• Het machinepark ten behoeve van de productie van het Product, van de Fabrikant en van 

productie door derden wordt beoordeeld; 
Resultaat van een Productaudit is een Registratie. Deze Registratie is niet openbaar en wordt 
niet ter beschikking gesteld aan de Opdrachtnemer. 

4.6 Normen, wetten, regelgeving, richtlijnen en directieve 
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De Documenten en wetten, waarnaar als geheel of voor een onderdeel, in deze kwaliteitsclausule 
is verwezen, zijn onmisbaar voor de toepassing ervan. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de 
aangehaalde uitgave van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de Iaatste uitgave van de 
Norm (met inbegrip van eventuele wijzigings- en correctiebladen) waarna is verwezen van 
toepassing. 

De Politie, hecht eraan zoveel mogelijk met standaard Normen te werken om de meetbaarheid 
en beheersbaarheid te vergroten. Daarbij gaat de Politie, zo specifiek en realistisch mogelijk te 
werk. 
Bij Normen wordt een hierarchische opbouw gehanteerd voor de volgorde van belangrijkheid: 
• Internationale-, nationale-, regionale- en lokale- Wet en Regelgeving; 
• NEN-EN-ISO; 
• ISO; 
• NEN-EN; 
• Richtlijnen / directieve; 
• Andere Normen bijvoorbeeld: 

• British Standard (BS); 
• CE-of EU-markering (EU-markering verplicht na 2018 — Europese verordening 2016-

425); 
• Deutsche industrie Norm (DIN); 
• Norm France (NF); 
• OEKO-TEXO; 
• STeP®; 

• Richtlijnen zoals de Code of Conduct on workplace conditions zoals BSCI, ETI en WRAP; 

Voor de ISO-norm 9001 en ISO-norm 14001 geldt: 
Opdrachtnemer is verplicht gedurende de Iooptijd van de overeenkomst de normeringen ISO 
9001 en ISO 14001 actueel te houden; 
• Opdrachtnemer rapporteert een eventuele verlenging(door een kopie van het certificaat te 

sturen aan Productkennis & Analyse van de Politie) of verlies van een ISO-normering; 
• Opdrachtnemer rapporteert een eventuele wijzigingen aangaande de ISO-norm en in 

hoeverre Opdrachtnemer hierop haar processen heeft aangepast; 
• Opdrachtnemer rapporteert gewijzigde processen en de invloed hiervan op de ISO-norm of 

op het Product. 
• Indien Opdrachtnemer andere nationale en/of Internationale normeringen heeft aangeboden 

dan dienen deze ook actueel gehouden te worden. 

Na de Gunning en voor de eerste productierun dient Opdrachtnemer alle documentatie te 
hebben aangeleverd bij Productkennis & Analyse dit zijn: 
• De actuele en juiste maattabel van het Product, voorzien van tolerantiewaarde zoals deze in 

Bijlage B zijn aangegeven; 
• De Datasheets, kijk voor verdere informatie Eisen met betrekking tot de grondstoffen; 
• De Keuringsregistraties, kijk voor verdere informatie Eisen met betrekking tot de 

grondstoffen; 
• De klachtenprocedure van het Product; 
• De Kwaliteitsregistraties van het Product; 
• Een geldig (scope en datum) ISO 14001 certificaat (indien van toepassing); 
• Een geldig (scope en datum) ISO 9001 certificaat; 
• Garantie en reparatielijst kijk voor informatie Bijlage L; 
• Het proceshandboek van de Producten; 
• ILO-verklaring, van Opdrachtnemer en de ketenpartners; 
• Indien geen ISO 9001 dan het eigen Kwaliteitshandboek of ander bewijs, kijk § 4.7.1; 
• Indien geen ISO 14001 dan het eigen milieuhandboek of andere bewijs, kijk § 4.7.2; 
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• Retourenformulier van het Product. 

4.7 Procesmanagement Kwaliteitshandboek en Milieuhandboek. 

4.7.1 Procesmanagement Kwaliteitshandboek van Opdrachtnemer en/of Producent. 
Indien er geen geldig ISO 9001- certificaat wordt aangeboden dan kan een eigen 
Kwaliteitshandboek worden aangeboden. 

Minimaal vanuit de Norm ISO 9001 moet omschreven zijn hoe de Opdrachtnemer de 
onderstaande volgende paragrafen hanteert: 
1. § 4 — "kwaliteitsmanagementsysteemeisen"; 
2. § 6 — "management van middelen"; 
3. § 7 — "realiseren van het Product"; 

o § 7.2.3., C — "communicatie met de kiant"; 
4. § 8 — "Meting, analyse en verbetering" beoordeeld; 

o § 8.5.2. "het beoordelen van Afwijkingen" (waaronder Klachten van klanten). 

Het Procesmanagement Kwaliteitshandboek: 
• Naast bovenstaande paragrafen is de inhoudsopgave een onderdeel van het complete 

Kwaliteitshandboek en wordt deze aangeboden indien er geen geldig ISO 9001-certificaat 
wordt aangeboden; 

• Duidelijk moet uit het Kwaliteitshandboek blijken welke kwaliteitsmaatregelen er zijn genomen 
ten aanzien van de ISO-scope: design(ontwerp en ontwikkeling), productie en verkoop van 
het Product; 

• Het Kwaliteitshandboek dient bij voorkeur in de Nederlandse taal te zijn opgesteld; 
• Een Engelse of Duitse versie van het Kwaliteitshandboek is ook toegestaan; 
• Het procesmanagement Kwaliteitshandboek is van Recente datum. Niet ouder dan 3 jaar; 
• Opdrachtnemer is verplicht gedurende de looptijd van de overeenkomst het eigen 

Kwaliteitshandboek actueel te houden; 
• Het Kwaliteitshandboek dient door hiervoor bevoegd gezag geaccordeerd te zijn. 

4.7.2 Procesmanagement Milieuhandboek van Opdrachtnemer en/of Producent. 
Indien er geen geldig ISO 14001-certificaat wordt aangeboden dan kan een eigen 
Milieuhandboek worden aangeboden. 

Minimaal moet omschreven zijn hoe de Opdrachtnemer de onderstaande ten aanzien van 
milieumanagement hanteert: 
• Milieumanagementsysteemeisen; 
• Directiebeoordeling; 
• Beheersing van de werkzaamheden beoordeeld; 
• Opsomming van de huidige effecten op het milieu (Opdrachtnemer en productielocatie); 
• Opsomming van concrete plannen om milieu doelstelling te behalen (Opdrachtnemer en 

productielocatie). 

Het Procesmanagement Milieuhandboek: 
• Naast bovenstaande onderdelen is de inhoudsopgave een onderdeel van het complete 

Milieuhandboek en wordt deze aangeboden indien er geen geldig ISO 14001-certificaat 
wordt aangeboden, kijk voor verdere informatie § 4.7.3; 

• Duidelijk moet uit het Milieuhandboek blijken welke milieumaatregelen er zijn genomen 
ten aanzien van de ISO-scope: design(ontwerp en ontwikkeling), productie en verkoop 
van het Product; 

• Het Milieuhandboek dient bij voorkeur in de Nederlandse taal te zijn opgesteld; 
• Een Engelse of Duitse versie van het Milieuhandboek is ook toegestaan; 
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• Het Milieuhandboek is van Recente datum. Niet ouder dan 3 jaar; 
• Opdrachtnemer is verplicht gedurende de looptijd van de overeenkomst het eigen 

Milieuhandboek actueel te houden; 
• Het Milieuhandboek dient door hiervoor bevoegd gezag geaccordeerd te zijn. 

4.7.3 Handreiking voor alternatieve van een eigen* Kwaliteitshandboek / Milieuhandboek 
/ Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen handboek. 

Als Output van een eigen Kwaliteitshandboek kan met ook volstaan met: 
• Activiteiten / Output van eigen ingangscontrole; 
• Activiteiten / Output van eigen uitgangscontrole; 
• KPI's ten behoeve van kwaliteit en/of logistieke doelstellingen van Opdrachtnemer en 

Fabrikant; 
• Uitdraai van een kwaliteitsdashbord; 
• Scholing en trainingsoverzicht ten aanzien van eigen personeel kwaliteitsmanagement; 
• Voldoen aan een CODE OF CONDUCT on workplace conditions (aan de Fabrikant 

opgelegd door leveranciers). 
• Voldoen aan de Wettelijke Eisen in het land van productie. 

Opdrachtnemer kan een keuze maken uit bovenstaande. Deze opsomming is niet limitatief. 

Als Output van een eigen Milieuhandboek kan met ook volstaan met: 
• Activiteiten / Output van eigen energiewinning, consumptie en -besparingen van energie; 
• Activiteiten / Output van eigen grondstoffen, consumptie en besparingen van grondstoffen; 
• Activiteiten / Output van eigen waterwinning, -consumptie en -besparingen van water; 
• Activiteiten / Output van groenplan / groenvoorziening; 
• Activiteiten / Output van omgang met afvalstoffen; 
• Activiteiten / Output van omgang met CO2; 
• Activiteiten / Output van omgang met schadelijke stoffen; 
• Doelstellingen ten aanzien van het milieu, in een plan, do, check, act vorm (PDCA-cirkel) 
• KPI's ten behoeve van milieu doelstellingen van Opdrachtnemer en Fabrikant; 
• Uitdraai van een blanco milieudashbord; 
• Voldoen aan een CODE OF CONDUCT on workplace conditions (aan de Fabrikant 

opgelegd door leveranciers); 
• Voldoen aan externe Eisen / wet- en regelgeving ten aanzien van het milieu; 
• Voldoen aan interne Eisen / gedragscode ten aanzien van waterhuishouding, energie en 

afvalstoffen. 
Opdrachtnemer kan een keuze maken uit bovenstaande. Minimaal dienen 3 onderdelen van 
deze bovenstaande keuzelijst to worden aangeboden. Deze opsomming is niet limitatief. 

Als Output van een eigen* Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid kan met ook 
volstaan met: 
• Activiteiten / Output van humanitaire hulp aan derde(binnen de eigen landsgrenzen); 
• Activiteiten / bewijs van duurzaam ondernemen; 
• Activiteiten / bewijs van levenscyclus cradle to cradle productie / Producten; 
• Certificaat ISO 18001 (van de Fabrikant); 
• Certificaat ISO 26000 (van de Fabrikant); 
• Certificaat SA 8000 (van de Fabrikant); 
• Certificaat DIN 6000 (van de Fabrikant); 
• Doelstellingen ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; 
• Code of Conduct, bijvoorbeeld een kopie van een BSCI-onderzoek van de Fabrikant van 

het Product of een vergelijkbare Code of Conduct zoals: SMETA, ETI, EICC, FLA, WARP; 
• KPI's ten behoeve van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO); 

Productkennis & Analyse 	 pagina 29 van 50 
	

Uitgave 0.9.0, augustus 2016 

© 2016 Politie, all rights reserved. 	 Status: Concept 



 

Kwaliteitsclausule 0000000000 / 0000000000 

 

UITSCHUIFBARE WAPENSTOK 24 augustus 2016 

    

• Lid van een Iandelijke vereniging Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Opdrachtnemer kan een keuze maken uit bovenstaande. Minimaal dienen 3 onderdelen van 
deze bovenstaande keuzelijst to worden aangeboden. Deze opsomming is niet limitatief. 

* "eigen", in bovenstaande opsomming wordt bedoeld van de Fabrikant van het Product. 
De benoemd Output mag worden aangeleverd in de het Nederlands, Duits of Engels. 
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4.8 Registraties 

4.8.1 Inspectieregistratie ten behoeve van de grondstoffen 
Opdrachtnemers zijn onderverdeeld in 3 Klassen. Opdrachtnemer / leverancier in de Klasse A 
levert altijd de Kwaliteitsregistraties aan. 
Opdrachtnemer / leverancier in de kiassen B en C levert op verzoek van de Opdrachtnemer 
Kopieen van de Inspectieregistratie van de grondstoffen aan: 
• Bij voorkeur, digitaal worden aangeleverd ter attentie van marcel.van.der.lubbe@politie.n1 

onder vermelding van Opdrachtnemer en Politie-ordernummer(s) (indien bekend); 
• In een envelop (opschrift Ter Attentie van: Productkennis & Analyse en ordernummer) . 
Kijk voor verdere informatie § 1.9 Keuringsdocumenten en tabel 2, pagina 5. 
Na het vaststellen van de definitieve Standstaal wordt in overleg tussen Opdrachtnemer en de 
kwaliteitsverantwoordelijke van de Politie de definitieve inhoud van de Inspectieregistratie 
vastgesteld. 

4.8.2 Keuringsregistratie ten behoeve van het Product 
De Keuringsregistraties van de Attributenkeuringen dienen bij een zending aan de Politie te 
worden overhandigd: 
• Bij voorkeur, digitaal worden aangeleverd ten attentie van marcel.van.der.lubbe@politie.nl  

onder vermelding van Opdrachtnemer en ordernummer(s) of; 
• In een envelop (opschrift Ter attentie van: Productkennis & Analyse en ordernummer(s)) 

met de order te worden meegeleverd; 
Na het vaststellen van de definitieve Standmodel, maten en maattabel wordt in overleg tussen 
Opdrachtnemer en de kwaliteitsverantwoordelijke van de Politie de definitieve inhoud van de 
Keuringsregistraties vastgesteld. 

4.8.3 Kwaliteitsdossier 
De Politie, Productkennis & Analyse , onderhoudt een kwaliteitsdossier. 
In dit (digitale) dossier kunnen de volgende Documenten worden vastgelegd / bewaard: 
• ISO-certificaten: 9001, 14001, 18001, 27001 en/of de betreffende 

systeemmanagementhandboeken; 
• ILO-verklaringen: Forced Labour, Discrimination, Child Labour en Freedom of Association, 

Occupational Safety and Health; 
• Procesauditbevindingen; bijvoorbeeld bezoekregistratie, auditregistratie en foto's (indien van 

toepassing), vragenlijst(en), auditplanning, auditaankondiging, CAR- en NCR-registraties; 
• Productauditbevindingen bijvoorbeeld: 

o Inspectie- en Keuringsregistraties; 
o bezoekregistratie; 
o auditregistraties en foto's (indien van toepassing). 

• Interne — en externe Kwaliteitsregistraties betreffende de Attributenkeuringen bijvoorbeeld: 
o onderdelenlijst (Bill of Material); 
o keuringscertificaten; 
o Laboratoriumtesten; 
o meetprotocol. 

• Klachtenregistratie (indien van toepassing); 
• Pre-audit vragenlijst(en) en het behaalde resultaat van deze vragenlijst(en) van de 

ketenpartners; 
• Output zoals benoemd in § 4.7.3. 

Gegevens uit deze Registraties kunnen door de Politie gebruikt worden voor de 
managementregistratie. 
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4.8.4 Bereikbaarheid ten behoeve van (schriftelijke) Registraties: 

Post adres: 

Politie-uitrusting 
Postbus 608 

NL — 7300 AP Apeldoorn 

Ter attentie van: Productkennis & Analyse 

Overige bereikbaarheidsgegevens: 

Telefoon 
	+31 (0) 652 528 289 

E-mail 
	

marcel.van.derlubbe@politie.n1 

Voorbeelden van deze Keuringsregistraties: 

Bijlage F, G en Bijlage H. 
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5. Aanvullende Informatie 

5.1 (Internet) Adressen 

ARIV 
https://www.pianoo.nl/algemene-rijksinkoopvoorwaarden-2014-ariv-2014  

Comite Europeen de Normalisation (CEN) 
Rue de Stassart 36 
B — 1050 Bruxelles 
http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm  

Euratex technical Clothing Group 
Rue Montoyer 24 Box 10 
B — 1000 Brussel 
http://www.euratex.org  
Ten behoeve van bij de Laboratoriumtesten in de Bijlage A, de vermelde ECLA en 
informatietool voor textiel en kledingproducenten. 

Landenrisico 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen.  

Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) 
Postbus 5059 
NL — 2600 GB Delft 
Telefoon 	+31 (0)152 690 390 
http://www.nen.n1  
Ten behoeve van vermelde NEN-normen. 

6105-Tex 
http://www.oeko-tex.com  

Politie-uitrusting 
Bezoekadres: 
Europaweg 224 
NL — 7336 AR Apeldoorn 
Telefoon 	+31 (0) 88 6620500 
Postadres: 
Postbus 608 
NL 7300 AP Apeldoorn 
http://www.politie.n1  

TOV Rheinland Nederland 
Westervoortsedijk 73 
NL — 6827 AV Arnhem 
Telefoon 	+31 (0) 88 8887888 
http://www.tuv.com/nl  

Stork INTERMES B.V. 
Geaccrediteerd kalibratie- en testlaboratorium 
Langelermaatweg 10 
Telefoon 	+31 (0) 74 2408166 
NL — P.O. Box 194, 7550 AD Hengelo (OV) 
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5.2 Afkortingen 

— ARIV 

— AATCC 

— AQL 

— ASTM 

— BS 

— BSCI 

— CEN 

— COC 

— CAR 

— Cm 

— DIN 

— Du Pro 

— EA 

— EICC 

— EN 

— EOF 

— EU 

— ETI 

— FRI 

— GRI 

— IEC 

— ILD 

— ILO 

— ISO 

— KC 

— KMS 

— KPI 

— MI 

— NAW 

— NCR 

— NEN 

— NF 

— NL 

— NNI  

Algemene RijksInkoopVoorwaarden 

American Association of Textile Chemists and Colorists 

Acceptable Quality Level (toegestane kwaliteitsafwijking) 

American Society for Testing and Materials 

British Standard 

Busines s Social Compliance Initiative 

Comite Europeen de Normalisation 

Code of Conduct(gedragscode) 

Corrective Action Report 

Centimeter 

Deutsche Industrie Norm 

During Production (kwaliteitscontrole tijdens productie) 

Europese Aanbesteding 

Electronic Industy Citizenship Coalition® 

Europese Norm 

End Of File (einde bestand) 

Europese Unie 

Ethical Trading Initiative 

Final Random Inspection (eindcontrole) 

Sustainability Reporting GuidelinesTM 

International Electrotechnical Commission 

Inschrijvingsleidraad 

International Labour Organization 

International Organization for Standardization 

Kwaliteitsclausule 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

Key Prestatie-Indicator 

milliliter 

Naam Adres Woonplaats 

Non Conformity Report 

Nederlandse Norm 

Norme Francaise 

Nederland 

Nederlands Normalisatie Instituut 
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— Nm 
	

Nummer metrisch 

— OHSAS 
	

Occupational Health and Safety Assessment Series 

— PBM 
	

Persoonlijke Beschermings Middelen 

— PCB 
	

Polychloorbifenyl 

— PCT 
	

Polychloorterfenyl 

— PDM 
	

Producten & Dienstenmanager 

— PPC 
	

Pre Producing Check (pre-productie controle) 

— PPM 
	

Parts Per Million 

— PDCA 
	

Plan, Do, Check, Act. Demming cirkel. 

— REACH 
	

Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen 

Reach European Regulation 1907/2006 

— RFRI 	 Re-Final Random Inspection 

— TR 	 Technische Richtlijnen 

— UWS 	 Uitschuifbare wapenstok 

— WRAP 	 Worldwide Responsible Accredited Production 
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6. Onderhoud van de Kwaliteitsclausule 
(Kwaliteitsclausule uitschuifbare wapenstok 0_9_0.docx) 

Terugkoppeling vanuit de hele productieketen is tijdens de duur van het contract, tijdens 
de productiefase en van de leveringen aan de Politie van harte welkom. 

Indien Opdrachtnemer van mening is dat essentiele informatie ontbreekt aan deze 
Kwaliteitsclausule dan kan deze in onderling overleg Productkennis & Analyse worden 
toegevoegd aan deze Kwaliteitsclausule. Van de Politie is Productkennis & Analyse 
verantwoordelijk voor deze Kwaliteitsclausule. 

Indien u vragen heeft, of in het geval van twijfel, ten aanzien van deze Kwaliteitsclausule, neem 
dan contact op met Marcel van der Lubbe, Productkennis & Analyse (kwaliteitsmanagement) 
van Politie-uitrusting. Mobiel +31 (0) 6 52 52 82 89. 
De verkregen informatie wordt in dank aanvaard, wordt vertrouwelijk behandeld en dient 
uitsluitend ter verbetering van dit Document (Kwaliteitsclausule uitschuifbare wapenstok 
0_9_0.docx). 

5. Toelichting 
© 2016 Politie-uitrusting, all rights reserved. 
Deze Kwaliteitsclausule is specifiek geschreven voor de Europese aanbesteding uitschuifbare 
wapenstok, Voor de overige Europese Aanbestedingen van de Politie is deze Kwaliteitsclausule 
niet van toepassinq. 
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8. Bijlagen 

_ 	.  
Bijlage A. Schaa4tc:•fferren toegestaneviiaaide-ten,doligien-yari het Pr.Oduc 

REGIO  - STOFFEN  . NORWRIcHTLUN r:"EIS 

A.01 EU Conform TS • Configuratie 

A.02 EU RAL Conform TS 0 Kleur 

A.03 EU Te bepalen Conform TS El Gewicht 

A.04 EU Te bepalen Conform TS • Transfers 

A.05 EU Te bepalen Conform TS • Waterdicht 

A.06 NL Warenwetbesluit 
Formaldehyde: 22 maart 2001 < 120 PPM • Formaldehyde in textiel 

A.07 EU Z AZO kleurstoffen Directive 76/769/EEC < 30 PPM 

A.08 EU 0 Chroom VI (Cr(VI)) 2002/231/EG: Beschikking 
Commissie: 18 maart 2002 < 10 PPM 

A.09 EU N Nikkel(NI). Oko-Tex 100 Klasse II 

A.10 EU Z REACH Voldoen aan de normering 

A.11 EU D Oko-Tex 100 Voldoen aan de normering Klasse II 

Voldoen aan de REACH. 
REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen 

A De Recente informatie REACH is via het internet te vinden bijvoorbeeld op de 
webpagina: http://echa.europa.eu/nI/regulations/reach  

A De Meest Recente informatie Oko-tex is via het Internet te vinden bijvoorbeeld 
op de webpagina: https://www.oeko-tex.com  — Appendix 4. 

A Deze opsomming van schaadstoffen is niet limitatief. 

A Met de genoemde Norm / richtlijn wordt bedoeld de Iaatste actuele versie van 
deze Norm. Aan deze Norm moet voldaan worden. 

A 

Ten aanzien van Indicatie nikkel gebruik in kieding en/of uitrusting. 
De Politie gebruikt een nikkel detectie kit. Deze kit is gebaseerd op CR 
12471:2002 screen tests voor nikkelafgifte uit legeringen en coatings in op aan 
Politiekleding en/of uitrustingstukken die in direct en Iangdurig contact met de 
huid komen. 

A 
Testen ten aanzien van schaadstoffen kunnen worden en worden in de regel 
uitgevoerd door een erkend geaccrediteerd Europees Laboratorium zoals: TOV-
Rheinland® . 

Algemeen gebruik van deze tabel. 
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Bijlage B.  Tolerantiewaardetabel Politie-uitrusting 

B.01 0 	 0,5 + / - 0,05 cm. 

B.02 0,5 	 1 + / - 0,10 cm. 

B.03 1 	 5 + / - 0,15 cm. 

B.04 5 	 20 + / - 0,20 cm. 

B.05 20 	 50 + / - 0,50 cm. 

B.06 50 	 100 + / - 1,00 cm. 

Deze tolerantietabel is geldig voor Uitschuifbare wapenstok. 

'' 	' 	' 	- 
., 	., 	-, 	,. 	,. 	, 	, 	.. 	- 	, 	-, 

' 
•;: 	,.., 

	

- 	' ' ',••'1gYAgyVkYnitr-v.F . 

	

- 	<3,:g.s-e.,':,:rii:V.,.:"F:5.1:9g4. 

Benoemde afmetingen in de Technische Richtlijnen zijn leidend. 

, 	, _ 	_.  	-.! ';.̀ :',:4;61?-- 	' 	IMMAZT 
Gewicht-i meat--;  .inhoud-en tiic!ttiteranties 	„ 	, 	,,.., 

Gewichtstoleranties, onbenoemde gewichten EN OIML R111:2004 - Fl. 

Maattoleranties, onbenoemde maten ISO 2768-1:1989 Table I c. 

Inhoud toleranties, onbenoemde inhoud Plus of min )0( milliliter, nader to bepalen. 

Tijd toleranties, onbenoemde tijden Plus of min 0.5 seconden. 
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Bijlage C. Laboratorium testen die kUnnen-wordenuit evoerd ten aanzien vanbet Product 	y' 

Test Norm-  . 	 ...- it  

C.01 Slagvastheid Conform TR 

C.02 Temperatuur Deutsche 	industrie 
Norm 53508 Conform TR 

C.03 Slagtest Conform TR 

C.04 Elasticiteit Conform TR 

C.05 Brandtest Conform TR 

C.06 Chemisch Natroloog Conform TR 

C.07 Zoutzuur Conform TR 

C.08 Zwavelzuur Conform TR 

C.09 Aceton Conform TS 

C.10 Testbenzine Conform TS 

C.11 Superbenzine Conform TS 

C.12 Milieu DIN-EN 4892-2 Conform TS 

C.13 Corrosie DIN 50021-SS Conform TS 

C.14 Conform TS 

C.15 Conform TS 

C.16 Conform TS 

C.17 Conform TS 

C.18 Conform TS 

C.19 Conform TS 

C.20 Conform TS 

C.21 Conform TS 

C.22 Conform TS 

C.23 Conform TS 

Product specifieke Eisen en / of Laboratoriumtesten worden in de Technische Richtlijnen vermeld. 

In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Eurotex Technical Clothing Group - 2006. 

A Deze opsomming van Laboratoriumtesten is niet limitatief. 

A Met de genoemde Norm wordt bedoeld de laatste actuele versie van deze Norm. Aan 
deze Norm moet voldaan worden. 

A Deze Laboratoriumtesten kunnen worden uitgevoerd worden door een erkend 
geaccrediteerd Europees Laboratorium zoals bijvoorbeeld: TOV-Rheinland®. 

A 
indien Klachten aan de Politie worden gemeld kan op de specifieke Klacht een of 
meerdere testen, indien noodzakelijk afwijkend van de in de Bijlage C genoemde 
test(en), worden uitgevoerd. 

Algemeen gebruik van deze tabel. 
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Bijlege D. Attributenkeuring Tolerantie .  
BU deeontt4s.Veifde rodiletlivi,aliteitla het. van belang goe bliWiPiteikeV Vt16:,' diverse 

Op deze wijze is de ElebOirielin :zo..objectief rno-delifis,.:. 	.... b000rdeeld. onderdeleaWorden. 

D.01.   esehatligIngen 

Productbeschadigingen mogen niet voorkomen. 

D.02 Visueel  
, 	 . 	, 	4N, 	a • 	, 

Afwerking Conform Kwaliteitsclausule. 

Kleur(en) Conform CIELAB Conform TS. 

Symmetrie Gelijkheid van links/rechts — 
onder/boven van Product. 

Badges & transfers indien aanwezig Conform TS. 

Verontreiniging 
Vuil, lijm, 
vezels, 
vlekken 

Er wordt gelet op vlekken en restdeeltjes 
(bijvoorbeeld: lijmresten, naaigarens en vezels). 

p.m , Wen. 	' 	'' , - 	A,. 	,,.: 	, 	t 	- 	, 	, 	, 	?:., 	,,,S ..: 

Lengte / breedte Minimaal 3 st. Maattabel Conform TS. 

Gewicht Minimaal 3 st. Maattabel (indien vermeld) Conform TS. 

Het meten (Iengte) wordt uitgevoerd met een normaal in de handel verkrijgbaar 
meetlint of een weegschaal (gewicht). 

.     	‘,..' 	 4 	'-, 	: Laboratoriumtesten 	 , :D.04  

Zie Bijlage C 

Barcodelabel Lees- en scanbaarheid kunnen worden gecontroleerd. 

Maatkaartje Lees- en scanbaarheid kunnen worden gecontroleerd. 

D.05 - Vergelijk 	,       
Bijsluiter Is/zijn aanwezig Conform TS. 

Eerdere zending Vergelijk op punt D.02 en D.03. 

Productinformatie 
Maatkaartje / barcodelabel /-
barcodesticker / wasvoorschrift 
/ bijsluiter. 

Standmodel Standstaal Vastgesteld. 

Aantal In overeenstemming met de order. 

A  Deze Laboratoriumtesten kunnen worden uitgevoerd worden door een erkend 
geaccrediteerd Europees Laboratorium zoals bijvoorbeeld: TOV-Rheinland® . 

A Klachten die aan de Politie worden gemeld kunnen aanleiding zijn om op de 
specifieke Klacht de Attributenkeuring aan te passen. 

A Indien onvermijdelijk kunnen de Keuringen en/of Laboratoriumtesten Destructief zijn. 

De Politie behoudt zicht het recht om het proces "Attributenkeuring" naar aanleiding 
van bijvoorbeeld Klachten aan te passen. 
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Bijlage E1. International Labour Organisation-verklaring 

VOORBEELD - VERKLARING INZAKE NALEVING 
FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN CONVENTIES VAN DE ILO 

Hierbij verklaart ondergetekende mede narnens zijn toe- en onderleveranciers: 

Zich te houden aan de fundamentele mensenrechten conventies van de ILO, te weten: 

1.1 Conventions 29 en 105 Forced Labour; 

1.2 Conventions 100 en 111 Discrimination; 

1.3 Conventions 138 en 182 Child Labour; 

1.4 Conventions 87 en 98 Freedom of Association. 

1.5 Conventions 155 Occupational Safety and Health 

Compleet en naar waarheid opgemaakt, 

Datum 

Naam 

Functie 

Onderneming 

Handtekening 
en 
bedrijfsstempel 

Fabrikant (Auditee) 

Plaats 

Land 

De Politie beschikt over de ingevulde en ondertekende ILO-verklaring voordat een Procesaudit 
wordt afgenomen. Het is de taak van Opdrachtnemer om hiervoor zorg te dragen. 

De inhoud van de conventies kunt u vinden via internet bij "NORMLEX Information System on 
International Labour Standards". http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0  

Op verzoek worden deze pdf-conventies aan u verstuurd. 
Deze informatie is dezelfde als die via bovenstaande internetlink kan worden opgevraagd. 
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Attachment E2. ILO — international declaration 

EXAPMPLE - DECLARATION ON COMPLIANCE WITH 
FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS CONVENTIONS OF THE ILO 

Hereby, the undersigned declares: 

To adhere to fundamental human rights conventions of the ILO, namely: 

1.1 Conventions 29 and 105 Forced Labour; 

1.2 Conventions 100 and 111 Discrimination; 

1.3 Conventions 138 and 182 Child Labour; 

1.4 Conventions 87 and 98 Freedom of Association. 

1.5 Conventions 155 Occupational Safety and Health. 

Complete and said truthfully, 

Date 

Name 

Function 

Company 

Signature and 
company stamp 

Producer (Auditee) 

Place 

Country 

The content of the conventions can be found on internet by "NORMLEX Information System on 
International Labour Standards". http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0  

On request these pdf-conventions will be send to you. 
This will be the same information found by the internet link above. 
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Bijlage F. Voorbeeld Keuringsregistratie "Conformiteitverklaring". 

CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE FABRIKANT 

De Fabrikant bevestigt hiermee dat voor: 

Ordernummer: 

De Politie: 

Geproduceerd: 

 

Europese Aanbesteding nummer 	 

Order 4500 	 

Datum: 	 

Politie — Politie-uitrusting — Apeldoorn 

Productomschrijving: 	 

Productnummer: 	 

Lotnummer: 

 

Leverdatum: 	 Hoeveelheid.  

 

  

n Product is in de overeenkomen uitvoering, in overeenstemming met de Technische 
Richtlijnen en geproduceerd met de voorgeschreven grondstoffen en fournituren. 

De steekproef is uitgevoerd Conform de norm ISO Standaard 2859-1-1999 

Keuringsniveau: II • 

AQL: 2.5 AQL: 4.0 • • 

Steekproef: Normaal Verscherpt • • 

Enkelvoudig Dubbelvoudig III • 

Controlepunten Methode Akkoord 

Model. Visueel Conform • 
• Kleur. Visueel Conform 
• Controle op de verwerkte grondstoffen Conform TR. Handmatig Conform 
• Controle op maatvoering Conform de Eisen in de TR. Handmatig Conform 
• Controle van maakwijze. Handmatig Conform 
• Controle op de aanwezige labels van het Product. Visueel Conform 
• Controle op de aanwezige labels van de verpakking. Visueel Conform 
• Controle van de verpakking: paar en omdoos. Visueel Conform 
• Volgende Defecten zijn geconstateerd: 
• 

• Er zijn geen Defecten geconstateerd. 
Opmerking / beslissing (voldoet aan de Eisen) 
Datum / Paraaf / Handtekening: 

Fabrikant: 

0 Dit formulier is compleet en naar waarheid ingevuld. 

Vul deze pagina in met een blauwe of zwarte balpen. 

De definitieve inhoud van deze Registratie wordt voor de eerste zending aan de Politie afgestemd. 
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BiJI Tge G. V66rbeeld Keuringsregistratie lesttegistratie ten behoeve Van he 
Pytiduc 

GONFORM'ISO'2139A IITEITSCONTRDLESYSTEEM VAN DE 'FOR] 
1999 

Keuringsniveau II Ordernummer: 
Test acc. AQL 
2.5 Leverdatum: 

2de test A.Q.L. 
1.0 

Totaal aantal paar: 

Product: Invullen Productnummer: Invullen 

Test aantal paar: 

- ̀,.. ContrOle!Ognten, ' 	.---- 	...„ 

	

Afwijkin 	err  	_ 

WS / Aanta[gecontroleerde stuks 

UWS Opmerkingen 

Aantal  

Maatafwijking 

Defect 

Ongelijke lengte: 

Ongelijke breedte: 

Naad Defect / ontbreekt 

Barcode Politie Afwijking 

Verpakking Afwijking 

Invullen 

Invullen 

Invullen 

Invullen 

Invullen 

Invullen 

Test zonder Defecten Test met Defecten • • 

Akkoord voor zending Politie Zending geblokkeerd • • 

Zending afgekeurd • • 

Minor Major il • 

Gecontroleerd door: Verzend instructie 

Fabrikant 

Dit formulier is compleet en naar waarheid ingevuld. 

Vul deze pagina in met een blauwe of zwarte balpen. 

* De definitieve inhoud van deze Registratie wordt voor de eerste zending afgestemd. 
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Bijlage H. VoorbeeldKeuringsregistratie Ptoduct 

Invullen 5% 

Invullen 5% 

Invullen 5% 

Invullen 5% 

Invullen 5% 

Gewicht 5%  

Invullen 5% 

Invullen 5% 

Invullen 5% 

I nvullen 5% 

Invullen 5% 

Invullen 5% 

Draagmiddel 

Maatcontroletabel ProdLitt. 

Invullen 

?f• 

5% 

Opmerking(en) (leverancier) (Plaats) 

H.01 Ontbrekende gegevens Maat: 

H.02 Minor Aantal Maat: 

H.03 Major Aantal Maat: 

H.04 Kritiek Aantal Maat: 

H.05 

Alle afmetingen in centimeters. 

Alle gewichten in grammen. 

Opmerking(en) Politie-uitrusting. 

Dit formulier is compleet en naar waarheid ingevuld. 

Vul deze pagina in met een blauwe of zwarte balpen. 

* De definitieve inhoud van deze Registratie wordt voor de eerste zending afgestemd. 
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In sommige gevallen zal de Politie een eerste opzet maken van deze Kwaliteitsregistratie. Deze 
wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal. Daarna zorgt Opdrachtnemer voor een eventuele vertaling 
ten behoeve van de productie. Het onderhoud van deze kwaliteitsformulieren ligt bij Opdrachtnemer 
tenzij anders is afgesproken. 

Bijiage J. Checklist 	levereri -docurnenthtie.tep,  bellow.% van kvvaliteitS;otg /' AUclit... 

N mschrijiiing ._.   Aanwezig . AOS 
-4'.200ileggOif Stidilien Van: 	0 rad 	rienieti combitii0110' 9n; on erpannemervi  _  	- 	. 	. 

VolbOrdO. 	 _ 	_ 
in alfabisc e 

- 

J.01 * Conformiteitverklaring ten behoeve van het Product; 0 0 

J.02 De Datasheets van het Product; 0 El 

J.03 * De Keuringsregistraties van het Product; El El 

J.04 Fourniturenhandboek van het Product; 0 0 

J.05 
Foto-impressie productielocatie, minimaal snijzaal en 
productieruimtes; El El 

J.06 
Geldig ISO-certificaat 14001:2005 of ISO certificaat 14001-2015, 
(Ondertekend door Opdrachtnemer; El El 

J.07 Geldig ISO-certificaat 9001:2008 of ISO certificaat 9001-2015, 
(Ondertekend door Opdrachtnemer); 0 El 

J.08 ILO-verklaring overige ketenpartners, (Ondertekend); 0 El 

J.09 ILO-verklaring van de Opdrachtnemer, (Ondertekend); 0 El 

J .1 0 ILO-verklaring van de Fabrikant / Combinatieleden / Onderaannemers; 0 El 

J.11 * Keuringsregistratie van het Product, (Voorbeeld); El 0 

J.12 * Klachtenprocedure, (Voorbeeld); 0 El 

J.13 Machinelijst van de productielocatie; El 0 

J.14 * Maattabel van het Product; 0 El 

J.15 * Maatwerkformulier (Voorbeeld); El El 

J.16 Kwaliteitshandboek indien er geen ISO 9001-certificaat is; 0 El 

J.17 Milieuhandboek indien er geen ISO 14001-certificaat is; El 0 

J.18 Retourenformulier (Voorbeeld); 0 El 

J.19 * Vragenlijst(en) ter voorbereiding van de Procesaudit. 0 CI 

  

Registraties die vooraf aan de eerste productie voor Politie, specifiek worden gemaakt. 
Dit zal gebeuren in gezamenlijk overleg. (minimaal de kwaliteitsmanager van de 
productie en vertegenwoordiger van Productkennis & Analyse de Politie). 
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tieve 	I t Van" aliteitscoritrcile Conimunieatierntiix ten 

Adres 

Politie-uitrusting 
Europaweg 224 
7336 AR Apeldoorn 
Postbus 608 
7300 AP Apeldoorn 
Nederland 

Garantie / Reparatie 

Afnamekeuringen 

Bijlage K. Voorbeeld vantle,communicatiematrix. - 

Deze communicatiematrix is bedoeld om vast to stellen welke personen bij de Politie en bij de 
Opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor de diverse onderwerpen. 

Onderwerp Contactpersoon Opdrachtnemer Contactpersoon yan- delPolitie .  

PiLITIE 
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(vet) Deze Registraties zijn vooraf aan een Procesaudit bij het Auditteam van de Politie 
aangeleverd. 

A • 
De bovenstaande documentatie is voorzien van: 

Bedrijfsstempel van de Opdrachtnemer, 
• Ondertekend door de Opdrachtnemer. 



N.01 ❑ Retour van het Product in ongewijzigde staat (geen herstel mogelijk). 

N.02 111 Herstel van het Product door bevoegde instantie. 
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Bijlage L. Voorbee!ci Garantie, herstelmogelqkheden, Productklachten -Afwijkingen 
Artikelnummer: N0000000000 / 00000000000 

Artikel / Omschrijving: Uitschuifbare wapenstok Politie 

Algemene. voonivaar 
CI 1 — Normaal gebruik van het ---- 

CI 2 — Het Product is onderhouden conform het 	 

CI 3 — het Product is gebruikt conform de gebruikershandleiding. 

GAraqtrelj 
stettiliin 

3 Mnd. • .........:„. 18,mn •  • 24 mn 24. mnd 

0 Niet van toepassing op het Product. 

ietmogelijk;::  
As dekkert 

L.01 Product repareren 

L.02 Product repareren 

L.03 Product repareren 

L.04 Product repareren 

L.05 Vervaardigingsfout 

L.06 Naadje repareren 

L.07 Invullen 

L.08 Invullen 

L.09 Invullen 

L.10 Invullen 

L.11 Invullen 

L.12 Invullen 

Inspecti!conclusie 

M.01 Klacht gegrond Ja Neen Twijfelachtig. 

M.02 Binnen garantietermijn Ja Neen 1:7 Onbekend. 

M.03 Herstel mogelijk Ja Neen Onbekend. 

M.04 

Te ondernemen actie 

Deze tabel wordt onderhouden door de verantwoordelijke contractmanager van Politie. 

In de regel is dit na gunning. 
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N.03 vervangend Product. II Aan de klant, leveren van een 

N.04 

Opmerkingen 	 . 	 „ 	. 	. 	.... 
1 

2 

AAritekeningen, Wijxigingen en opmerkingen 	„ 	• 	, 	.„ 	:, 	- , , 	, • , 

Minor Afwijking is een kans tot verbetering van het Product. 

Minor Afwijking is een kans tot verbetering van het productieproces. 

Major Afwijking is een verwijzing naar een fout in het productieproces. 

In deze Kwaliteitsclausule staat vermeld dat de Iaatste versies van de ISO normeringen van 

toepassing zijn. In de transitieperiode van ISO Normen 9000, 9001 en 14000 naar de Normen 

ISO 9000:2015, ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 blijven de huidige Normen van kracht. 

Indien de Opdrachtnemer de transitie heeft doorlopen zijn de nieuwe managementnormen 

van kracht. 

Procesaudits die in 2016 worden afgenomen, verlopen conform de Normversies: 

ISO 9000:2005, ISO 9001:2008 en/of ISO 14001:2004. Daar waar van toepassing 

wordt in deze Kwaliteitsclausule naar de NEN-EN-ISO 9000:2015 verwezen. 

Indien een Auditee in 2016 beschikt over de ISO-norm XXXXX:2015 dan wordt een 

Procesaudit Conform deze Norm afgenomen. 

Een conformiteitsverklaring is alleen geldig als het Product en het Standmodel gelijk zijn. 

De conformiteitsverklaring verliest zijn geldigheid als de Opdrachtnemer wijzigingen aan het 

Product ten opzichte van het Standmodel doorvoert (bijvoorbeeld in opbouw, grondstoffen, 

Materiaaleigenschappen, verwerking enzovoorts). 
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E.o.f. --- Kwaliteitsclausule uitschuifbare wapenstok 0_9_0.docx --- 
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133. Ter besluitvorming: 
Mel ark . 

3c.Herziene gunningsadvies pepperspray uniform. 
11.1 

vatokonoeftroawk. 

Verslag 

Organisatieonderdeel PDC 

P*LITI E 
031 

Behandeld door 102 e 
	 Aanwezig 

E-mail I 
	

10.2.e 	 ,102e 	 ,102e 	10.2e 

102e 	 , 102 e 	,102e 

Pagina 1 
AfiAlezig 

10.2.0 	,102e 	, 10.2.e 	 ,102e 

ovedeg SG PU 
Datum 08 september 2016 

Locatie Nieuwegein, ruimte 1.05 

1. Opening en vaststelling agenda 

10-2-e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.'°", is ply. 
diensthoofd FM en neemtlime waar deze vergadering. 
Er zijn geen aanvullende agendapunten, agenda wordt vastgesteld. 

2. Verslag vorige vergadering 

Pag.2 rondvraag: tekstueel aangepast. Vastgesteld 

3b. ILD Uitschuifbare wapenstok. 
Vragen over financiele haalbaarheid uitgezet bijuk* 
advies. 

Bonden benaderen. 
blz.6 Bij defecte stok, bij vervanging hiervan is het niet meer nodig om de 

oude wapenstok terug to krijgen, tekst m.b.t. de werkwijze in deze aanpassen. 
10Ze 

blz. 9. Het woord "heimelijk" eruit halen bij de gebruikers wekt dit 
verwarring. Akkoord, wordt aangepast. 

«waaKzaam en dienstbaar» 
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Rondvraag 
geen. 

Sluiting 
sluiting om 12.20 uur. 
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Zojuistffrff -gesproken. lla 

Met lop: heb ik reeds enkele afspraken gemaaktfie: 

033 

102e 

Van: 	 Verheggen, R. (Ronald) 
Verzonden: 	 maandag 3 oktober 2016 20:18 
Aan: 	 10.2.e 

CC: 	 102.e 	 102e 	 10 2 e 	 10 2e 

Onderwerp: 	 RE: the continuing story of.... 

Hi 102e 

Vandaag gedegen met 102. en lo.ze gesproken11-1 	 uitkomst is als volgt: 

• 1026 heeft kortgesloten met de Directeur Financien dat aanbesteding door mag gaan onder voorwaarde dat 
hij ken aangeven dat hij de financiele dekking binnen zijn begroting kan vinden. Hij is bereid dit te doen. 

• TA! 103.' en ik hebben nu afgesproken dat we de wapenstok gaan invoeren, maar wel in 2017-2018.11.1 
" 	, 	• 

• iore 	heeft nu de opdracht om de dekking voor de wapenstok, verspreid over 2017 en 2018 vorm te 
geven,11.1 

• Venal dat moment kan de aanbesteding worden hervat. 

Morgen even bellen? 

Van: "2  e 

Verzonden: vrijdag 30 september 2016 11:49 
Aan: la2e 
	

@politie.n1>•102.e 
	

@Politie.n1>;1oze 

@politie.nl> 
CC: Verheggen, R. (Ronald)1.029..  

Onderwerp: the continuing story of.... 
@politie.nl> 

..... the collapsable baton. Of ook wel de UWS. 

102e 	informeert mij maandag zo snel mogelijk over de definitieve kleur van het verkeerslicht. 

Met vriendelijke groet, 

10 2 e 

Dienstenmanager Politie-Uitrusting 
NHON NSGBO 

Politie I Politiedienstencentrum I Facility Management I PDM 
Ringwade 51, 3429 LM Nieuwegein 
Postbus 238, 3970 AE Driebergen 

1 
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Ter besluitvorming: 
Vatt nietpnder 

VattnietandfirlieraicAte 

• Valirtletenletiie 

Verslag LITIE 
035 

Organisatieonderdeel PDC 

Behandeld door 102e 

E-mail I 

Paging 1 

Aanwezig 

102e 	 102e 	 , 10 2 e 	, 10 2 e 

102e 

Afwez g 

102e 	 , 102e 	, 102e 	, 102e 	 , 10 2 e 

102_e 

overieg Verslag SG PU 
Datum 05 oktober 2016 

Locatie Nieuwegein, ruimte 1.05 

Opening en vaststelling agenda 
102e-  opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Er zijn geen extra agendapunten. 

Verslag vorige vergadering. 
Geen opmerkingen. Vastgesteld. 

3d UWS 
102e Proces doorzetten! 

ewaaKzaam en dienstbaar* 
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aangezien het implementatie window 2017 niet meer haalbaar is vanwege 
het verstrijken van de deadline voor publicatie van 3 oktober 2016, zal 
implementatie in 2018 gaan plaats vinden. 

':Akkoord met implementatie in 2018; er is geen afspraak met de Minister 
dat de wapenstokken in 2017 in gebruik moeten zijn. 

4. Ter informatie: 
• 4a FIPR Pepperspray 

102.6- Gesprek met TNO heeft geen bezwaar opgeleverd. E.e.a. wordt 
komende weken afgerond 

5. Rondvraag 
Geen 

6. Sluiting. 
Voorzitter sluit om 11.30 uur de vergadering. 

«waaKzaam en dienstbaar» 
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102e 

Van: 	 Verheggen, R. (Ronald) 
Verzonden: 	 zondag 9 oktober 2016 15:13 
Aan: 	 102e 	 10.2.8 	 102e 	 • 102e 

102.6 

CC: 	 102e 

Onderwerp: 	 RE: Antw: Verlengde wapenstok 

102e en/of ik sluiten graag aan! 

Ronald 

Van. 113211i 

Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 10:46 
Aarrlq.e 	 , 	 @politie.n1>;19.ze 	 , 

@politie.n1>;1020 	 1@politie.n1>; in.ze-7:  

'@politie.nl>; Verheggen, R. (Ronald) la-f." 	 @politie.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: Verlengde wapenstok 

102e 	, wil je tzt hiertoe het initiatief nemen, ik sluit graag aan. 

Groat 102.e 

Van 102-e • 
Verzonden: woensdag 5 oktober 2016 18:46 
Aan:1p2e 

Poolitie.nk 
ung 	 @politie.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: Verlengde wapenstok 

@politie.ni>;102,:o @politie.n1>;102e 
'@politie.nl>; Verheggen, R. (Ronald) 

Dat is een goed idee om dit met elkaar te bespreken en ervan te leren! 

1 
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Managementsamenvatting 

Aanleiding, opdracht en afbakening 
Als gevolg van de toezegging van de Korpsleiding om de uitschuifbare wapenstok per 2016 

in to voeren, is de verwerving van "Uitschuifbare Wapenstokken" door lnkoopmanagement 

op de PAK (Politie Aanbestedingskalender) 2015 geptaatst. Gezien het directe raakvlak met 

avenge wapenstokken (lange wapenstok voor Mobiele Eenheid en beredenen en de 

elektrische wapenstok voor de hondengeleiders) wordt dit als geheel opgepakt. 

Afbakening: 

Aangezien de invoering van een uitschuifbare wapenstok directe consequenties heeft voor 

het gebruik van wapenstokken in de verschillende doelgroepen (en mogelijk bij 

ketenpartners) wordt dit als een samenhangend geheel opgepakt. De Business Case 

beperkt zich daarom tot de volgende producten: 

• Uitschuifbare wapenstok (nieuw); 

• Korte wapenstok (gaat met de komst van de uitschuifbare wapenstok mogelijk uit het 

assortiment); 

• Wapenstok lang voor Mobiele Eenheid; 

• Elektrische wapenstok mod. 50b military; 

• Wapenstok Beredenen; 

• Draagmiddelen voor uitschuifbare wapenstok. 

Huidige situatie 
De Politie maakt sinds jaren gebruik van diverse soorten wapenstokken. Op dit moment 

worden de volgende soorten onderkend: 

Korte wapenstok 

Verkort lange wapenstok 

Lange wapenstok ME 

- Lange wapenstok Beredenen 

Elektrische wapenstok 

De effectiviteit (en daarmee het gebruik) van de korte wapenstok staat daarbij al geruime tijd 

ter discussie. Collega's in de Robuuste Basis Teams krijgen de korte wapenstok als 

onderdeel van de basisuitrusting. 

Beleidskaders 
Het beleid is dat elke executieve Politie ambtenaar, zoals vermeld in het "Aanwijzingsbesluit 

wapens en uitrusting Politie 2013", alsmede in het "Besluit bewapening en uitrusting Politie" 

beschikt over een korte wapenstok. 
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Budgetanalyse 
De investering wordt wel opgenomen in de meerjarenbegroting van FM voor 2017-2018. 

Wet- en regelgeving 
De korte wapenstok en het toegestane gebruik ervan, staan beschreven in het 

"Aanwijzingsbesruit wapens en uitrusting Politie 2013", aismede in het "Besluit bewapening 

en uitrusting Politie" en de "Regeling beheer wapens en munitie 2015". 

Deze regelingen zullen, als gevolg van de verwerving van de uitschuifbare wapenstok 

bijgesteld moeten worden, aangezien de korte wapenstok met merk en leverancier in de 

regelingen genoemd is. 

Het voorkeursscenario 
Op basis van de nadere uitwerking van de relevante scenario's, geniet scenario 1 "de Korte 

Klap"de voorkeur, als oplossing voor de verwerving en implementatie van de Uitschuifbare 

wapenstokken. 

Er is, hoewel er mogelijk later gestart kan worden vanwege het opbouwen van de benodigde 

voorraden, minder regie nodig op de implementatie dan bij een geleidelijk scenario. OBT/IBT 

kan in dit scenario in kort tijdsbestek de introductie verzorgen. 
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Kwantitatief Kosten tO2b 

Kwalitatief Voordelen riA 

Nadelen 

Risico 

Impact op implementatie 

Randvoorwaarden 
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Relevante scenario's 

De nadere uitwerkin• van de relevante scenario's is als volt: 

Aantallen 55.000 stuks initieel, 
1.000 p.jr structureel 

i i 

x. 	... ,-, 	. 
55.000 stuks initieel, 
1.000 p.jr structureel 

,,,rloti!,,L4-N .: ::',:f,  '. 	• ,F: 

50.000 stuks initieel, 
950-1.000 p.jr. 
structureel 
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Wapenstokken 

Besluitvorming 
De Opdrachtgever wordt verzocht in te stemmen met het voorgestelde voorkeursscenario en 

onderhavig document, bij 'Goedkeuring Opdrachtgever' op pagina 2, te ondertekenen. 

Daarnaast wordt Opdrachtgever verzocht de adviezen 1 en 2, zoals verwoord in Hoofdstuk 

3, over te nemen. 

In Iijn met geldende werkprocessen wordt Opdrachtgever verzocht de bijgevoegde 

Opdrachtbrief te ondertekenen. 
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1 	Al gemeen 

1.1 Reden voor de Business Case 

Als vervoig op de Onderzoeksopdracht wordt een Business Case opgesteld. De Business 

Case is een intern besluitvormend document gericht op de concretisering van de behoefte 

en een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van de oplossingen (scenario's). De 

uitgewerkte Business Case inclusief voorkeursscenario wordt ter besluitvorming 

aangeboden aan de Opdrachtgever. 

1.2 Aanleiding 

Als gevoig van de uitkomsten van de pilot heeft de Korpsleiding het besluit genomen om de 

uitschuifbare wapenstok in te voeren en de verwerving van "Uitschuifbare Wapenstokken" is 

door lnkoopmanagement op de PAK (Politie Aanbestedingskalender) 2015 geplaatst. 

1.3 Opdracht 

Verken de mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende scenario's door: 

• Voor de aanbesteding van de Wapenstokken voor de Politie een Business Case op 

te stellen waarin de scenario's tegen eikaar worden afgewogen; 

• Per scenario de kosten, baten en risico's in kaart te brengen. 

Daarbij dient zoveel mogelijk te worden gestreefd naar standaardisatie, 

assortimentsverkleining en efficiency. 

1.4 Opdrachtgever 

De opdrachtgever (eigenaar product of dienst), tevens verantwoordelijk voor de 

besluitvorming over de Onderzoeksopdracht, is dhr. G. Th. den UyI, waarnemend directeur 

Politiedienstencentrum (PDC). Deze heeft de besluitvorming over de onderzoeksopdracht 

gemandateerd aan de voorzitter van de Stuurgroep PU. 

1.5 Opdrachtnemer 

Onderhavige Business Case is uitgewerkt door Producten & Dienstenmanagement in 

samenwerking met lnkoopmanagement en relevante stakeholders. 

1.6 Producten & dienstenmanager 

De verantwoordelijk Producten & dienstenmanager is 1°2'3  

1.7 Afbakening 

In onderhavige Business Case worden, conform de Onderzoeksopdracht, de volgende 

onderwerpen nader uitgewerkt: 

• Omvang van het pakket (artikelen), waar nodig gerelateerd aan functiegroepen; 

• Financiele omvang van de opdracht; 

• Opties voor verwerving en implementatie. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Huidige situatie 

De Politie maakt sinds jaren gebruik van diverse soorten wapenstokken. Op dit moment 

onderkennen we de volgende soorten: 

Korte wapenstok 

Verkort lenge wapenstok 

Lange wapenstok ME 

Lange wapenstok Beredenen 

Elektrische wapenstok 

De effectiviteit (en daarmee het gebruik) van de korte wapenstok staat daarbij al geruime tijd 

ter discussie. Collega's in de Robuuste Basis Teams krijgen de korte wapenstok als 

onderdeel van de basisuitrusting. Al jaren zijn er klachten over de effectiviteit ervan. In 

diverse rapportages en studies zijn deze samengevat in de volgende 5 punten: (Citaat uit 

rapport "De uitschuifbare wapenstok in de BPZ"): 

1. 	Te weinig slagkracht: als de burger dikke kleding of een leren jas aan heeft, dan is het effect van slaan 

met de korte wapenstok beperkt. 

2 	Te weinig uitstraling: burgers zijn niet onder de indruk van de korte wapenstok. De Politie straalt er, aldus 

de criticasters, te weinig gezag mee uit. 

3. 	Te kort: de korte wapenstok is niet geschikt out mensen op afstand te houden. 

4 	Verhoogde kans op letsel: Ondanks het gevoel van weinig slagkracht bij de /tone wapenstok (evert de 

inzet van dit geweldsmiddel een (door herhaaidelijk 	verhoogde kans op letset van burgers op bij het 

aanwenden van fysiek geweld. 

5. 	Te agressief imago; Het gebruik van de wapenstok (het herhaaldelijk inslaan op burger vanwege de lage 

slagkracht uit punt 1) oogt zeer agressief en gee/f een negatief imago voor de Politie. 

In 2012 is besloten een pilot van een jaar binnen de Basis Politie Zorg (BPZ) en de Dienst 

Bewaken en Beveiligen (DB8) uit te voeren om te onderzoeken of de uitschuifbare 

wapenstok: 

Een nuttige aanvulling is op de huidige geweldsmiddelen; 

Ter vervanging of ter aanvulling van de korte wapenstok gezien moet worden.  

Het onderzoek binnen de BPZ heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden in de voormalige regio 

Usselland, tijdens werksetting in de horeca diensten. In het rapport "De uitschuifbare 

wapenstok in de Basis Politie Zorg" wordt de uitschuifbare wapenstok beschreven als "een 

wapenstok met meerwaarde". Volgens de auteurs van het rapport, zou de uitschuifbare 

wapenstok kunnen dienen als vervanger van de korte wapenstok. Binnen de DBB is 

geconcludeerd dat de uitschuifbare wapenstok een aanvulling is op het 

huidige assortiment aan geweldsmiddelen. 

Toevoeging van 19241. : 	ter verduidelijking 
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2.2 Beleidskaders 

De Korpsleiding heeft in 2014 besloten tot de aanschaf van de uitschuifbare wapenstok voor 

de Politie. De uitschuifbare wapenstok moet de korte wapenstok gaan vervangen. Daarmee 

raakt de invoering ervan bijna alle geledingen van de Politie en haar ketenpartners. 

Op basis van de algemeen geldende opdracht tot besparing, vergroten van efficiency en het 

streven naar assortimentsverkleining, wordt zoveel mogelijk gezocht naar artikelen die in het 

standaard assortiment van de leveranciers te verkrijgen zijn (zogenaamde "off-the-shelf' 

artikelen) en wordt dus geen Politie specifiek maatwerk gevraagd. 

2.3 Budgetanalyse 

De nadere uitwerking van de budgetanalyse is als volgt: 

Budgethouder 

Grootboekrekeningnummer 4075000 duurzame goederen wapens 

Budget lopend kalenderjaar in € E 
TO 

 
..„ 

Budget meenarenbegraing Ja 

Budget meerjarenbegroting in € perjaar 2018: 102A:'  ' . 

Informatie aangeleverd door afdeling FUO-FM 

Informatie aangeleverd door . 01e .:, 

Informatie gegenereerd op 13-02-2017 

2.4 Wet- en regelgeving 

Besluit bewapening en uitrusting Politie 

In het "Besluit bewapening en uitrusting Politie" zijn de regels over de bewapening, de 

uitrusting en de kleding van de Politie en de bijzondere bijstandseenheden vastgelegd. 

Deze regeling dient met de invoering van de uitschuifbare wapenstok (vanwege het expliciet 

noemen van de "korte wapenstok") bijgesteld te worden. 
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Aanwijzingsbesluit bewapening en munitie Politie 

In het "Aanwijzingsbesluit bewapening en uitrusting Politie", artikel 12 en 13, zijn de regels 

over de bewapening, de uitrusting en de kleding van de Politie en de bijzondere 

bijstandseenheden vastgelegd. 

Deze regeling dient met de invoering van de uitschuifbare wapenstok (vanwege het expliciet 

noemen van de leverancier van de "korte wapenstok") bijgesteld te worden. 

Regeling beheer wapens en munitie 

In de "Regeling beheer wapens en munitie 2015, art 2, punt 4" 2  is voor politiemedewerkers 

die in burger werken een vrijstelling geregeld voor het dragen en gebruiken van de 

wapenstok. Zij hoeven deze niet te dragen, indien dit de aard van hun werkzaamheden 

belemmert (heimelijk, non-pol werken). 

Dit neemt niet weg dat voor een deel van deze collega's de uitschuifbare wapenstok een 

zinvolle aanvulling op het assortiment geweldsmiddelen kan zijn. Het kan voorkomen dat in 

situaties direct het vuurwapen moet worden gebruikt, maar de collega een keuze heeft voor 

een ander middel. Daarom wordt in verdere berekeningen in deze business case uitgegaan 

van alle wapen dragende collega's, dus ook die waarvoor een vrijstelling voor het dragen 

van de wapenstok verleend is. 

Korpsreglement Bewapening, Kleding & Uitrusting 2014 

Binnen de Politie gelden afspraken over de standaard Bewapening, Kleding en Uitrusting. 

Deze zijn vastgelegd in het korpsreglement en (in een andere uitwerking) in 

kledingpakketten. De wapenstokken en draagmiddelen worden hierin per functiegroep 

vastgelegd. 

2 Gepubliceerd in Staatscourant nr. 17308, d.d. 26 juni 2015 
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3 Voorkeursscenario 

Het voorkeursscenario is de combinatie van scenario 1 °de Korte Kiap". 

Voor dit scenario is gekozen omdat de invoering van de uitschuifbare wapenstok naar 

verwachting sneller gaat dan een geleidelijk scenario, waarbij er een volgorde in 

eenheden/diensten bepaald moet worden. Er is minder regie op de implementatie nodig, in 

vergelijk met het scenario 2 "Geleidelijke implementatie" omdat de implementatie op vrij 

natuurlijke manier geschiedt middels reguliere IBT momenten. Het is in dit scenario zaak om 

via de wapenkamers tijdig de benodigde hoeveelheden op locatie to krijgen. 
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4 Onderbouwing 

4.1 Marktconsultatie Uitschuifbare wapenstokken 

4.2 Deskresearch 

De invoering van de uitschuifbare wapenstok verdringt de behoefte aan een "korte 

wapenstok". In 2017 en mogelijk 2018 zal nog een beperkte hoeveelheid korte 

wapenstokken ingekocht moeten worden om de instroom en vervanging to voorzien. Dit zal 

een beperkte omvang kennen, mede omdat er nog een voorraad van zo'n 500 korte 
wapenstokken in Apeldoorn ligt. it!  
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De behoefte aan de lange wapenstok voor de Mobiele Eenheid, de wapenstok voor de 

beredenen en de elektrische wapenstok blijven in de uitwerking van de business case 

gehandhaafd, maar wordt niet nader uitgewerkt in scenario's. De afzet is in aantallen en 

kosten zeer beperkt in verhouding tot de invoering van de uitschuifbare wapenstok. Er zijn in 

de afgelopen 5 jaar gemiddeld 15-20 elektrische wapenstokken (a l.°4:b euro p.stuk excl. 

BTW) en gemiddeld 500 lange wapenstokken (an'euro p.stuk excl. BTW) gekocht. Deels 

zijn deze lange wapenstokken in het verleden in de BPZ terechtgekomen voor 

horecadiensten. 

Tijdens de inventarisatie van wapenstokken is ook de "Verkorte lange wapenstok" in beeld 

gekomen. Deze wapenstok was in gebruik bij de ME van de Spoorwegpolitie, maar: 

er is sinds 2012 geen vraag meer naar geweest (maar er ligt wel voorraad); 

navraag bij de ME van de Landelijk Eenheid leert dat er geen behoefte aan deze 

wapenstok meer bestaat. 

Daarom is al in maart 2016 besloten om de beschikbare voorraad "Verkort lange 

wapenstokken" uit to faseren. Dit artikel blijft in de verdere uitwerking daarom buiten 

beschouwing. 

Draaamiddelen:  

Met de projectgroep is de draagwijze van de uitschuifbare wapenstok verkend. Verschillende 

mogelijkheden voor het dragen van de uitschuifbare wapenstok zijn verkend. Voor details 

wordt verwezen naar Bijlage II "Draagmiddelen". Voor de uitwerking van de business case 

wordt hierna uitgegaan van een draagwijze "aan de koppel". Voor collega's die in burger 

werken zijn desgewenst verdekte draagmiddelen verkrijgbaar. 

Traininosmiddelen:  

In alle gevallen moeten de IBT-centra en de Politie Academie voorzien worden van 

trainingsmiddelen (oefenstokken en slagkussens). In de uitwerking van het opleidingsplan 

zal de specifieke behoefte verder uitgewerkt worden, maar in de kern verandert die behoefte 

niet bij een keuze voor een ander implementatietempo. Elke IBT moet voorzien zijn/worden 

van middelen. 

Het uitgangspunt voor het schofingsplan is dat gewerkt wordt met oefenmateriaal dat de 

werkelijkheid zo veel mogelijk benadert. Gemiddeld zal elk van de 25 IBT centra en op de 

PA naar verwachting voorzien moeten zijn van zo'n 30 uitschuifbare oefenstokken 

(gemiddelde groepsgrootte is 30, vermeerderd met wat reserve en materiaal voor docenten). 

Voor de berekening van de opdrachtwaarde is uitgegaan van 1000 oefenstokken. 
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Daarnaast moet in elk IBT centrum en op de PA een hoeveelheid slagkussens beschikbaar 

zijn om te kunnen oefenen (20 slagkussens a 1°11 	euro p.stuk, excl. BTW). De initiele 

investering hiervoor bedraagt ongeveer 1(110-  euro excl. BTW, structureel zullen er 

incidentele beschadigde gevallen vervangen moeten worden. De trainingsmaterialen zijn 

onderdeel van de verwerving voor uitschuifbare wapenstokken. 

Aanpassen wet- en regelgeving: 

Alvorens de uitschuifbare wapenstok in gebruik genomen kan worden, is aanpassing van 

wet- en regelgeving noodzakelijk. Het Ministerie van V&J zal in overleg met de Korpsleiding 

(op advies van de directie) het Besluit Bewapening en Uitrusting en het Aanwijsbesluit 

Bewapening en Uitrusting Politie moeten bijstellen. Het aanwijsbesluit kan pas definitief 

worden aangepast na gunning (omdat merk, type en leverancier van de uitschuifbare 

wapenstok hierin genoemd wordt). Aanpassing van deze wet- en regelgeving neemt enkele 

maanden in beslag. Daar moet rekening mee worden gehouden bij het implementatie traject. 

Ketenpartners: 

De Koninklijke Marechaussee (hierna: KMAR) is in 2015 overgegaan tot het selectie van een 

uitschuifbare wapenstok. Zij hebben gekozen voor een specifiek merk en type en hebben 

aangegeven niet deel te nemen aan het verweringstraject van de Politie. Wel heeft men 

aangeboden kennis en ervaring te willen delen. Daar wordt gebruik van gemaakt, door 

deelname in de projectgroep the het verwervingstraject voorbereidt. 

De Douane, de FIOD en de DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning) hebben aangegeven 

mee te doen met het verwervingstraject van de Politie. De DJI is voornemens een 40cm 

stalen uitschuifbare wapenstok te verwerven. Derhalve nemen zij ook deel in het projectteam 

dat de aanbesteding voorbereid. In totaal gaat om zo'n 2250 wapenstokken (Douane: 800, 

DJI: 1200 en FIOD: 50). 

4.3 Fieldresearch 

De invoering van de uitschuifbare wapenstok verdringt, zoals eerder aangegeven, de 

behoefte aan een "korte wapenstok". In lijn met hetgeen hiervoor geschreven is, is de 

verwachting dat er voor de komende jaren voldoende lenge wapenstokken in de organisatie 

voorradig zijn. 1°21; 

Op dit moment koopt de Politie de wapenstokken op incidentele basis, zonder een 

overeenkomst, bij deze leverancier in. Er zijn geen afnameverplichtingen vastgelegd of 

verwachtingen richting leverancier geuit. 
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4.4 Scenario's 

Inleiding 

Sinds het vaststellen van de Onderzoeksopdracht is afstemming gezocht en gevonden met 

de Politie Academie en HRM/OBT. De scenario's, zoals in deze Business Case beschreven, 

zijn mede op basis van die samenwerking tot stand gekomen. 

Het uitgangspunt van dit traject is dat de uitschuifbare wapenstok de korte wapenstok 

vervangt. Daarmee wordt de uitschuifbare wapenstok voor de gehele Politie ingevoerd. In de 

onderzoeksopdracht is reeds een inschatting gedaan van het aantal stokken dat daarmee 

gemoeid is. Voor de details wordt verwezen naar bijiage I "Inschatting aantallen". 

Voor diverse functiegroepen die in burger werken (recherche, non-pol) bestaat een 

ontheffing voor het dragen en het gebruik van de wapenstok. Ondanks die ontheffing zal een 

groot deel van deze groep naar verwachting toch gebruik willen gaan maken van de 

uitschuifbare wapenstok, al is het maar om bij het uitoefen van de taak een keuze in 

geweldsmiddelen to hebben (Recherche, DLOS, OT) 111  

. In de uitwerking van deze 

business case wordt uitgegaan van de aanname dat de groepen die in burger werken ook de 

uitschuifbare wapenstok ter beschikking krijgen. 

Een verdere differentiatie naar functiegroepen zal in dit stadium weinig/geen invloed op de 

Het totale aantal uitschuifbare wapenstokken wordt geschat op zo'n 60.000 — 65.000 

(gedurende looptijd 10-jarig contract). Zie bijiage I: "Inschatting Aantallen" voor details. Een 

belangrijk deel van deze uitschuifbare wapenstokken zal door ketenpartners (KMAR, DJI, 

Douane etc) afgenomen worden. Het aantal wordt geschat op 7.500 stuks. Deze tellen 

echter niet mee in de kostenberekening voor deze business case, omdat de kosten voor 

deze uitschuifbare wapenstokken niet door de Politie worden gedragen. 

Bij het bepalen van volgorde van verstrekking zal rekening moeten worden gehouden met 

eventuele voorkeuren van ketenpartners. 
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Totale Iooptijd: 

Aantal 

55.000 

55.000 

500 

Prijs p.stuk (excl BTW) 3 	Totaal 

*PI BTW) 

incl BTW) 

Totaal 

wapenstokken 

draagmiddelen 

trainingskussens 

Jaar 0 (Investering): 

Aantal 

45.000 

45.000 

500 

	 Prijs p.stuk (qxcl BTW 	Totaal 
102b 

draagmiddelen 

trainingskussens 

wapenstokken 

excl BTW) 

id BTW) • 

Totaal 

Aantal 

wapenstokken 1.000 

draagmiddelen 1.000 

trainingskussens 50 

Totaal 

3  Op basis van recent uitgevoerd marktconsultatie. 

P*LITIE Business Case 
Wapenstokken 

Investering 

Voor de bepaling van de investering en structurele kosten voor de Politie wordt uitgegaan 

van een maximale omvang van 55.000 (gedurende looptijd 10-jarig contract). De prijzen die 

hieronder genoemd zijn, zijn gemiddelde listprijzen zoals deze door leveranciers tijdens de 

marktconsultatie zijn opgeleverd. 

Jaar 1 en verder: 
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Scholing 

De implementatie van de uitschuifbare wapenstok kent naar verwachting een relatief 

eenvoudig (maar wel omvangrijk) scholingstraject. De doelgroep is getraind in het werken 

met de korte wapenstok en in de kern is het werken met de uitschuifbare wapenstok niet 

anders. De uitschuifbare wapenstok kent echter enkele belangrijke aandachtspunten en 

voordelen, die in een bijscholing aan de orde kunnen/moeten komen. 

Maar de introductie van het nieuwe middel hoeft niet met grootschalige opleidingskosten of — 

inspanning gepaard te gaan. De bij de verkenning betrokken docenten van Politie Academie 

en OBT verwachten dat de introductie bij de doelgroep ongeveer een halve dag in beslag 

neemt. Dat kan ingepast worden in de reguliere IBT momenten. 

HRM/OBT heeft, op basis van eerdere verkenning naar de invoering van de uitschuifbare 

wapenstok, de introductie reeds opgenomen in haar Strategisch Opleidings- Plan (SOP)4. 

Het uitgangspunt daarbij is dat de introductie onderdeel vormt van de reguliere IBT 

momenten en daardoor geen extra trainingsinspanning vraagt van zowel docenten als 

leerlingen. De Politie Academie kan in het reguliere opleidingsprogramma voor aspiranten 

de uitschuifbare wapenstok integreren. Aspiranten leren dan vanaf het eerste moment te 

werken met de uitschuifbare wapenstok. Ook daar zijn geen extra trainingsinspanningen te 

verwachten. 

Wel moeten de docenten van de Politie Academie en IBT een bijscholing ontvangen. 

Gedacht wordt aan een olievlek methode, waarbij per eenheid een "Ambassadeur" opgeleid 

zal worden door de Politie Academie. Deze ambassadeurs leiden vervolgens de IBT 

docenten in de eenheid op. De verwachting is dat de bijscholing voor de ambassadeurs 

ongeveer 2 dagen in beslag neemt. De ambassadeurs krijgen in die twee dagen handvatten 

aangereikt om het onderwijs in de eenheid verder vorm te geven. Het bijscholen van de 

docenten in de eenheid zou dan in ongeveer 1 dag moeten kunnen. 

Op deze manier kan de introductie van de uitschuifbare wapenstok in korte tijd op een 

efficiente manier plaatsvinden. Een en ander zal door Politie Academie en HRM/OBT nog 

nader uitgewerkt worden in opleidingskaders en een concreet opleidingsplan. Hiervoor zijn 

door zowel Politie Academie als OBT reeds docenten aangesloten bij de projectgroep. 

4  Afgestemd met mevrouw 7o-2 .e 
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4.4.1 0-optie 

Niet verwerven van de uitschuifbare wapenstok voor de Politie is geen optie. De 

operationele behoefte aan een andere (effectievere) wapenstok wordt reeds lange tijd 

onderkend en is in diverse besluitvormende gremia onderkend. De Korpsleiding heeft, mede 

op basis van de pilot in de voormalige regio Usselland, in 2013 reeds een beslissing 

genomen op de invoering ervan en de Minister van V&J heeft de invoering ervan in 2016 
nog aan de Tweede Kamer toegezegd. 11-1 

Dit laatste is overigens niet nader verkend. 

4.4.2 Scenario 1: de Korte Klap 

Aangezien elke collega normaliter elk kwartaal een IBT moment kent, zou theoretisch gezien 
de introductie van de uitschuifbare wapenstok binnen 1 kwartaal afgerond kunnen worden. 
11,1: 

Maar een grootschalige introductie in zo'n kort tijdsbestek vraagt een logistieke oplossing. 
Dat zal met name interne kosten (grotendeels logistieke kosten) met zich meebrengen. De 

leverancier moet daamaast in staat zijn (gesteld worden) deze aantallen tijdig te produceren. 

Hoewel de insteek is dat er geen Politie specifieke wapenstok ontwikkeld gaat worden, zal 

de leverancier wel productiecapaciteit moeten inplannen om de benodigde aantallen 
wapenstokken te produceren. 

Templateversie 2.0 	
Pagina 19 van 28 



Business Case 
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In 2017 kan een aanbestedingsproces doorlopen worden, opdat de introductie van de 

uitschuifbare wapenstok, volgens een geforceerd invoeringsscenario, in 2018 kan 

plaatsvinden, met uitloop naar begin 2019. HRM/OBT 5heeft al aangegeven dat de 
professionalisering van de docenten (indien gewenst) eind 2017 kan plaatsvinden. 

4.4.3 Scenario 2: Geleidelijke implementatie over langere tijd 

Als tegenhanger van een geforceerd invoeringsscenario wordt een scenario voorzien waarin 

de eenheden in een nader to bepalen tempo de uitschuifbare wapenstok in gebruik nemen. 
11,1 

5  Bij monde van 1 
 

e 	
, in een e-mail d.d. 31-01-2017. 
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Het aantal Politie BOA's worden geschat op 5.000. r.T- 

P*LITI E Business Case 
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4.4.4 Scenario 3: Beperken omvang doelgroep 

Een derde scenario is het beperken van de omvang van de doelgroepen die de uitschuifbare 

wapenstok gaan gebruiken. Vanuit het uitgangspunt dat de uitschuifbare wapenstok de korte 

wapenstok verdringt, zal dit ook voor de BOA's gelden die in het domein van opsporing 

actief zijn. Op basis van een opgave van het ministerie van V&J kan geconcludeerd worden 

dat dit zo'n 12.500 personen betreft, voor een deel werkzaam bij de Politie, maar ook bij 

ketenpartners als Douane, KMAR en DJI. Die ketenpartners hebben al verklaard over to 

willen gaan tot de invoering van de uitschuifbare wapenstok, al dan niet in een gezamenlijk 

verwervingstraject. De kosten voor de uitschuifbare wapenstokken die daarmee gemoeid 

zijn, komen echter niet ten laste van het budget van de Politie en dragen in die zin niet actief 

bij aan het verminderen van het benodigde budget voor dit scenario. 
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Politie Uitrusting (gegevens d.d. feb 2016). ft' 

P*LITIE Business Case 
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4.4.5 Lange wapenstok ME en Beredenen 

Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat het gebruik van de lange wapenstok 

drastisch gaat veranderen. Wel zal met de diverse gebruikers binnen de CCB organisatie 

bekeken worden in hoeverre de uitschuifbare wapenstok de behoefte aan deze andere 

wapenstokken beInvioedt. 

Voor de beredenen zal de huidige lenge wapenstok voorlopig gehandhaafd blijven. De 

massa van een uitschuifbare wapenstok van voldoende lengte (men is een wapenstok van 

100 cm gewend), in combinatie met de snelheid waarmee deze aankomt bij de tegenpartij, 

kan tot zeer ernstig letsel leiden bij de tegenpartij. Daarnaast weegt een stalen uitschuifbare 

wapenstok van die lengte ongeveer 900 gram. Deze stok wordt te zwaar om normaal te 

kunnen gebruiken. 

Er bestaat een voorraad van ongeveer 400 lange wapenstokken (voor Mobiele Eenheid) bij 

4.4.6 Elektrische wapenstok 

De elektrische wapenstok kent specifieke inzet en wordt op klantorder ingekocht. De 

hondengeleiders en AOT's kunnen deze bestellen van algemeen budget. Ze behoren dan tot 

de groepsuitrusting (niet elke hondengeleider is bijvoorbeeld uitgerust met een elektrische 

wapenstok, maar ze zijn in de voertuigen beschikbaar). 
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Aantallen 55.000 stuks initieel, 
1000 pjr structureel 

De nadere uitwerkin van de relevante scenario's is als vol 

Kwalitatief Voordelen 

Nadelen 

Kosten Kwantitatief 

Niveau 
Toelichting 

Impact op implementatie 

Randvoorwaarden 
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4.4.7 	Relevante scenario's 



Af1-„Vetr"-,  

LITIE Business Case 
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4.5 Managen van contract en leverancier 
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Bijlage I: Inschatting aantallen 

i 	.i 	:- 	•-:-!':, k: 	•::Si - 	• 	-:i 	. 

Executieven 30.000 (op basis van project POPU) 

Recherche en heimelijk 10.000 

Politie BOA - opsporing 12.500 (inclusief ketenpartners als KMAR, 

Douane en DJI). 

Oefenstokken 1.000 (30 stokken per IBT centrum, plus PA) 

Totaal 53.500 

Ketenpartners 7.500 -/- (aanname 6) 

Totaal voor BC 46.500 

Jaarlijkse vervanging/instroom: 	1000 stuks wapenstokken en draagmiddelen. 

6  Het inrichtingsplan Nationale Politie biedt geen zekerheid over het totaal aantal Politie 

BOA's. In een rapportage van het ministerie van V&J (2014) wordt het aantal gesteld op 

12.500. Van de ketenpartners weten we dat er een behoefte aan zo'n 7.500 stuks 

wapenstokken is. 
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Bijlage II: Draagmiddelen 

Binnen de projectgroep is de draagwijze van de uitschuifbare wapenstok verkend. 

Op voorhand werden diverse manieren van dragen onderkend. Deze zijn enerzijds binnen 

de Politie organ isatie en anderzijds bij leveranciers getoetst. Hieronder zullen ze per geval 
toegelicht worden. 
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Bijlage III: Alternatieven voor de korte wapenstok 

Op het moment dat de uitschuifbare wapenstok wordt uitgereikt, wordt de korte wapenstok 

van de collega ingenomen. Ook de in de eenheden aanwezige voorraad korte wapenstokken 

wordt ingenomen. Daarmee ontstaat een voorraad aan korte wapenstokken, waarvoor een 

nadere bestemming gevonden dient to worden. De projectgroep heeft diverse opties verkend 
1O.2 

Templateversie 2 0 
Pagina 28 van 28 



Project Initiatie Document (PID) 

Inzake: Wapenstokken 

Definitief 2.0 • 01-03-2017 

041 



Distributie 

Tactisch Inkoper 01-06-2016 0.2 
Doelmatigheidstoetser 01-06-2016 0.2 
Leden Stuurgroep PU 12-06-2016 1.0 
Tactisch Inkoper 12-06-2016 1.0 
Leden Stuurgroep PU 21-03-2017 2.0 
Tactisch Inkoper 21-03-2017 2.0 

21-03-2017 Stuurgroep PU 

Goedkeuring (document inhoudelijk s elezen en voor akkoord) 

P*LITI E Project Initiatie Document (PID) 
Wapenstokken 

Versi eschiedenis 
- 	e - 

a 
(L 1-  6 

%,--AcT 

ate-- 	- 	„ 	- 
 en 	au  3 e, 	C Agripassirr en ifiiAll i 

0.1 20-05-2016 Eerste concept 
0.2 31-05-2016 Aanpassingen na beoordeling 1D 2V-  Nee 
1.0 12-06-2016 Versie 1.0 Nee 
1.1 30-06-2016 Aanpassing m.b.t. wapenherstellers op 

verzoek van Stuurgroep 
Nee 

2.0 01-03-2017 Planning aangepast Nee 

@2017 Politie, all rights reserved. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wjze opgeslagen of openbaar gemaakt in 

enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere 

manier, zonder voorafgaande schriftel jke toestemming van de Polite. 

Uitgegeven door: 	Politie, Politiedienstencentrum 

Informatie: 	Producten & dienstenmanagement 
Contactpersoon: 	102e 

E-mail: 	 in* 	@politie.n1 

Samenstelling en 	102e 
redactie template: 

Templateversie 1.0 	 Pagina 2 van 26 



P*LITI E Project Initiatie Document (PID) 
Wapenstokken 

Inhoudsopgave 

1 	Algemeen 	 5 

1.1 	Reden voor het Project Initiatie Document (PID) 	  5 

1.2 Brondocumenten 	 5 

1.3 	Stakeholders 	  5 

1.4 Totstandkoming 	 6 

2 	Projectdefinitie 	  7 

2.1 	Resultaten (meetbare doelen) 	  7 

2.2 Randvoorwaarden 	 8 

2.3 Aannames 	 8 

2.4 	Belangrijkste risico's 	  9 
2.5 	Relaties met andere projecten 	 10 

3 	Business Case 	  11 

3.1 	Wet-, regelgeving en beleidskaders 	 11 

3.2 	Voorkeursscenario 	  12 
3.3 Randvoorwaarden 	 12 

3.4 	Baten, lasten, besparingspotentieel en budgetanalyse 	 13 

4 	Plan van aanpak 	  14 

4.1 projectaanpak 	 14 

4.2 	planning 	  16 

5 	Projectorganisatie 	  17 

5.1 	Governance 	  17 

5.2 	Opdrachtgever 	  17 

5.3 Stuurgroep 	 17 

5.4 Opdrachtnemer 	 17 

5.5 	Producten & dienstenmanager 	  17 

5.6 	Projectgroep 	  18 

5.7 	Deelprojectgroep 	  18 

6 	Projectbeheersing 	  19 

6.1 	Bijeenkomsten Stuurgroep 	 19 

6.2 	Bijeenkomsten Projectgroep 	  19 

6.3 	Bijeenkomsten deelprojectgroep(en) 	 19 

6.4 	Rapportages 	  19 

6.5 	Go / no-go momenten 	 20 

6.6 Issues 	 20 

Templateversie 1.0 	 Pagina 3 van 26 



P4LITIE Project Initiatie Document (PID) 
Wapenstokken 

6.7 	Wijzigingen 	 21 

6.8 	Projectkosten 	 21 

6.9 Kwaliteitsborging 	 22 
6.10 	Acceptatiecriteria 	 22 
6.11 	Toleranties 	 22 
6.12 	Escalatieprocedure 	 22 
6.13 	Templates en procedures 	 23 

6.14 	Opslag projectdocumenten 	 23 

6.15 	Dossiervorming 	 23 

6.16 	Archivering 	 23 

Bijlage 1 Business Case 	 24 

Bijlage 2 Governance-model 	 25 

Templateversie 1.0 	 Pagina 4 van 26 



P*LITI E Project Initiatie Document (PID) 
Wapenstokken 

1 Algemeen 

1.1 	Reden voor het Project Initiatie Document (PID) 

Als vervoig op de Business Case en de Opdrachtbrief wordt, in opdracht van de Stuurgroep, 

een PID opgesteld t.b.v. de aanbesteding van Wapenstokken. De PID is een document 

waarin alle relevante informatie over de projectmatige aanpak wordt samengevoegd en 

waarmee alle betrokkenen eenduidig geInformeerd worden. 

1.2 Brondocumenten 

De volgende brondocumenten liggen ten grondsiag aan dit PID: 
• Rapport "De uitschuifbare wapenstok in de BasisPolitieZorg'" (J. Timmer c.s.), 2012 

• Onderzoeksopdracht Wapenstokken v1.1 d.d. 04-01-2016; 

• Business Case Wapenstokken v1.1 d.d.29-05-2016; 

• Opdrachtbrief Wapenstokken d.d. 16-06-20162; 
• Aanbestedingsstrategie Wapenstokken d.d 08-06-2016. 

Bovengenoemd(e) document(en) zijn als bijlage aan dit document toegevoegd en dienen ter 

informatie of als naslagwerk voor de bij het project betrokken functionarissen. 

1.3 Stakeholders 
, s x  
'.. 
	
_e. .,........-w 	- 

- 	Til 
,..,---, 	_ 	,,•.-..... 	, 

__ 	 , 

.,4 

,: 

___ 
Ur 

Politie collega's Gehele Politie Gebruikers De diverse 
doelgroepen, 
waarvoor de 
wapenstokken 
worden 
aangeschaft 
Team Logistiek 
dient ervoor to 
zorgen dat de juiste 
hoeveelheden 
wapenstokken tijdig 
op de IBT-centra 
van de eenheden 
zijn. 

Team Logistiek FS Interne Logistiek 

Team PU FS Voorraad 
Docenten OBT/IBT HRM Scholing De docenten van 

IBT zijn onmisbaar 
in het bijscholen 

1  https://vmniv.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/06/06/de-uitschuifbare-
wapenstok-in-de-basispolitiezorg  
2  De opdrachtbrief is na vaststelling van de bijgestelde Business Case ondertekend. 
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van de collega's. 
Politie Academie Docenten Scholing De docenten van 

de PA zijn 
onmisbaar bij het 
scholen van IBT 

Vakbonden, OR Divers Vakorganisaties Vertegenwoordigen 
de collega's en 
hebben een stem 
bij de invoering van 
dit middel. 

Ketenpartners Divers, KMAR, DJI, 
Douane 

Gebruiker Diverse 
ketenpartners willen 
in deze 
aanbesteding 
deelnemen. 

1.4 Totstandkoming 

Dit PID is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de volgende 

functionarissen: 
10.2.e • Diensten Manager - Politie Uitrusting 

• Stuurgroep PU 
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2 Projectdefinitie 

2.1 	Resultaten (meetbare doelen) 

Het project !evert voor de Openbare Procedure minimaal de volgende producten op: 

- - 	• 
- 	- 

Mama 
.yam 

 

- - 	0,- 	„.. 	
_ 	

- - 

	

,,,,:_,„ r 	 „., 	— 
Concept implementatieplan 

Communicatieplan 

Specificeren 

Opstellen Programma van Eisen Programma van Eisen 

Opstellen aanbestedingsdocumenten Uitnodiging tot Inschrijving 

Formulierenset 

Concept overeenkomst 

Prijzenblad 

Selecteren 

Aanbesteding Publicatie aanbesteding 

Nota van Inlichtingen(en) 

Beoordeling Gebruikersbeoordeling 

Gunningsadvies Gunningadvies 

Voorgenomen gunning Brieven voomemen tot gunning en afwijzing 

Definitieve gunning Brieven definitieve gunning en afwijzing 

Contracteren en implementeren 

Opstellen en tekenen contract Definitieve overeenkomst 

Ondertekende overeenkomst 

Publicatie van gunning 

Uitvoeren implementatieplan Definitief implementatieplan 

Contractinformatie eenheden 

Dechargedocument implementatie 

Eindrapportage project 
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2.2 Randvoorwaarden 

Aan de volgende randvoorwaarden/omstandigheden dient te zijn voldaan om het project 
succesvol te laten verlo en: 

Vattod7LW  
a  

,6,.,.. 
Voor de aanschaf van de middelen zal vanaf 

2017 geld in de begroting gereserveerd moeten 
zijn. 

Budget (investering en 

onderhoud) moet geregeld zijn 

Ambassadeurs IBT in de 

eenheden zijn gedurende Q1 en 

Q2 van 2018 beschikbaar voor 

implementatie. 

Voor het implementatieplan zullen de 

ambassadeurs IBT vnjgemaakt moeten worden. 

Zij geven onderwijs aan de 1BT docenten in de 

eenheden. 

Leverancier(s) moet(en) in staat 

zijn om in korte tijd voorraad 

uitschuifbare wapenstokken, 

draagmiddelen en slagkussens te 

leveren 

Cruciaal voor succesvolle implementatie is dat 

er bij aanvang voldoende wapenstokken, 

draagmiddelen en slagkussens voorhanden zijn. 

Uit de marktverkenning blijkt dat dit mogelijk 

moet zijn, maar daar zal actief met leveranciers 
op gestuurd worden. 

Team Logistiek moet tijdig de 

wapenstokken op locatie 

bezorgen 

Er zullen afspraken gemaakt moeten worden 

met team Logistiek om zeker te stellen dat bij 

aanvang van de bijscholing voldoende 

wapenstokken op de IBT centra zijn. 

2.3 Aannames 

De volgende aannames/omstandigheden zijn van invloed op de voortgang van het project, 

maar bevinden zich buiten de invloedsfeer van de Producten & dienstenmana er. 
.,,  -,, 	,.:, 

't- tLar 	- 	 ;•,, 	„, _ 	• 	,,,V:Y 
 

De eenheden plannen tijdig IBT De eenheden zullen in de gewenste periode de 
lessen in te trainen collega's vnj moeten maken voor de 

les Uitschuifbare Wapenstok. Doen ze dat niet, 

loopt implementatie vertraging op. 

Kosten voor gebruik van de Een representatieve groep politie collega's zal 
locatie Politie Academie gevraagd worden om tijdens een gebruikerstest 
Ossendrecht worden ten taste van de wapenstokken te beoordelen. Dit zal naar 
het project gebracht alle waarschijnlijkheid op locatie van Politie 

Academie in Ossendrecht plaatsvinden, maar 

kan ook op een (centraal gelegen) IBT-locatie 

zijn. Dit wordt nader verkend. 
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2.4 	Belangrijkste risico's 

co 	 3 
, , a 	e 	 . 	, . 

Budgetten niet geregeld Geen geld voor aanschaf 
middelen 

Werkzaamheden staken voor 

publicatie aanbesteding en 

nadenken over exit-strategie" 

Vertraging in planning lmplementatie verschuift in 
tijd 

Tijdig signaleren en bijsturen. 

Leverancier kan benodigde 

aantallen niet tijdig leveren. 

Vertraging in implementatie Leveranciers geven aan de 

gevraagde aantallen te kunnen 

leveren. Desondanks zullen 

vooraf met leverancier 

afspraken gemaakt worden over 

te leveren aantallen en tijdens 

het productieproces wordt hier 

actief op toegezien. 

Onvoldoende 

opleidingscapaciteit bij PA 
Ambassadeurs kunnen niet 

getraind worden, hetgeen 

implementatie in gevaar 

brengt 

PA tijdig aansluiten aan project 

en tijdig afspraken maken over 

de implementatie. 

Ambassadeurs in de 

eenheden zij niet 

beschikbaar voor training 

IBT Docenten kunnen niet 

getraind worden, hetgeen 

implementatie in gevaar 

brengt 

HRM OBT en de beoogde 

ambassadeurs tijdig aansluiten 

aan project en tijdig afspraken 

maken over implementatie. 

OBT/!BT tijdig aansluiten in 

project en tijdig afspraken 

maken met LIO over 

implementatieplan. 

Onvoldoende 
opleidingscapaciteit bij IBT 

Doelgroep kan niet getraind 

worden, hetgeen 

implementatie vertraagt. 

Te technisch specificeren Geen of te weinig 

passende inschrijvingen 
Functioneel specificeren en 

gedegen gebruikersbeoordeling 

in aanpak opnemen. 

Interne logistiek niet op orde Te late levering van 

stokken -> vertraging 

implementatie 

Tijdig afspraken met logistieke 

dienst maken. Altematief is 

wellicht rechtstreeks op locatie 

IBT-centrum laten afleveren. 

Afwijking baten, lasten of 

besparingspotentieel 

Lagere baten, extra kosten 

of minder besparing 
Toleranties liggen vast. Indien 

afwijking buiten grenzen komt, 

bespreken met Stuurgroep. 

Overschnfding in 

projectkosten 

Extra kosten Toleranties liggen vast. Indien 

afwijking buiten grenzen komt, 

bespreken met Stuurgroep. 

Geen passende Inschrijving Vertraging in planning Aanbestedingsdocumenten 
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en/of selectie- en 

gunningscriteria aanpassen. 

Procedure Gunning via 

Onderhandeling 

Aanbesteding opnieuw doen 

2.5 	Relaties met andere projecten 

,;.,,,-,.. 
.; 	

.  
Wric 	. 	.. 

EA Operationele broek Door de verwerving van de uitschuifbare wapenstok 

(en de draagwijze aan de koppel) kan de 

wapenstokzak in de operationele broek in toekomstige 

modellen vervallen. Hier is in de Business Case voor 

de operationele broek reeds rekening mee gehouden. 

Herziening ME Regeling Door de verwachte afname van de ME hoeven de 

komende jaren (waarschijnlijk) minder lange 

wapenstokken to worden aangeschaft. ME zal 

daamaast ook de uitschuifbare wapenstok 

aanschaffen. 

Representatief Uniform Bij het representatief uniform wordt geen bewapening 

meer gedragen. In de broek van het representatief 
uniform zit nu nog een wapenstokzak. Die kan bij 

toekomstige modellen dus vervallen. 

Templateversie 1.0 	 Pagina 10 van 26 



P*LITI E Project Initiatie Document (PID) 
Wapenstokken 

3 Business Case 
Het plan van aanpak van de aanbesteding is direct afhankelijk van het in de Business Case 

uitgewerkte en door de Stuurgroep geaccordeerde voorkeursscenario. Om die reden wordt 

in dit hoofdstuk kort ingegaan op de belangrijkste uitkomsten uit de Business Case. 

3.1 	Wet-, regelgeving en beleidskaders 

Besluit bewapening en uitrusting Politie 

In het "Besluit bewapening en uitrusting Politie" zijn de regels over de bewapening, de 

uitrusting en de kleding van de Politie en de bijzondere bijstandseenheden vastgelegd. 

Deze regeling dient met de invoering van de uitschuifbare wapenstok (vanwege het expliciet 

noemen van de "korte wapenstok") bijgesteld te worden. 

Aanwijzingsbesluit bewapening en munitie Politie 

In het "Aanwijzingsbesluit bewapening en uitrusting Politie", artikel 12 en 13, zijn de regels 

over de bewapening, de uitrusting en de kleding van de Politie en de bijzondere 

bijstandseenheden vastgelegd. 

Deze regeling dient met de invoering van de uitschuifbare wapenstok (vanwege het expliciet 

noemen van de leverancier van de "korte wapenstok") bijgesteld te worden. 

Regeling beheer wapens en munitie 

In de "Regeling beheer wapens en munitie 2015, art 2, punt 4" is voor politiemedewerkers 

die in burger werken een vrijstelling geregeld voor het dragen en gebruiken van de 

wapenstok. Zij hoeven deze niet te dragen, indien dit de aard van hun werkzaamheden 

belemmert (heimelijk, non-pol werken). 

Dit neemt niet weg dat voor een deel van deze collega's de uitschuifbare wapenstok een 

zinvolle aanvulling op het assortiment geweldsmiddelen kan zijn. Het kan voorkomen dat in 

situaties direct het vuurwapen moet worden gebruikt, maar de collega een keuze heeft voor 

een ander middel. Daarom wordt in verdere berekeningen in deze business case uitgegaan 

van alle wapen dragende collega's, dus ook die waarvoor een vrijstelling voor het dragen 

van de wapenstok verleend is. 
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Korpsreglement Bewapening, Kleding & Uitrusting 2014 

Binnen de Politie gelden afspraken over de standaard Bewapening, Kleding en Uitrusting. 

Deze zijn vastgelegd in het korpsreglement en (in een andere uitwerking) in 

kledingpakketten. De wapenstokken en draagmiddelen worden hierin per functiegroep 

vastgelegd. 

3.2 Voorkeursscenario 

Het voorkeursscenario is de combinatie van scenario 1 "De korte klap". 

Voor dit scenario is gekozen omdat de invoering van de uitschuifbare wapenstok naar 

verwachting sneller gaat dan een geleidelijk scenario, waarbij er een volgorde in 

eenheden/diensten bepaald moet worden. Er is minder regie op de implementatie nodig, in 

vergelijk met het scenario 2 "Geleidelijke implementatie" omdat de implementatie op vrij 

natuurlijke manier geschiedt middels reguliere IBT momenten. Logistiek is dit scenario wat 

lastiger dan het tweede scenario, omdat het zaak is in dit scenario tijdig de benodigde 

hoeveelheden op locatie te krijgen. Toch geniet het eerste scenario de voorkeur omdat het 

belang om de implementatie zo kort mogelijk te laten duren zwaarder weegt. 

3.3 Randvoorwaarden 

Financiele dekking moet geregeld zijn. 

- 	Leverancier is in staat om voldoende aantallen te leveren. 

Uit de marktconsultatie blijkt dat leveranciers in staat zijn de gevraagde aantallen te 

leveren. 

IBT is beschikbaar voor implementatie en bijscholing 

HRM/OBT heeft in het Strategische Opleiding Plan reeds rekening gehouden met de 

introductie van de uitschuifbare wapenstok. 
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De verwachte lasten bedraqen: 
(iY 

Va-gf 
Aanschaf 

proefstokken voor 
projectteam 

Aanschaf stokken en 
draagmiddelen (FM 

Budget) 
Aanschaf 

trainingsmiddelen 

Vemietigen korte 
wapenstokken 

Kosten 
gebruikerstest 

Voorziening 
onderhoud 

PM PM 

Het verwachte besparingspotentieel bedraaqt: 

A2,  
Korte wapenstok 
vervalt 

EtTarcr;*4.,4t  
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3.4 	Baten, lasten, besparingspotentieel en budgetanalyse 

Kosten voor Politie Academie, op basis van een gebruikerstest met 100 personen die 

gedurende 2 dagen gebruik maken faciliteiten de van de Politie Academie. Aangenomen 

wordt dat die mensen ook blijven ovemachten. Als alternatief kan een centraler gelegen 

(IBT-) locatie gekozen worden. Dit zal nader verkend worden. 

• Er zijn in de afgelopen jaren gemiddeld 1000 wapenstokken per jaar aangeschaft, 
Tom 	p.stuk (incl BTW). Die worden met de invoering van de uitschuifbare 

wapenstok niet meer aangeschaft. 

Uit de budgetanalyse komt naar voren dat er wel budget beschikbaar is om in het 

voorkeursscenario to investeren 4. Het benodigde budget bedraagt: 

3  Deze kosten zijn, vooruitlopend op het aanbestedingsproces en met toestemming van 
,oze , ten laste gekomen van budget PU. 
4  Bevestigd door 1WGe 	, FUO-FM, d.d. 13-02-2017 

Templateversie 1_0 
	

Pagina 13 van 26 



P*LITI E Project Initiatie Document (PID) 
Wapenstokken 

4 Plan van aanpak 

4.1 	projectaanpak 

In de loop van 2018 zal de invoering van de uitschuifbare wapenstok binnen de Politie 

plaatsvinden. De rest van het jaar 2017 wordt gebruikt voor het doorlopen van de 

aanbestedingsprocedure. Tijdens de aanbestedingsprocedure zal een uitgebreid 

selectieproces doorlopen worden. Met een brede vertegenwoordiging van de Politie (en 

ketenpartners) zullen de ingediende wapenstokken, in lijn met de selectie van het 

politiepistool, beoordeeld worden. Dat vraagt om actieve deelname van een omvangrijke 

groep collega's van uiteenlopende functiegroepen. De verwachting is dat, vanwege het 

belang van de invoering van de uitschuifbare wapenstok, collega's hiervoor vrijgemaakt 

kunnen worden. 

Nadat er voldoende voorraad is opgebouwd kan overgegaan worden tot het bijscholen van 

de Politieambtenaren en het verstrekken van de middelen. De bijscholing zal geschieden 

volgens de olievlek methode. De bedoeling is dat de ambassadeurs uit de eenheden in het 

eerste kwartaal van 2018 een (naar verwachting) 2-daagse opleiding door de PA en de te 

selecteren leverancier worden bijgeschoold op het gebruik van de uitschuifbare wapenstok 

en het bijbrengen van de kaders voor de opleidingen in de eenheden. 

De ambassadeurs leiden vervolgens (medio Q2-2018) in hun eigen eenheid vervolgens (in 

eendaagse bijscholing) de IBT docenten op. Daarbij krijgen de docenten de kaders 

aangereikt om het gebruik van de wapenstok te instrueren aan de politiemedewerkers. De 

bijscholing voor de politieagenten kan vervolgens vanaf het derde of vierde kwartaal van 

2018 in maximaal 1/2  dag gebeuren. De aanname is dat de eindtermen voor de AZ-toets 

onveranderd blijven, zodat het bijscholen op de vaardigheden voor de uitschuifbare 

wapenstok in korte tijd kan gebeuren. 

Aangezien elke politiemedewerker de AZ-toets moet afleggen, zou (theoretisch gezien) de 

implementatie van de uitschuifbare wapenstok snel gerealiseerd moeten kunnen zijn. De 

praktijk leert echter dat lessen niet altijd volgepland worden. Daarom wordt rekening 

gehouden met een omscholing die in ieder geval 2 kwartalen zal duren. 

Zoals gezegd zal 2017 in het teken van het doorlopen van het aanbestedingsproces. 

Aangezien er naar standaard artikelen zal worden gezocht is de verwachting dat dit proces 

in dat kalenderjaar kan worden afgerond. 

Na gunning heeft de leverancier tijd nodig om het productieproces op te starten en de 

benodigde voorraad op te bouwen. Naar verwachting heeft een leverancier ongeveer een 

half jaar nodig om de eerste voorraden aan te leggen. 
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Met de leverancier en de interne logistieke dienst zullen heldere afspraken gemaakt moeten 

worden over het tijdig verstrekken van de juiste hoeveelheden wapenstokken aan de diverse 

IBT centra in het land. Vanwege het korte tijdsbestek waarin de invoering plaats heeft, wordt 

dat een van de cruciale succesfactoren. 

Onderhoud en reparatie: 

Gezien de lange gegarandeerde levensduur van de uitschuifbare wapenstok zal reparatie en 

onderhoud naar verwachting slechts incidenteel plaatsvinden. Van verschillende 

wapenstokken is bekend dat ze met minimaal (of zelfs geen onderhoud) blijven functioneren. 

Een uitgangspunt bij het verwervingstraject zal daarom zijn dat er geen (of ten hoogste 

slechts incidenteel) periodiek onderhoud aan de wapenstokken nodig is. 

Vooralsnog wordt daarom geen rekening gehouden met uitbreiding van formatie t.b.v. 

inspectie en onderhoud. Er zijn diverse alternatieven denkbaar, waaronder een 

reparatievoorziening door leverancier (al dan niet op locatie van Politie), standaard 

vervangen van defecte wapenstokken et cetera. Tijdens het verwervingstraject zullen deze 

alternatieven in overleg met leverancier en team PU uitgewerkt worden. De kosten hiervoor 

zijn als PM-post in de projectbegroting vermeld en zullen rondom gunning nader uitgewerkt 

worden. 

In geval van een verstoorde werking of een defect aan de uitschuifbare wapenstok, zullen de 

wapentechnici van Politie Uitrusting echter wel in staat moeten zijn om te beoordelen of 

herstel een garantiekwestie is (en bij de leverancier gerepareerd moet worden), of dat dit 

door de wapentechnici zelf te repareren is zonder dat daarmee de garantie vervalt. 

De leveranciers hebben aangegeven de wapentechnici daarvoor desgevraagd op te kunnen 

leiden. Onduidelijk is nog hoe lang deze training gaat duren, dit hangt mede of van de 

gekozen wapenstok en leverancier, maar de verwachting is dat dit (zeker gezien de affiniteit 

van de wapentechnici met dit soort artikelen) niet meer dan 1 of 2 dagen hoeft te duren. De 

training moet in-house gegeven kunnen worden, op locatie van Politie Uitrusting, zodat 

reisbewegingen zoveel mogelijk voorkomen worden. 
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4.2 planning 

De lannin van de voor de 0 enbare Procedure op to leveren producten is als vol t: 

.,.... t q-I 
.1 	. , F,St.C11 

,
h 

Lr 

Concept implementatieplan 

Communicatieplan 
Specificeren 

Opstellen Programma van Eisen Programma van Eisen Gereed 
Opstellen aanbest.documenten Inschrijvingsleidraad 21-3-2017 

Formulierenset Gereed 

Concept overeenkomst Gereed 
Prijzenblad Gereed 

Selecteren 

Aanbesteding Publicatie aanbesteding 03-04-2017 
Nota van Inlichtingen(en) 26-04-2017 

Gebruikersbeoordeling Aug-2017 Aug-2017 
Gunningsadvies Gunningadvies 12-10-2017 
Gunning Brieven definitieve gunning en 

afwijzing 
16-10-2017 05-11-2017 

Contracteren en implementeren 

Opstellen en tekenen contract Definitieve overeenkomst Nov 2017 Nov 2017 

Ondertekende overeenkomst Nov 2017 Nov 2017 

Publicatie van gunning Dec 2017 Dec 2017 

Uitvoeren implementatieplan Introductie bij ambassadeurs Jan 2018 Mrt 2018 

Scholing IBT door 
ambassadeurs 

Mrt 2018 Mei 2018 

Implementatie eenheden Q3-2018 Q4-2018 

Productaudit (PU) 
Bij eerste levering 

01-2018 01-2018 

Dechargedocument 
implementatie 

Q4-2018 01-2019 

Eindrapportage project Q1-2019 01-2019 
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5 Projectorganisatie 

5.1 Governance 

De inrichting van de projectorganisatie is afhankelijk van het type aanbesteding. Voor deze 

aanbesteding is op basis van het Governance-model gekozen voor Categorie B. Zie Bijlage 
2 voor een nadere toelichting op het Governance-model. 

5.2 Opdrachtgever 

De opdrachtgever is G.Th. den Uyl, waarnemend directeur FM, vertegenwoordigd doorw 2e 
waamemend diensthoofd FM als voorzitter van de Stuurgroep PU. 

5.3 Stuurgroep 

Stuur roe PU: 

.-,-, 	, 
-e'r,  	. 

e 

1 	el C 'F 
r-  

m,,,  
- '1--fic` 	C 	,-#t, 

AW141;  

1  04.-1  j 	i 	, 	.J o 

tong- 	(vz)  Dienst FM Wn. Diensthoofd FM Voorzitter 
1112,e Dienst FM Stratigisch Inkoper Inkoop 
i FS Teamchef PU Senior Supplier 
la-2 e Directie FM Beleidsadviseur Kaderstellend 
1t2e 	Ri COR 

Dienst FM Dienstenmanager PU 
02e Noord Nederland Hoofd Bedriffsvoering Verbinding 

Business 
FUO Controler Financien 

5.4 Opdrachtnemer 

De opdrachtnemer is het Producten & dienstenmanagement. 

5.5 	Producten & dienstenmanager 

De verantwoordelijk Producten & dienstenmanager is i0 2:e'  

Templateversie 1 0 	 Pagina 17 van 26 



P*LITI E Project Initiatie Document (PID) 
Wapenstokken 

5.6 Projectgroep 

• 
'' 	•-, 	; 

?1,00,a,_,- 	c, 
 ::,,,, 

5ffar-    

. - 
is,. 	. 

- 	5 	'1,:k.1._1T.:„.1 4e..,4 	4.4 --,..1, 
  - 

,02e Politie Academie Docent beroepsvaardigheden Opleiden en trainen 
102e Politie Academie Docent beroepsvaardigheden Opleiden en trainen 
192 e 	f OBT Docent IBT Opleiden en trainen 

102_ OBT Docent IBT Opleiden en trainen 
-10-.?.e TPA Productadviseur Adviseur 

a'  TPA Productadviseur Adviseur 
in2A3  IKM Tactisch Inkoper Inkoper 

1°2e 	-, TPA Communicatie & Marketing Praktijktest 
102e 	• 	' PDM Producten- en 

dienstenmanager 
Projectleider en 
voorzitter 

5.7 Deelprojectgroep 

Er is gekozen voor een structuur met een kleine projectgroep dat de aanbesteding en het 

project leidt. Daamaast is er een klankbordgroep waarin ervaring uit diverse geledingen is 

gebundeld. Hierin is mede een vertegenwoordiging vanuit diverse specialistische eenheden 

gevormd. De gedachte is dat met deze groep niet alleen de grote massa (BPZ) maar ook de 

specialistischer eenheden gehoord kunnen worden. Door de praktijkervaring van collega's 
van de ketenpartners hier to bundelen, kunnen zij hun kennis en ervaring delen met de 

Politie. Tevens kan hun feedback meegenomen worden in de aanbestedingsdocumenten en 

verwervingsstrategie. In dit klankbord neemt ook een vertegenwoordiging van de 

Keten artners zittino.  

1 	z-rilFZ4, 

	 

DJI/DV&O Docent IBT Vertegenwoordiging 
DJI 

10 Douane Docent IBT Vertegenwoordiging 
Douane 

-102e KMAR Docent IBT Praktijkervaring 
lo NM Limburg AE Potentieel gebruiker 
-Int NM Limburg AE Potentieel gebruiker 
102e Amsterdam IBT / AE Docent IBT 
-102e Landelijke Eenheid 

OT 
Potentieel gebruiker 

-102e Landelijke Eenheid 
OT 

Potentieel gebruiker 

10 26,  IBT Oost-Nederland Docent IBT Ervaring pilot 
Usselland 

10  :e,. 
Landelijke eenheid 
FAST 

Potentieel gebruiker 

k102e' Recherche Potentieel gebruiker 
1e2e Recherche Potentieel gebruiker 

Templateversie 1.0 
	

Pagina 18 van 26 



Ten minste eens per 
maand gedurende het 
project 

Voorbereiden 
aanbestedingsdocumenten„ 
monitoren voortgang 
werkzaamheden en volgen 
implementatie. 
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6 Projectbeheersing 
In dit hoofdstuk worden de instrumenten/structuren beschreven die binnen het project 

toegepast worden om het project beheersbaar uit te voeren. 

	

6.1 	Bijeenkomsten Stuurgroep 

De Stuurgroep PU komt gemiddeld elke maand bijeen. In deze bijeenkomsten zal 

besluitvorming plaatsvinden op de brondocumenten, maar aan de Stuurgroep PU zal ook 
gerapporteerd worden over voortgang, issues en afwijkingen. 

	

6.2 	Bijeenkomsten Projectgroep 

6.3 	Bijeenkomsten deelprojectgroep(en) 
'I-- 	;1 F--.' 	c-q 	;611   

-1, 	„- -"a-,  -."7C- 	- 
6 	1  
	, 	1 	

, 	- 
tx , 	

1  
 ; 	, 

Bij gelegenheid in voorbereiding van 

aanbestedingsdocumenten 

Ophalen en verwerken van praktijkkennis en 
behoefte. 

6.4 Rapportages 

Om de voortgang te bewaken en daarover te rapporteren wordt gebruik gemaakt van de 

volgende standaard rapportages: 

Rapportage van de Producten & dienstenmanager aan de Stuurgroep: 
• Hoofdpuntenrapport Stuurgroep, reguliere voortgangsrapportage. In deze rapportage 

vormen eventuele issues en/of afwijkingen integraal onderdeel. 
• Wijzigingsverzoek, rapportage indien formeel geaccordeerde (deel)producten 

onderworpen worden aan formele wijzigingen; 

• Eindrapportage project. 

Rapportage van de Producten & dienstenmanager aan de Dienstenmanager 

(categorieverantwoordelijke binnen Producten & dienstenmanagement): 

• Gespreksverslag bila, reguliere voortgangsrapportage. 
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6.5 	Go / no-go momenten 

In relatie tot de planning van de op te leveren producten is een aantal momenten benoemd 

als go / no-go moment, waarbij de Stuurgroep producten goedkeurt en het project verder kan 

gaan of niet. In het overzicht van de op te leveren producten zijn de volgende go / no-go 

momenten gedentificeerd: 

I'    

- 	V 	, 	
,

v. 
 

!).i 

49.,3 	,_  s T. .,_ 	-, 
 1- 	 f, U 	r a 

Concept implementatieplan <nee> 
Communicatieplan <ja> 

Specificeren 
Opstellen Programma van Eisen Programma van Eisen <ja> 
Opstellen aanbestedingsdocumenten Uitnodiging tot Inschrijving <ja> 

Formulierenset <ja> 
Concept overeenkomst <ja> 
Prigenblad <ja> 

Selecteren 
Financiele dekking Budget in begroting 

geoormerkt 
<ja> voor 
publicatie 

aanbesteding 
Aanbesteding Publicatie aanbesteding <nee> 

Nota van Inlichtingen(en) <nee> 
Gunningsadvies Gunningadvies <ja> 
Definitieve gunning Brieven definitieve gunning 

en afwijzing 
<nee> 

Contracteren en implementeren 
Opstellen en tekenen contract Definitieve overeenkomst <ja> 

Ondertekende overeenkomst <nee> 
Publicatie van gunning <nee> 

Uitvoeren implementatieplan Definitief implementatieplan <ja> 
Dechargedocument 
implementatie 

<ja> 

Eindrapportage project <ja> 

6.6 Issues 

Om de Producten & dienstenmanager te voorzien van stuurinformatie en in staat te stellen 

tijdig en adequaat actie te nemen is het noodzakelijk dat alle leden van de Projectgroep 

voorziene afwijking van geplande uren, kosten, kwaliteit, knellende problemen, optredende 

risico's, vertragingen of mogelijke vertragingen bij de verwachte opleverdatum van 

producten, direct melden. Issues worden door de Producten & dienstenmanager 

geregistreerd en gerapporteerd in de Hoofdpuntenrapportage Stuurgroep. 

Templateversie 1.0 
	

Pagina 20 van 26 



P*LITI E Project Initiatie Document (PID) 
Wapenstokken 

6.7 Wijzigingen 

Wezenlijke veranderingen in door de Stuurgroep goedgekeurde producten dienen expliciet 

aan de Stuurgroep to worden voorgelegd. Een wijziging kan pas worden doorgevoerd na 

goedkeuring van de Stuurgroep. Wijzigingsvoorstellen worden door de Producten & 

dienstenmanager geregistreerd en gerapporteerd in de Hoofdpuntenrapportage Stuurgroep. 

6.8 Projectkosten 

,0;), 	a v . -eiw 	% , , 	4  

Vemietigen korte 
wapenstokken 

Schatting: € 15K Voor het vemietigen van de korte 
wapenstokken maakt de Politie gebruik 
van een hiervoor gecontracteerd 
destructiebedrijf. 

Gebruikerstest Interne uren 
gewaardeerd op 
nihil 

Interne kosten voor het bijdragen van 
collega's aan de gebruikerstest/ 
beoordeling. 

Opleidingskosten 
PA 

0 De Politie Academie brengt geen kosten 
in rekening voor het opleiden en trainen 
van functionarissen van Politie. 

Deelname aan 
project door PA 

0 De Politie Academie brengt geen kosten 
in rekening voor het uitvoeren van de 
benodigde werkzaamheden. 

Opleidingskosten 
door HRM OBT 

Interne uren 
gewaardeerd op 
nihil 

Behoudens inteme uren voor scholing 
van docenten kost de introductie van de 
uitschuifbare wapenstok geen extra 
investering voor HRM. Het 
implementatie plan past binnen de 
uitgangspunten van het Strategisch 
opleiding plan. 

Hotelkosten 
gebruikerstest 

€ 30K- € 40K Tijdens de gebruikerstest zal een 
hoeveelheid politie collega's deelnemen. 
Voor ovemachten, cateringdiensten en 
locatiegebruik, zal de Politie Academie 
een bedrag in rekening brengen. Dat 
komt ten laste van het project. 

Opleiding 
wapentechnici 

Nihil Onderdeel van aanbesteding. Interne 
uren op 0 gewaardeerd. 

Voorziening 
onderhoud 

PM Voorziening voor onderhoud 
wapenstokken (formatieuitbreiding, 
garanatie, onderhoudsserviice etc).  

Templateversie 1.0 
	

Pagina 21 van 26 



P*LITI E Project Initiatie Document (PID) 
Wapenstokken 

6.9 Kwaliteitsborging 

De kwaliteit van de op te leveren producten in dit project wordt mede geborgd door: 

• De standaard projectaanpak van Producten & dienstenmanagement, 

Inkoopmanagement en Implementatiemanagement te volgen: 

• Ingerichte en juist uitgevoerde Governance; 

• Gebruik te maken van de templates voor de benoemde producten; 

• Het inrichten van een Stuurgroep; 

• Het inrichten van de Projectgroep. 

6.10 Acceptatiecriteria 

De acceptatie van de op te leveren producten in dit project wordt geborgd door: 

• Afgeronde producten kritisch door de Producten & dienstenmanager op volledigheid 

en geschiktheid te laten beoordelen; 

• Hoofdproducten (met go I no-go moment) vervolgens ter goedkeuring aan de 

Stuurgroep voor te leggen; 

• Toetsingsprocedure IKM. 

6.11 Toleranties 

Tijdens de uitvoering van het project controleert de Producten & dienstenmanager 

regelmatig tolerantiegebieden. De Stuurgroep geeft akkoord voor de toegestane tolerantie. 

De tolerantieaebieden met de mate van toeaestane afwiikino zi n als vol t: 
fl1.1C  

''.011. 	_ 	_ 
Doorlooptijd Planning zie Hoofdstuk 4.2 <10%> 

Baten Zie Hoofdstuk 3.4 <10%> 

Lasten Zie Hoofdstuk 3.4 <10%> 

Besparingspotentieel Zie Hoofdstuk 3.4 <10%> 

Projectkosten Zie Hoofdstuk 6.8 <10%> 

Scope Zie Business Case <0%> 
Kwaliteit producten Zie Hoofdstuk 2.1 <0%> 
Risico's Zie Hoofdstuk 2.4 <0%> 

6.12 Escalatieprocedure 

Wanneer de voortgang van een project niet is zoals verwacht en toleranties dreigen te 

overschrijden, escaleert de voor het project verantwoordelijke Producten & dienstenmanager 

naar de Stuurgroep. De Producten & dienstenmanager maakt hiervoor een analyse van de 

afwijking en doet aanbevelingen betreffende de te nemen maatregelen. De Stuurgroep 

beslist. 
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6.13 Templates en procedures 

Gesteld kan worden dat voor alles wat met enige regelmaat terugkomt in een project, er een 

template of procedure voor is ontwikkeld. 

6.14 Opslag projectdocumenten 

Voor elk project wordt gebruik gemaakt van een standaard en geheel lege projectdirectory 

op de G-schijf. leder project heeft daarmee eenzelfde opslagstructuur, waardoor 

projectinformatie altijd teruggevonden kan worden. Alle leden van het projectteam hebben 

toegang tot de projectdirectory. Voor de benaming van projectdocumenten geldt een 

uniforme werkwijze. 

Daarnaast wordt de planning, inclusief het vastleggen van de mijlpaalproducten 

onderhouden in de Principal Toolbox. 

6.15 Dossiervorming 

De opslagstructuur van het project vormt tevens de basis voor de aanleg van het 

projectdossier. Het projectdossier omvat (digitaal en/of papier) alle correspondentie, 

rapporten, opgeleverde producten etc., inclusief aanbestedingsdossier. Dit projectdossier is 

niet alleen tijdens de uitvoer van het project als naslagwerk belangrijk, maar ook belangrijk 

voor eventuele verantwoording achteraf (zowel intern als extern). 

6.16 Archivering 

Projectdossiers (digitaal en/of op papier) worden, op het moment dat deze niet meer in 

gebruik zijn, periodiek overgedragen aan de afdeling Documentaire informatievoorziening 

(Div). Div draagt zorg voor de juiste bewaartermijn en indien van toepassing vernietiging 

conform de Integrale selectielijst voor archiefbescheiden van april 2012. 

De tijdens het project opgeleverde brondocumenten worden daarnaast in de PTb 

opgeslagen. 
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Bijlage 1 Business Case 
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Bijlage 2 Governance-model 

Typen nanbestedingen (1) 

• Politiek-bestuurlijk risico hoog 
• Sosiaal-maatschappelijke impact hoog 
• Orate financrile omvang (> C103 min. over een 

periode van4jaar)  
• Grote impact op ope rat rin entof bedrijfsiroering 

• KC of referent KL is voorzitter van de stuurgroep 
(ce. 8 per ja a r) 

Nb.:'Geheimd aanbestedingen, KC actuiseert en minister 
VbnJ ondertekert 

Stuur 
Groep: 

• Korpsleidiv (opdrachtgeverkoortitter) 
• Directeur PDC (cpdrachmemer/Sr. 

Supplier) 
• Siafdirecteur (busin•as
• Hid Oper/iin of Bedri" 	ering (Sr. user) • 
• Directeur Financiin 
• Lid DB C OR 
• Sr Cortmunicaie adviseur (op am roep) 
• Vertegentmoordiger Ivinistene 'AnJIDG Pol 
• Secrelaris 

Rapportage 
lijnen: 

-Er reirtioold PBC Oedalegeerd 
oparacithemeor 
•12deist imaiager rprolecardep 

Voorbeelden categorie A aanbestedingen: -  
• P ol itievoe dui ge n 
• Diensimapens (9 evuel dsmi dd el en) 
• Poldieuniforrn 
• C2000 communicatieapparatuur 
• Catering 
• ANPR systemen 
• Digitaal bonnenboek 

- PrOject 
.6roep • 

... 	_.., 	., 
•.Dientteifin-anacer (projectleider) 

. .c,ProdiktOlgdierfsterin-iilager .  

OntiCrUcielik rtej5ertj:  
• StrategiSollInkofier-(flkoopracpCrt)., 
• VhrtegenwOordigergebrLeccrsgroep 

4 aclipzi-iktrtbeTsp FI) :::- 	• 	- 	• 	. 
-14adcaiiiiifithanggOr ' 
' iiiMenii0irimariager 
• . • j!kisf@/iiiltOel:;)',  
•IFinancieCLOntrOler (o0..-af*p).... 
• Cratitrunbkieailidieut"(orafroep) 
• SsoretairiS- 	-.,— 	 - 

• Politiek-bestuurlijk risico gemiddeld 
• Sodaal-maatschappelijke impact gemiddeld 
• G em id de Id e financigle omvang (> C26 min. en < 
€100 min. over een periode van 4jaar) 

• Gemiddelde impactop operation en/of 
bedrijfturoering 

• Statii re deu r is voorzitter van de stuurgroep 

Nb.: de .scheidslijn'tussen hinisterVbn..1 en KC NP is nog 
riot gemaact 

Stuur 
Groep: 

F • Stafdirecteur (opctachtgevertunorailter) 
• Diensthookl PDC (opdrachtnemeriSr. 

Supplier) 
• Sectorhoofd (BVof ecesistief)(Sr. user)
• Sr Financieelcortroller 
• Nkrtegenuroordiger CDR 
• Cccrtnunicaie adviseur (op afrcep) 
• Secretaris 

Rapportage 
lijnen: 

• Sectodoot PORI Ogedegeerd 
cpdracitiemeD 

rodeo • Prcdi 	ii-et Oleisterimakager 
rprolectit de 0 

Voorbeelden categorie B aanbestedingen: 
• ICT iwerkplekapparatuur 
• Gas en Eleldra 
• Ad em an alyse ap p a ratuu r 
• Document Management Systeem 
• inhuur extern personeel 
• ME-fl ex vo ertuigen 
• Wapenstokken 

Project 
Groep: 

• Sr.ProdUcten-,'en Biensterreianager 
(ptcrjectleder) 	.-.• 

• StrategiadivTactisCh Inkoper (kkoppercpert) 
- \AJtkrgeriuroordigergebruketsgroep 

ttagfiscjiist4tegisah) 
• Lead COntraarnanager 
• topleiiiertAiernanager 
• dunst (op *Cep) 
• • FidancieetCcntroler (op afroep): 
• Cornmunb2ie achfielLII" (op afrtep) 
• Sedrettris 
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Typen aanbestedingen (3) 
e.t7gL 

• Politiek-bestuurlijk risico laag 
• Sociaal-maalschappeltke impact laag 
• Beperlde financidle omvang (< €25 min. Over 

een periode van 4jaar) 
• Beperkte impact op operatidn eniof 

bedriifsvoering 

• Diensthoofd PDC is voorzitter van de stuurgroep 

'sib.: kenrnerken: herhaling, teleidsarm.verregaartde mate 
van standaardisatie,mguierevervanging. 

Stuur 
Groep: 

• Stafdirecteur ,  (op&achtgever.geen  
deelnerner 

• Diehdhoofd P
SG) 

DC (gemaidleerd 
opdrachtgevethooratter) 

• Sectorhoofd PDC (opdraclinerner) 
• Financieel ocntroler 
• Secreiaris 

Papportage 
lijnen: 

Vtr de leg Itere rapporiagellaek pat de PDC 
dlekst 

Voorbeelden categorie C aanbestedingen: 
• Ka nto era rtikelen 
• Via cht-, port- en verzenddiensten 
• Relatiegeschenken 
• Onderhoud vaartuigen 
• Schikleniverken 
• Ongediertebestrijding 
• Groenvoorzienin! 

Project 
Groep 

• SCdratiri  s 	' 	' 

• Firoducten-,enbieniteiiinanirt(er 
(pnij.,t1eidet) • 	• 	' 	. 

'TaPtis00 iii513.6F(rkPDPeiKeft).:: 
• Nktegentroardiclergebniketcaoep‘ 

factisch) 	, 	 - 
'1404ebr40,, cOnrOger . 
'lkfiPler,nkit'aiefnAnlager 
• Juris“op atroep),' 
• FitaniaPci.041trPJ4F pp.fr,:eP).,  
• terrirminidaieadviieun(op'rafraep) 
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01-06-2016 Tactisch Inko•er 

Doelmati • heidstoetser 01-06-2016 

Leden Stuur•roe• PU 12-06-2016 

Tactisch Inko•er 12-06-2016 

Leden Stuur•roe• PU 21-03-2017 

Tactisch Inko•er 21-03-2017 
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Versi eschiedenis 

0.1 20-05-2016 Eerste conceit 

0.2 31-05-2016 Aan•assin•en na beoordelin• D. Gardien Nee 

1.0 12-06-2016 Versie 1.0 Nee 

1.1 30-06-2016 Aanpassing m.b.t. wapenherstellers op 

verzoek van Stuur•roe• 

Nee 

2.0 01-03-2017 Plannin• aan•e•ast Nee 

Distributie 

Goedkeurin document inhoudelrk  elezen en voor akkoord 

©2017 Politie, all rights reserved. 

Niels uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in 

enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere 

manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie. 

Uitgegeven door: 	Politie, Politiedienstencentrum 

Informatie: 	 Producten & dienstenmanagement 

Contactpersoon: 	10.2.6 	I 

E-mail: 	 73Fil 	P,potitie ni 

Samenstelling en 	102e 
redactie template: 
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045 

Procesverbaal 

Procesverbaal van opening 

Op , is ten kantore van Politie, gelegen aan Europaweg 224 te Apeldoorn, de Inschrijving/Aanmelding van de 
aanbestedingsprocedure ,Uitschuifbare wapenstokken en draagmiddelen, ten behoeve van de Politie in de 
aanbestedingsapplicatie Commerce-hub ontgrendeld en geopend. 

De opening van de Inschrijving werd verricht door 102e 	en 102e 	 , Tactische inkopers van 
Politie. 

De volgende bedrijven hebben ingeschreven: 

De bovengenoemde ingediende Inschrijvingen zijn door Politie tijdig ontvangen. 
De komende periode zal worden benut om de ontvangen Inschrijvingen nader te beoordelen op rechtsgeldigheid, 
compleetheid en conformiteit met de in de offerteaanvraag gestelde eisen. 

Aldus naar waarheid opgemaakt te Apeldoorn op 29-06-2017. 

Namens opdrachtgever, 
Politie, 

lactisch nkoper 
Politie 

Opname in dit Proces Verbaal van Opening betekent niet dat de ontvangen Inschrijvingen / 
Verzoeken tot deelname correct, compleet of voldoende zijn beoordeeld. De Inschrijvingen / 
Verzoeken tot deelname worden na opening beoordeeld Aan dit Proces Verbaal kunnen geen rechten 
worden ontleend. 



049 

102 e 

Van: 	 102e 

Verzonden: 	 dinsdag 12 september 2017 09:38 
Aan: 	 10.2e 	 102.e 	 102.e 

102:e 	 102e 	 10 2 e 

102.e 	 10.2e 

Onderwerp: 	 getoetste versie gunningadvies UWS 
Bijlagen: 	 20170908 Gunningsadvies UWS 1.0.docx 

102e  , 102.e 

102.e 

Beste collega's, 

Bijgevoegd treffen jullie aan de allerlaatste en definitieve versie van het gunningadvies UWS. Deze versie is getoetst. 
Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen: er zijn uitsluitend enkele tekstuefe wijzigingen doorgevoerd. 
De vorige versie kan dus vernietigd worden. 

Met vriendelijke groet, 

NHON NSGBO 

Politie I Politiedienstencentrum I Dienst Facility Management haze 
Hanzelaan 150, 8017 JG Zwolle 

Postadres: Postbus 618 
7300 AP Apeldoorn 

M 10.2.e.  

1 



Verslag 

Organisatieonderdeel PDC 

LITIE 050 

Behandeld door 10 2 e 
	

Aamvezig 

E-mail I 
	

102.e 
	

102e 	 , 102 e 	.m2." 
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10 2 e 	 .m2." 
	

102e 	 , 102.e 

Overfeg Verslag SG PU 
Datum 13 september 2017 

Locate PDC Rotterdam, 2.14 

Opening en vaststelling agenda 
102e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Er zijn geen extra mededelingen. 

Verslag vorige vergadering. 
Aktiepunten worden door 'az=nog nagelopen, verslag wordt vastgesteld. 

Ter besluitvorming: 

«waaKzaam en dienstbaar» 



Overleg Verslag SG PU 
Datum 13 september 2017 
Pagina 2/3 LITIE 

3f Gunningadvies uitschuifbare wapenstok 
De (voorzitter van de) stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met dit 
gunningsadvies en daarmee het besluit te nemen om de opdracht voor 
levering van de uitschuifbare wapenstok met draagmiddel te gunnen aan de 
volgende partij: 
102.g 

102.e 	geeft aan dat er 3 inschrijvingen zijn ontvangen deze zijn beoordeeld 
op de aanbestedingseisen en alle 3 zijn getest. Daarbij is voor alle 3 een 
certificaat afgeleverd. De wapenstok die als beste uit de bus was gekomen 
blijkt te zwaar te zijn en daarmee voldoet de wapenstok niet aan de 
specificaties. Het afgegeven certificaat en de aangeleverde wapenstok komen 
niet overeen; dit betekent dat deze leverancier terzijde geschoven wordt. 
11.1 

De totale kosten bedragen €102b 	0 2 e zal met 102-e 	kortsluiten om 
dit op de juiste wijze op begroting van 2018 ev te krijgen. 

«waaKzaarn en dienstbaar» 
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Datum 13 september 2017 
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Het gunningsadvies UWS wordt door de Stuurgroep vastgesteld. 

4. Rondvraag 
Geen 

5. Sluiting. 
Voorzitter sluit om 11.35 uur de vergadering. 

waa«zaam en dienstbaar» 
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Uitschuifbare wapenstok en draagmiddel 

1 Uitgangspunt 

Dit document bevat een uiteenzetting van de functionele eisen ten aanzien van uitschuifbare 

wapenstokken. 

Dit functioneel kader: 

• is opgesteld ter voorbereiding op de aanbesteding Uitschuifbare Wapenstokken; 

• is goedgekeurd door de Stuurgroep PU; 

• wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Commissie Bewapening, Uitrusting en 

Kleding (BUK-commissie van het CGOP). 

Op basis van het vastgestelde functioneel kader worden de specificaties voor de 

aanbesteding vastgesteld. Aanvullend op de functionele eisen uit dit functioneel kader 

worden in de Technische Specificaties de functionele en technische eisen en wensen 

geformuleerd, waarmee nader richting wordt gegeven aan de te verwerven uitschuifbare 

wapenstok en draagmiddel. 

2 Functioneel kader uitschuifbare wapenstok 

2.1 	Voor wie 

Alle RTGP plichtige politieambtenaren en politie BOA's. 

Mede op basis van de uitkomsten van de pilot in de voormalige regio Llsselland is besloten 

om de korte wapenstok te vervangen door een uitschuifbare wapenstok. Inzetcriteria voor de 

geweldsmiddelen blijven ongewijzigd. 

2.2 Functionele eisen 

De uitschuifbare wapenstok dient: 
• In- en uitgeschoven te worden door middel van een vergrendelmechanisme (geen 

zogenaamde "friction Lock"); 
• Eenhandig te openen en sluiten te zijn; 
• Grip te geven, ook onder vochtige omstandigheden; 
• Zwart van kleur te zijn; 
• Geen verzwaard of verdikt uiteinde te hebben; Bij voorkeur van staal te zijn. 

Het draagmiddel dient: 
• Aan de politiekoppel gedragen te kunnen worden; 
• Tevens geschikt te zijn om aan smallere riemen te dragen, vanwege werken in 

burger; 
• Zwart (of antlers: donker) gekleurd te zijn; 
• Eenvoudig draaibaar te zijn, opdat deze zo min mogelijk hindert in de dagdagelijkse 

activiteiten; 
• Zowel door links- als rechtshandigen te gebruiken te zijn; 
• Zodanig vormgegeven te zijn dat de uitschuifbare wapenstok niet per ongeluk 

verloren kan worden; 
• Van een zo licht mogelijk materiaal gemaakt te zijn. 
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2.3 	Kaders voor verwerving en implementatie 
• Moet met beperkte bijscholing gelntroduceerd kunnen worden in de organisatie; 
• Er dient een uitgebreide praktijktest plaats to vinden. 
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052 

STARTDOCUMENT 
Implementatie Uitschuifbare wapenstok. 

Versie 26-10-2017 

Aanleiding 

In het jaar 2012 heeft er in de voormalige politieregio Usselland, tijdens werksetting in de horeca diensten, een pilot 
plaatsgevonden met de uitschuifbare wapenstok. In de rapportage van daze pilot wordt de uitschuifbare wapenstok 
beschreven als "een wapenstok met meerwaarde". De auteurs van het rapport bevelen de uitschuifbare wapenstok 
aan als vervanger van de korte wapenstok. Binnen de Dienst Bewaken en Beveiligen ward geconcludeerd dat de 
uitschuifbare wapenstok een welkome aanvulling is op het huidige assortiment aan geweldsmiddelen. 
De Korpsleiding heeft in 2014 besloten tot de aanschaf van de uitschuifbare wapenstok voor alle wapendragenden 
bij de Nationale Politie. 
De uitschuifbare wapenstok moet de korte wapenstok gaan vervangen. Daarmee raakt de invoering ervan bijna alle 
geledingen van de Politie. 

Het gekozen scenario voor invoering, is scenario 1: "de korte klap". 
Voor dit scenario is gekozen omdat de invoering van de uitschuifbare wapenstok naar verwachting sneller gaat dan 
een geleidelijk scenario, waarbij er een volgorde in eenheden/diensten bepaald moet worden. Er is minder regie op 
de implementatie nodig, in vergelijk met het scenario 2 "Geleidelijke implementatie" omdat de implementatie op vrij 
natuurlijke manier geschiedt middels reguliere IBT momenten in een afgesproken periode. Het is in dit scenario zaak 
om via de wapenkamers tijdig de benodigde hoeveelheden op locatie to krijgen.(opdracht FM) 

Opleiding 
De implementatie van de uitschuifbare wapenstok kent naar verwachting een relatief eenvoudig (maar wel 
omvangrijk) opleidingstraject. De doelgroep is getraind in het werken met de korte wapenstok en in de kern is het 
werken met de uitschuifbare wapenstok niet anders. De uitschuifbare wapenstok kent echter enkele belangrijke 
aandachtspunten, die in de opleiding aan de orde moeten komen. 
De bij de verkenning betrokken docenten van de politieacademie en OBT verwachten dat de introductie bij de 
doelgroep (alle wapendragenden) ongeveer een halve dag in beslag neemt. Dat kan ingepast worden in de reguliere 
IBT momenten. Hiermee zouden alle wapendragenden bij de politie in een periode van maximaal 1 jaar opgeleid 
moeten kunnen worden. 
HRM/OBT heeft, op basis van eerdere verkenning naar de invoering van de uitschuifbare 
wapenstok, de introductie reeds opgenomen in haar Strategisch Ontwikkelplan (SOP) 2018. 

Het uitgangspunt daarbij is dat de introductie onderdeel vormt van de reguliere IBT, vanaf 1 juli 2018. 
Hiermee vraagt de introductie geen extra trainingsinspanning van zowel docenten als politiemedewerkers. 
De politieacademie kan in het reguliere opleidingsprogramma voor aspiranten de uitschuifbare wapenstok 
integreren. Aspiranten leren dan vanaf het eerste moment to werken met de uitschuifbare wapenstok. Ook daar zijn 
geen extra trainingsinspanningen to verwachten. 



Wel moeten allereerst de docenten van de politieacademie en OBT/IBT opgeleid worden met de uitschuifbare 
wapenstok, opdat zij de studenten en politiemedewerkers kunnen gaan opleiden en daarna trainen. 
Voorstel is om hiervoor to werken met de 'olievlek methode', waarbij per eenheid en per PA-Iocatie eon of meer 
kerninstructeurs opgeleid worden door de politieacademie. Afgesproken is dat vanuit de OBT-teams de 
ambassadeurs' naar deze opleiding gaan en het daarna gaan uitleren. 

Deze ambassadeurs leiden vervolgens de IBT docenten in de eenheid op. De ambassadeurs krijgen handvatten 
aangereikt om het onderwijs in de eenheid verder vorm to geven. 
Op deze manier kan de introductie van de uitschuifbare wapenstok in korte tijd op een efficiente manier 
plaatsvinden. Een en ander zal door politieacademie HRM/OBT nog nader uitgewerkt moeten worden in 
opleidingskaders en een concreet opleidingsplan. Hiervoor zijn vanuit zowel politieacademie als OBT reeds 
docenten aangesloten bij de projectgroep USW. 

Probleemstelling 

Inventarisatie 

Circa 45000 medewerkers dienen to worden opgeleid en getoetst in het hanteren van de uitschuifbare wapenstok. 
Vervolgens dienen deze medewerkers jaarlijks getraind en getoetst to worden. 

Daartoe dienen de ambassadeurs van OBT en docenten van de politieacademie opgeleid to worden tot 
kerninstructeur uitschuifbare wapenstok. (exacte aantall nnb./ circa 50) 
De kerninstructeurs van OBT en PA leiden hun collega-docenten (circa 400) op. 

Effect van de implementatie voor de organisatie 

• Goed opgeleide en getrainde politiemedewerkers (uitvoering PA en OBT) 
• Goed gecoOrdineerde opleiding, training en (registratie van) verstrekking van het de uitschuifbare 

wapenstok. 
• Een vastgesteld opleidingskader, dat voldoet aan het Verantwoordingsmodel IBT inhoud. 
• Een vastgestelde toets "Uitschuifbare wapenstok". 

Ontwikkelnoodzaak + prioritering 

• Ontwikkelen van een opleidingskader "uitschuifbare wapenstok" ten behoeve van kerninstructeurs van OBT. 
• Ontwikkelen van een opleidingskader "uitschuifbare wapenstok" ten behoeve van politiemedewerkers. 
• Ontwikkelen van een toets, "uitschuifbare wapenstok", als onderdeel van de toets AZV 
• Ontwikkelen van een trainingskader "uitschuifbare wapenstok" (onderhoud vaardigheden) 

Randvoorwaarden 

• Ten behoeve van (voorbereiding van) opleiding en implementatie van de uitschuifbare wapenstok dienen 
voldoende wapens en oefenmiddelen beschikbaar to zijn. (actie FM) 

• Implementatie (opleiding en verstrekking) van de uitschuifbare wapenstok dient plaats to vinden binnen (het 
tijdsbestek van) de reguliere IBT-training van de wapendragenden.(vanaf medio 2018) 

• De Politieacademie leidt keminstructeurs van OBT op. (voorgenomen in de week van 16-20 april 2018) 
• Keminstructeurs van de betrokken IBT-afdelingen voeren de opleiding en toetsing van de 

politiemedewerkers uit. (vanaf medio 2018) 
• Systemen van PA en OBT wordt aangevuld met templates ten behoeve van training en toetsing van de 

uitschuifbare wapenstok. 
• Het Bestuft en het Aanwijzingsbesluit Bewapening en Uitrusting Politie dient to worden aangepast.(actie Min 

V&J/Dir FM) 

namen 

Betrokkenen 

Vanuit10-4 	:iDO: 	; DHRM,102e 
FM:11129' 

PA:702e 	 ; PA Onderwijsregie:r2e  

Bijlagen 

' ledere OBT/IBT-afdeling wordt in de (les)ontwikkellijn van OBT vertegenwoordigt door een `ambassadeur. 





Ranking: 
11:1 

053 

102e,  

Van: 	 10-.2.e 

Verzonden: 	 donderdag 2 november 2017 16:10 
Aan: 	 102e 

Onderwerp: 	 RE: UWS 

Hoi, even kort: 

Start uitlevering: 03-2018 in reguliere IBT momenten, gevolgd door een toets. Bij succesvol doorlopen van de toets 
kunnen ze de nieuwe UWS direct meenemen. De korte wapenstok wordt ingenomen. 

01 en Q2 zijn nodig voor voorraadopbouw en scholing van IBTdocenten. 

Welke functiegroepen eerst: ii.t 	 . Capaciteitsmanagement plant 
de lessen in. Afhankelijk van de volgorde van de lessen komt men aan bod. Aangezien alle wapendragenden in de 
tweede heift van het jaar getoetst worden, nemen we aan dat eenieder aan bod komt (met een kleine uitloop naar 
2019). 

Kun je hiermee vooruit ? 

Van: 107(T7'".-7 . 	.2 
Verzonden: donderdag 2 november 2017 15:33 
Aan: laze, 	 @politie.nl> 
Onderwerp: RE: UWS 

Hoi ioxor 
Stuur ik je morgen. 

De vragen iz de UWS die al bekend zijn: 
Wanneer start to uitlevering, en opleiding? 
Met welke functiegroepen wordt gestart ? is er een planning (kort) 

Met vriendelijke groet, 

102e 

Strategisch beleidsadviseur politiemiddelen 

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Facility Management I Politiemiddelen I Geweldsmiddeten en uitrusting 

Bezoekadres: Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag 

Postadres: Postbus 17107, 2502 CC Den Haag 

M (102e 

maandag en vrijdag afwezig 

1 



Van: 10 .2  e 

Verzonden: donderdag 2 november 2017 15:07 

Aan: 102e 	 Ppolitie.nl> 
Onderwerp: RE: UWS 

Mooi ! 

Wil jij mij dan in ieder geval het FK mailen dat in de BUK besproken is? 

r0 2 a  

Van:1°2  e 

Verzonden: donderdag 2 november 2017 12:27 

Aan: 1112.e 	 Ppolitie.nl> 
Onderwerp: RE: UWS 

Hoi 11:U4. 

Fijn!! Gefeliciteerd. 
Het FK is de BUK gepasseerd zonder problemen. 
Moet nu nog naar het CGOP om definitief vastgesteld to worden. 

Met vriendelijke groet, 

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Facility Management I Politiemiddelen I Geweldsmiddelen en uitrusting 

Bezoekadres: Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag 

Postadres: Postbus 17107, 2502 CC Den Haag 

M 102.e 

maandag en vrijdag afwezig 

Van: io zo--- 

Verzonden: dinsdag 31 oktober 2017 08:13 
Aan: 102-e 	 Ppolitie.nl> 
Onderwerp: UWS 

Dag 10.2e 

In mijn vakantie is de bezwaartermijn voor het dossier UWS verstrekken. Dat betekent dat de gunning aan 
102g 	 'definitief is geworden. Wij gaan nu verder met contractondertekeningen en de voorbereidingen voor 
de verdere uitrol (bestelling/opleiding etc). 

Hoe staat het met het vaststellen van het Functioneel Kader? 

10 2 e 

2 



Hartelijke groet, 

102e 

Producten- & Dienstenmanager Politie-Uitrusting 

Politie I Facilitair Management I Product- & Dienstenmanagement 
Bezoekadres: Henzelean 150, 8017 JG Zwolle 
Postadres: Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn 

E ioA • 	Ppolitie.n1 
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055 

Uitschuif bare wapenstok in aantocht 

Laatst gewijzigd: 09-11-2017114:20 

Bron: Korpsmedia / Maaike Boersma 

We zijn eruit: na een uitgebreid aanbestedingsproces en diverse testdagen is definitief bekend welk merk 

uitschuifbare wapenstok de politie volgend jaar gaat krijgen: de Bonowi IPE GmbH . 

Al heel lang was de wens er, en nu komt hij er dan echt: de uitschuifbare wapenstok. Handzamer, praktischer, 

maar vooral effectiever dan de huidige korte wapenstok. In het derde kwartaal van 2018 zullen alle 

wapendragende collega's (mits afgetoetst) er een krijgen. 

Omdat het om grote sommen geld gaat, moest de aanschaf van de wapenstok Europees worden aanbesteed. 

Gebruikerstesten 

Drie leveranciers schreven zich in op de aanbesteding. Tijdens diverse testdagen eerder dit jaar werden de 

stokken uitvoerig getest door ruim honderd collega's. Ook de douane en DJI deden mee aan de gebruikerstesten 

omdat ook zij een nieuwe wapenstok willen aanschaffen. De uitslag hiervan telde voor 85 procent mee. Winnaar 

Bonowi is een Duitse leverancier van wapenstokken. De wapenstok weegt 540 gram en is in elkaar geschoven 

toestand 21 centimeter. Hij kan uitgeschoven worden tot 51 centimeter. Anders dan de nude wapenstok is deze 

niet van rubber gemaakt, maar van staal. 

Getraind 

De eerste helft van volgend jaar heeft de leverancier nodig om de voorraad op to bouwen. In die tijd zullen ook 

alle IBT-docenten worden opgeleid met het nieuwe geweldsmiddel. Vanaf het derde kwartaal volgt dan de 

officiele invoering. Tijdens een reguliere IBT-dag worden collega's getraind met de nieuwe wapenstok en kunnen 

ze hun nude stok inleveren. De uitschuifbare wapenstok is overigens niet helemaal nieuw bij de politie. In 

Deventer en Zwolle liepen er in het verleden al pilots mee en de stokken worden daar sindsdien gebruikt tijdens 

de horecadiensten. 



Bijgaand stuur ik je het persbericht dat maandag ochtend op politie.nl verschijnt. 

056 

102e 

Van: 	 102e 

Verzonden: 	 vrijdag 10 november 2017 16:08 
Aan: 	 CGOP; 102e 	 ;102e 

CC: 	 102e 	 1020 	 - BD/DGPOL/PBT/B&B 
Onderwerp: 
	

FW: bericht wapenstok 
Bijlagen: 	 uitschuifbare wapenstok voor politie wv.docx 

Bestelo2a 9 

Bijgaand, tbv de secretaris maar gezien zijn afwezigheid naar jou, met het verzoek deze to delen met de 
vertegenwoordigers van de zijde van de werknemer. 

Dank en groet, 

1021t::' 

Wnd. Hoofd Politiemiddelen 
Staf Korpsleiding 

Van: "Bale, Lisette van (L.M)"10-24  
Verzonden op: vrijdag 10 november 2017 15:36 
Aan- 107e 	• 	. 	̀5- :,: : r. 	po I itie. n I> 
CC: 1"2:6 	 politie.n1>:1102:e 

Onderwerp: FW: bericht wapenstok 

    

  

@nolitie.nl> 

    

Bij deze de definitieve versie voor politie.nl. Wordt maandag geplaatst. 

  

Met vriendelijke groeten, 

     

Lisette van Bale 

strategisch woordvoerder 

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Communicatie 

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag 
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag 

    

T: wag 
m: 

      

Eloig 	Opolitie.ni  

    

Werkdagen: ma, di, do, vrij 
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Uitschuifbare wapenstokken en draagmiddelen 	 058 

De invoertaal van dit formulier is Nederlands. 

Aankondiging van een gegunde opdracht (F03) 
Richtlijn 2014/24/EU 

I. 	Aan besteden de dienst 

1.1 	Naam en adressen 
(gelieve alle aanbestedende diensten op to geven die verantwoordelijk zun voor de 
procedure) 

Officiate benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Ptaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Contactpersoon: 

Tetefoon: 

Fax: 

E-mail: * 

Internetadres(sen)  

Potitie Nederland 

Hanzetaan 150 

Zwotle 

NL - Nederland 

8017 JG 

Nederland (NL) 

Inkoopmanagement 

51 

CALe1151C-. 

olitie.n1 

Hoofdadres: (URL) * 

Adres van het kopersprofiet: 
(URL) 

http://www.politie.n1  

http://www.politie.n1  

1.2 	GezamenIgke aanbesteding 

r- Oe opdracht wordt gegund door een aankoopcentrate 
r- De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding 

1.4 	Soort aanbestedende dienst 

Soort aanbestedende dienst: * 
	

Publiekrechtelijke instelling 

1.5 Hoofdactiviteit 

Hoofdactiviteit: * 
	

Openbare orde en veiligheid 



II. Voorwerp 

11.1 Omvang van de aanbesteding 

II.1.1Benaming: * 

Referentienummer: 

II.1.2CPV-code hoofdcategorie: *  

Uitschuifbare wapenstokken en draagr 

PU 1511 

35300000 - Wapens, munitie en 
bijbehorende onderdelen 

II.1.3Type opdracht: 	 Leveringen 

II.1.4Korte beschrijving: *  De opdracht omvat het, door 
middel van een openbare 
aanbestedingsprocedure, verwerven 

II.1.6Verdeling in percelen: 	 neen 

II.1.7Totale waarde van de 	 aWaarde 
aanbesteding: * 	

rLaagste offerte / Hoogste offerte 
meegerekend 

Waarde: (exclusief btw) 
Gelieve de totale waarde van de 
aanbesteding aan to geven. Vul voor 
inlichdngen over afzonderlijke 
opdrachten afdeling Vin * 

6170560 	00 

(in het geval van raamovereenkomsten - de totale maJdmumwaarde voor de gehele 
looptild ervan) 
(in het geval van dynamische aankoopsystemen - de waarde van de opdracht(en) die 
niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen) 
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist - de 
waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde 
opdracht was/waren opgenomen) 

11.2 Beschrijving 

II.2.2Aanvullende CPV-code(s): 

II.2.3Plaats van uitvoering 

NUTS-code: * 

Voornaamste plaats van 
uitvoering: 

NL - Nederland 

II.2.4Beschrijving van de 
aanbesteding: * 

De opdracht omvat het, door 
middel van een openbare 
aanbestedingsprocedure, verwerven 

 



II.2.5Gunningscriteria: WKwatiteitscriterium 

Weging 

1 	

Naam * 	 eging  

1 Gebruikersbeoordeling 85 

2 Garantie 	 2,5 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Maak een keuze: * 	 GKostencriterium 

r Prijs 

Naam * 	 Weging * 

1 Prijs 
	

12,5 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II.2.11nlichtingen over opties: 	 rOpties 

II.2.1Mnlichtingen over middeten van de Europese Unie 

De aanbesteding houdt verband 	 rja aneen 
met een project en/of een 
programma dat met middeten van 
de EU wordt gefinancierd: * 

II.2.1Madere inlichtingen: 

IV. Procedure 

IV.1 Beschrijving 

IV.1.1Procedurevorm: 	 Openbare procedure 



IV.1.3lnlichtingen over een 
raamovereenkomst of dynamisch 
aankoopsysteem: 

IV. 1.6lnlichtingen over 
elektronische veiling 

IV.1.8Inlichtingen over de Overeenkomst 

De opdracht valt onder de GPA: 
* 

r Versnelde procedure 

r- De aanbesteding betreft het sluiten 
van een raamovereenkomst 

fl Er wordt gebruikgemaakt van een 
elektronische veiling 

inzake overheidsopdrachten (GPA) 

t. jarneen 

IV.2 Administratieve inlichtingen 

IV.2.1Eerdere bekendmaking 
betreffende deze procedure: 

Nummer van de aankondiging in 
het PB S: * 

IV.2.9lnlichtingen over de 
stopzetting van een oproep tot 
mededinging in de vorm van een 
vooraankondiging: 

V. 	Gunning van een opdracht 

Opdracht nr.: 

Perceel nr.: 

Benaming: 

Een opdracht/perceel wordt 
gegund: * 

V.2 Gunning van een opdracht 

V.2.1 Datum van de sluiting van de 
overeenkomst: * 

V.2.2 Inlichtingen over inschrijvingen 

Aantal inschrijvingen: * 

Aantal inschrijvingen van mkb-
bedrijven: 

Aantal inschrijvingen van 
inschrijvers uit andere EU-
lidstaten: 

Aantal inschrijvingen van 
inschrijvers uit landen die 
geen lid zijn van de EU: 

Aantal tangs elektronische weg 
ontvangen inschrijvingen: 

De opdracht is gegund aan een 
groep ondernemers: 

ja rneen 

2017 IS 065- 123048 

r De aanbestedende dienst zal geen 
andere opdrachten gunnen op basis 
van de voornoemde vooraankondiging 

CZ ja rneen 

rs. 14-11-2017 

3 

rja rneen 



V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiate benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: 

Bonowi IPW GmbH 

Mainz 

DE - Duitstand 

Duitsland (DE) 

 

cxieFISle_. 

De contractant is een mkb- 	 rja Gneen 
bedrijf: * 

V 2.4 Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceet (exclusiefbtw) 

Aanvanketijk geraamde totale 
waarde van de opdracht/het 
perceel: 
in hetgeval van 
raamovereenkomsten - de 
geraamde totale maximumwaarde 
voor de gehele loopted van dit 
perceel 

Totale waarde van de 	 5rWaarde 
opdracht/het perceel: * 	

CLaagste offerte / Hoogste offerte 

Waarde: (exclusiefbtw) * 	
6170560 	00 

(in het geval van raamovereenkomsten — de totale maximumwaarde voor 
dit perceel) 
(in het geval van dynamische aankoopsystemen — de waarde van de 
opdracht(en) voor dit perceet, die niet in eerdere aankondigingen 
van een gegunde opdracht was/waren opgenomen) 
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien 
vereist — de waarde van de opdracht(en) voor dit perceet, die niet 
in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren 
opgenomen) 

V.2.5 Inlichtingen over 	 r-  De opdracht wordt waarschijnlijk 
uitbesteding: 	 uitbesteed 

V.2.:perceel 1 



e 

2 pe e 

am 



De contractant is een mkb- 	 rja rneen 
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiate benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: (URL) 

Nederland (NL) 

31 

CXICIIJ IC.,. 

De contractant is een mkb- 	 rja (neen 
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiele benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

Nederland (NL) 



.31 

E-mail: 

Internetadres: 

De contractant is een mkb-
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiele benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: 

rja rpeen 

Nederland (NL) 

.31 
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De contractant is een mkb- 	 rja rneen 
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiele benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 



Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: (URL) 

De contractant is een mkb-
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

°nide1.e benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: (URL) 

Nederland (NL) 

31 
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Nederland (NL) 
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De contractant is een mkb- 	 rja rneen 
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiate benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 



Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: 

De contractant is een mkb-
bedrijf: * 

Nederland (NL) 

51 

D 

rja rneen 

CAL 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiate benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: 

De contractant is een mkb- 
bedrijf: * 

Nederland (NL) 

D 1. 

ja 	f neen 

CAl.t2.111C„. 

C KLU115 

V.2.:perceel 1 
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e 
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De contractant is een mkb- 	 rja rneen 
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiate benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Nederland (NO 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: (URL) 

De contractant is een mkb- 	 rja Cneen 
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiate benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 
	

Nederland (NL) 

Telefoon: 
	 D L 	 'ILALtf I 

Fax: 



sl 

E-mail: 

Internetadres: 

De contractant is een mkb-
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiate benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: 

r ja 	neen 

J. 

Nederland (NL) 

31 

CAW!.  

De contractant is een mkb- 	 rja rneen 
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiate benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 	 _J 



Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: (URL) 

De contractant is een mkb-
bedrijf: * 

Nederland (NL) 

31 

r ja rneen 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiele benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: (URL) 

De contractant is een mkb- 
bedrijf: * 

Nederland (NL) 

r ja rneen 

txiellSie... 

C.ALI !SIC. 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiele benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 



Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: 

De contractant is een mkb-
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 

V.2.3 Naam en adres van de contractant 

Officiele benaming: * 

Nationaal identificatienummer: 

Postadres: 

Plaats: * 

NUTS-code: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: 

Nederland (NL) 

51 
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Nederland (NL) 
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De contractant is een mkb- 	 rja rneen 
bedrijf: * 

V.2.:perceel 1 
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De contractant is een mkb- 	 rja rneen 
bedrijf: * 

VI. Aanvullende inlichtingen 

VI.3 Nadere inlichtingen 

Nadere inlichtingen: 

VI.4 Beroepsprocedures 

VI.4.1Beroepsinstantie 

Officiele benaming: * 

Postadres: 

Plaats: * 

Postcode: 

Land: * 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetadres: OW 

VI.4.2Voor bemiddelingsprocedures 
bevoegde instantie: 

VI.4.3Beroepsprocedure 

Precieze aanduiding van de 
termijn(en) voor 
beroepsprocedures: 

VI.4.4Dienst waar inlichtingen over 
de beroepsprocedures kunnen 
worden verkregen: 

MinJus 

Postbus 20302 

s-Gravenhage 

2500 EH 

Nederland (NL) 

0 	 15IC  
703813131 - 

:5 
	 cxLensle,.. 

voorlichtingrechtbank@sgrurr.drp.mil  

▪ Invoeren 

▪ Invoeren 

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging 

Datum van verzending van deze 	 21-11-2017 
aankondiging: 



Aan: tale:.: 
10'2 

fete 

CC:102e, 

@politie.nl>; 

@Pcilitie."1>;122-111".= 
	

@politie.nk .102C 

'@politie.n1>;102e 

@politie.n1>; 

®politie.n1>;102.6 
@politie.n1>;" 

059 

102e 

Van: 
	

102_e 

Verzonden: 
	

dinsdag 23 januari 2018 11:40 
Aan: 
	

10.2.e 

Onderwerp: 
	

FW: stuurgroep 13-9 

Van:102e 

Verzonden: woensdag 13 september 2017 12:58 

• j@politie.n1>;192,..-.--.:: . 	• 
,; @politie.n1>; 	 @politie.n1>; 

@politie.n1>;10.?.! 	 7.  @politie.n I>; lo2.0 

afts5;57-f. 	@politie.nl> 

Onderwerp: stuurgroep 13-9 

Vanmorgen zijn alle aangeboden documenten goedgekeurd: 
- 	Gunningsadvies uitschuifbare wapenstok 

Met vriendelijke groet, 

10211: mze 
Strategieeli InkoperPOlitie-ditrusting, oer- en Vaartuigen en Operation 

Politie I Bedrijfsvoering I Facility Management I Inkoop 

Bezoekadres: Hanzelaan 150-200, 8017 JG Zwolle 
Postbus 238, 3970 AE, Driebergen 
E wyd 	,7-< 1@ipolitie.nl (persoonlijk) 
El 	 oolitie.n1 (algemeen) 

1 
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Positionering 
Uitschuifbare wapenstok: 
Van strategisch naar functioneel 
kader 

Directie Facility Management 
Str ategisch beleid politiemiddelen 



Verantwoordelijkheid Directie FM 

• Regie op de strategische koers en richting op het gebied van 
bewapening, uitrusting, kieding, voer- en vaartuigen van de NP. 

• Ontwikkelen en formuleren van toekomstbestendig beleid 
(standaarden en normen) t.a.v. (nieuwe) bewapening, uitrusting, 
kieding en vervoersmiddelen. 

• De opgave voor de afdeling SBM Iigt voornamelijk in het 
standaardiseren, normeren en harmoniseren van 
beleidsuitgangspunten en werkwijzen op haar taakgebied. Dit 
betekent dat de ruimte voor afwijkingen en maatwerk beperkt is. 

• In volledige afstemming met - en ten dienste van de Operatie. 
Hierbij is het uitgangspunt `meer ruimte voor de politieprofessional' 
leidend. 

• Zorg dragen voor een vertaling van de strategische kaders naar 
operationele haalbaarheid (top-down). 

4 



Oordeel operationele collega's over huidige 
korte wapenstok (WODC-rapport 2012): 

1. Te weinig slagkracht: als de burger dikke kieding of een leren jas 
aan heeft, dan is het effect van slaan met de korte wapenstok 
beperkt. 

2. Te weinig uitstraling: burgers zijn niet onder de indruk van de 
korte wapenstok. De politie straalt er, aldus de criticasters, te 
weinig gezag mee uit. 

3. Te kort: de korte wapenstok is niet geschikt om mensen op 
afstand te houden. 

4. Verhoogde kans op letsel: Ondanks het gevoel van weinig 
slagkracht bij de korte wapenstok levert de inzet van dit 
geweldsmiddel een verhoogde kans op letsel van burgers op bij 
het aanwenden van fysiek geweld. 

5. Agressief imago; Het gebruik van de wapenstok (het herhaaldelijk 
inslaan op dader) oogt zeer agressief en geeft een negatief imago 
voor de Politie. 

= Verbetervoorwaarde nieuwe uitschuifbare wapenstok!! 

4 



Beleidsuitgangspunten 
. Met de uitschuifbare wapenstok wordt beoogd de doeltreffendheid, de 

legitimiteit en de veiligheid van politieoptreden in het publieke domein te 
vergroten. 

. Met gerichte training, al dan niet in groepsverband, dient de uitschuifbare 
wapenstok de professionele weerbaarheid van de individuele 
politieambtenaar te versterken. 

. Met de invoering van een uitschuifbare wapenstok - gecombineerd met een 
op maat gemaakt onderwijsprogramma met daarbij aandacht voor 
groepsoptreden — dient het inzetbaarheidsbereik van het kleinschalig 
groepsoptreden (BPZ) worden vergroot. 

. De uitschuifbare wapenstok vervangt de huidige, korte wapenstok. Dus niet 
de lange wapenstok. 

. Alleen de hiervoor opgeleide, RTGP-gecertificeerde politiemedewerker 
wordt uitgerust met de uitschuifbare wapenstok. 

. Politiemedewerkers in Nederland worden met een en dezelfde uitschuifbare 
wapenstok uitgerust 

. De uitschuifbare wapenstok is bedoeld ter verdediging en ter aanhouding 

4 
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Wet en regelgeving 

■ De ambtenaar die optreedt in 
burgerkleding is uitgezonderd van de 
verplichting tot het dragen van de 
wapenstok (Regeling beheer wapens en 
munitie politie 2015, art 2.4 

4 



Randvoorwaarden 
HRM: 
- Beschikbare omscholingscapaciteit (v.a. begin 2016); 

Financien / FM: 
- Uitvoering is een project van PDM/IKM waarvoor 5 milj. initiele investering gevonden zal 

moeten worden binnen de begroting van FM per 2016 

Juridisch: 
- Opnemen in Aanwijzingsbesluit bewapening en uitrusting politie; 

Communicatie: 
- Er zal ondersteuning worden geboden door de dienst comm; 

Praktisch: 
• 
■ Opbergen van de uitschuifbare wapenstok 

4 



■ Voor wie? 
. 
■ functiegroepen 

■ Landelijke invoering per 2016 (KLO mrt 2014) 

■ Voorraad / verplichtingen mbt korte wapenstok 
■ Overgangsfase 

4 



Financieel kader 

■ Kosten (irt huidige kosten korte 
wapenstok; investering vs exploitatie); 

4 



Verdere formalisering 
(besluitvormingsproces) 
• Na formeel overleg met het CGOP kan 

een aanbesteding voor de aanschaf van 
de uitschuifbare wapenstok worden 
gestart. 

4 



Borging uitschuifbare wapenstok 

■ Facilitaire Performance Indicatoren > monitoren 
[kwaliteit, kosten, tevredenheid, risico's] 

■ Onderhoud (door diender / door FM jaarlijkse 
inspectie oid?) 

■ (Klachten)-loket o.i.d > periodieke rapportage. 
■ Beheers- en vervangingsplan (wie voor 

verantwoordelijk?) 
■ Tegengaan onrechtmatige inkoop 

Naam van de presentatie 

11 4 Sept 2015 



Documentatie 
■ Oplegnota KLO uitschuifbare wapenstok def maart 2014. 
■ Ambtsinstructie 
■ Rapport: PoMiele bewapening in perspectief Kruize 

& Gruter, 2012 (in opdracht van WODC) 
■ Rapport: De uitschuifbare wapenstok in de BPZ, 

Lectoraat Veiligheid en Sociale cohesie, Christelijke 
Hogeschool Windesheim, 2013 (nav pilot in Zwolle en 
Deventer). 

■ Besluit bewapening en uitrusting politie 
■ Regeling beheer wapens & munitie (1/8/'15) 
■ Aanbestedingswet 2012 

Naam van de presentatie 

12 4 Sept 2015 



Nut & noodzaak 
(must have / nice to have, gebruik/inzetfrequentie, voorhanden in (gevaars)situatie) 

4 Sept 2015 

Dimensies / normering / knoppenmodel (I) 

Kosten / prijs 
bud et Ian e/korte termi n ex loitatie orde.rootte 

Functionaliteit 
(doel / effect op situatie, kans op treffen verdachte, toestand v/d tegenstrever) 

Uitstraling / verschijning 
enste beeldvorminq: toegankelijk - qezaq / autoriteit, aansprekend, modern, representatief, oordeel bevoegd 

Veiligheid 
(arbo, bescherming, vertrouwen in werking, toebrengen letsel) 

Naam van de presentatie 

13 

Draagcomfort 
(praktisch gebruik, verdekt dragen) 



Uitgangspunten: 
■ Uniforme uitstraling als Nationale Politie 
■ Operationele functionaliteit (met duidelijke afweging rond nut — noodzaak); 
■ In opgeleid en getraind conform onderwijsprogramma OBT / IBT; 
■ Veiligheid 
■ Voldoen aan wet- en regelgeving 
■ Betaalbaar; standaardiseren & terugdringen van de diversiteit 
■ BKU is eigendom van de politie. 

Naam van de presentatie 

14 4 Sept 2015 



Overgang Directie Uitvoer (PDC) 

■ Directie FM: FM-visie, -strategie en —beleid. 
■ Totale domein van politiemiddelen 
■ Beleidskaders / -normen; toetsingskader. 
■ Vanuit operationeel, maatschappelijk als 

bedrijfsvoeringsperspectief formuleren van 
strategisch beleid, waaronder kaders en normen. 

■ Proces organiseren van strategische 
beleidsontwikkeling voor vraagstukken. 

■ Onderzoeken en concretiseren van strategisch 
beleid PU naar besluitwaardige beleidsnotities. 

■ Balans tussen kwaliteitsverbetering, standaardisatie 
en innovatie en het financiele beslag. 

■ Advies strategische keuzes t.a.v. politie-uitrusting 
en voer- en vaartuigen. 

■ Signaleren van knelpunten en beoordelen van 
gebruikerswensen op strategisch niveau. 

■ Ontwikkelen van een lange termijnvisie, strategie en 
beleid, vastgelegd in strategische plannen op 
gebied van bewapening, uitrusting, kleding en voer-
en vaartuigen. 

■ Advies over bijsturing koers en strategie. 
■ Financiele sturing (structurele verlaging van 

exploitatielasten) vanuit landelijke behoeftestelling. 
■ Dossiers met groot en maatschappelijk belang en/of 

groot risico voor de politie. 
Nieuwe producten / diensten met 

■ Specificeren van de klantbehoefte en vertalen in 
concrete producten en diensten; 

■ Programma van eisen; 
■ Uitwerken van strategische kaders en beleid naar 

uitvoering ; 
■ Signalering en advisering van omissies in 

strategische kaders en beleid; 
■ Leiding van aanbestedingsprojecten (type A = hoog 

politiek-bestuurlijk risico, groot sociaal-
maatschappelijke impact, grote financiele omvang, 
grote impact op de Opration/Bedrijfsvoering en 
grote beleidsinspanning vereist); 

■ Analist PDM: trends in extern to verwerven P/D; 
voortgang & status lopende aanbestedingen; 
leveranciersprestaties; mate van contractuitnutting; 
rechtmatigheid aanbestedingen. 

Naam van de presentatie 

15 4 Sept 2015 



« waakzaam en dienstbaar » 



Vraag Referentie 

074 

Antwoord 

Onze UWS voldoet (gecertificeerd) aan de "TR Einsatzstocke, kurz und tang, 
Stand: April 2006". Voor doze inschrijving is daarnaast een certificaat vereist 
waaruit blijkt dat de UWS ook voldoet aan de Nededandse Technische Richtlijn 
2017. Aangezien de Nederlandse TR is gebaseerd op de Duitse TR, zouden wij 
gaame vernemen wet de aanvullende eisen zijn, wearop de UWS nog getest 
dient to worden. Bij voorbaat dank voor uw reactie. 

Vragenlijst 	P-El. 	***Technische eisen UWS•"" De UWS en hard en/of zacht 
draagmiddel, dient to voldoen aan de Nederlandse Technische Richtlijn 2017 (NTR) (zie BIJLAGE E), 
gebaseerd op de "Technische Richtlinie (TR) Einsatzstbcke, kurz und lang, Stand: April 2006" van het 
Polizeitechnisches Institut (PTI) de Polizei-Fiihrungsakademie (PFU) in Duitsland, en de Kwaliteitsclausule 
(zie BIJLAGE D). Hierbij geldt dat wanner uw bedrijf in het bezit is van een certificaat dat aantoont dat uw 
stokken voldoen aan die Technische Richtlinie Einsatzstacke, kurz und lang, Stand: April 2006, dat 
certificeat door de Politie worth geaccepteerd. In aanvulling daarop dient de Inschrijver, middels een 
verklaring van een testinstituut, aan to tonen dat de UWS ook voldoet aan de Nederlandse Technische 
Richtlijn 2017. Indian u (nog) niet in het bezit bent van zoisE 	certificaat, dient u uw stokken, op eigen 
kosten, to laten testen volgens bovengenoemde Nederlandse TR. De Inschrijver dient, door het indienen 
van een certificeat bij overhandiging van de samples, aan to tonen dat de UWS aan bovengenoemde TR 
voldoet. De samples zullen aan de hand van de NTR technisch worden beoordeeld. Is bij het inleveren van 
de samples geen certificaat ingeleverd, dan zal de Inschrijving terzijde worden gelegd. Het certificaat dient 
ook hieronder to worden geiipload.  

De aanvullende eisen 
Eis VE-2: De ring aan de achterzijde. Doze wordt visuals! gecontroleerd. De ring beschermd de knop els deze wordt getest zoals in 
bijlage 3 wordt aangegeven. 
Eis VE-3: Nummer op de stok. Doze wordt visueel gecontroleerd. 
Eis VE-6: Demontagemogelijkheden. De UWS meg door de gebruikers niet met behulp van handkracht kunnen worden gedemonte 
Controle: Controleren of demontage zonder hulpmiddelen mogelijk is. 
Eis VE-8: Goat over de holsters en is eon gedeeltelijke aanvulling op de TR-DE. De holsters moisten aan de genoemde eisen voldo 
Eis LT-11: De stootgevoeligheid greep. In doze eis is de achterzijde van de UWS near benedengericht. Dit is dus enders den de eh 
10, wear de top van de UWS naar beneden is gericht. 
Ter verduidelijking van doze twee valproeven is bijlage 3 toegevoegd. Daze is nieuw LON. de TR Einsatzstdcke, kurz und lang, Sta 
April 2006. 
Daarnaast zijn in bijlage 1 de trefpunten van de wapenstok: a, b, c en d, ter verduidelijking toegevoegd. 

Van bovenstaande aanvullende eisen dient leverancier VE-6 en LT-11 to laten testen, in aanvulling op de "Technische Richllinie (T 
EinsatzstocIce, kurz and lang, Stand: April 2006". De overige aanvullende eisen warden visueel door de Politie beoordeeld. 

In de Inschrijvingsleidread wordt op pegina 13 daarop als volgt ingegaan: "De working, kwaliteit en functionaliteit van deze UWS die 
geheel overeen to komen met de gecertificeerde UWS (50 cm). Tevens dienen daarbij bijpassende draagmiddelen worden geleven 
van vorm en uitvoering zoals wordt uitgekozen voor de UWS van 50 cm." 

Wij zoeken dus een 40 em stok van dezelfde kwaliteit en mark els de 50 cm stok. De 40 cm stok dient dus van hetzeltde mark en ty 
to zijn als de 50 em stok die voldoet aan de TR. 
Middels Inschrijving verklaart de Inschrijver dat dat de 40 cm stok voldoet aan de gestelde Bison. 

"In de Technische Eis P-E1 wordt gesteld dat de UWS dient to voldoen aan de 
NTR 2017, die weer gebaseerd is op de Duitse TR EinsatzstockeE • . Daze 
Duitse richtlijn spreekt alleen over een UWS met een lengte van 50 cm. Er wordt 
voor DJI een UWS van 40 cm gevraagd: hoe kunnen wij aan deze Duitse danwel 
Nederlandse richtlijn voldoen, als deze maat hierin niet wordt genoemd7" Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking. Uitnodiging 
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OPLEGNOTA KORPSLEIDINGOVERLEG (KLO) 

Agendapunt: < in te vullen door secretaris > 
	

Datum: < in te vullen door secretaris > 
Nr BF 2014/...: < in te vullen door secretaris > 

Onderwerp: De uitschuifbare wapenstok in de BPZ 

Aangeboden door c.q. akkoord van (cf. portefeuilleverdeling KL) 

r 

r 
Korpschef 
Lid KL: Henk van Essen, referent FM r 
Programmamanager: <naam> 

Directeur korpsstaf 
Directeur Financien 

Steller: Ronald Verheggen, Afdelingshoofd (Politie)Middelen, Directie FM 
Behandelend adviseur staf KL 102e 

F Besluitvormend 	r Opinievormend 
	 r Ter kennisname 

r Openbaar stuk 
	

Vertrouwelijk stuk 

Gevraagd besluit 

Het KLO wordt gevraagd: 
1. Kennis te nemen van de onderzoeksrapporten "De uitschuifbare wapenstok in de BPZ (2013).  

en "Politiele bewapening in perspectief (2012)"; 
2. In te stemmen met de landelijke invoering van een uitschuifbare wapenstok voor de basis 

politiezorg per 2016; 
3. In te stemmen met het starten van formeel overleg met de politievakorganisaties en DGPOL 

(BUK commissie) over de keuze voor een uitschuifbare wapenstok en over het te volgen 
implementatietraject; 

4. Te besluiten dat het rapport "De uitschuifbare wapenstok in de BPZ (2013)" tot nader order 
vertrouwelijk blijft (de Minister wil het rapport eerst nog aan de 2e Kamer aan kunnen bieden). 

Voortraject / afstemming 

Met wie is afgestemd datum Akkoord doorgeleiding en/of uitkomst bespreking 
r KM0 
r SDO 
F Directie Operatie Januari 2014 fir 2 e 	 - Directie Operatie, akkoord. 
r Aandachtsgebied-

houder .... 
r Projectleiders 
r Departement 
F Met de 

Advies-commissie 
BUK 

13 maart 2013 Een pilot met de uitschuifbare wapenstok is uitgevoerd en is 
door de Hogeschool Windesheim o.l.v.102e 
geevalueerd. De Advies-commissie BUK heeft naar aanleiding 
hiervan in haar overleg van 13 maart 2013 geadviseerd de 
uitschuifbare wapenstok landelijk in te voeren. 
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Samenvatting notitie/voorstel 

Doel, aanleiding en context 

Over de huidige — korte - wapenstok hebben de operationele collega's zich in 2012 weinig enthousiast 
uitgesproken (zie het WODC rapport Politiele bewapening in perspectief, bijlage 2). 
Vijf terugkerende redenenvoordft negatieve oordeel waren: 
1. Te weinig slagkracht als de burger dikke kleding of een leren jas aan heeft, dan is het effect 

van slaan met de korte wapenstok beperkt. 
2. Te weinig uitstraling burgers zijn niet onder de indruk van de korte wapenstok. De politie straalt 

er, aldus de criticasters, te weinig gezag mee uit. 
3. Te kort de korte wapenstok is niet geschikt om mensen op afstand te houden. 
4. Verhoogde kans op letsel. Ondanks het gevoel van weinig slagkracht bij de korte wapenstok !evert 

de inzet van dit geweldsmiddel een verhoogde kans op letsel van burgers op bij het aanwenden 
van fysiek geweld. 

5. Agressief imago; Het gebruik van de wapenstok (het herhaaldelijk inslaan op dader) oogt zeer 
agressief en geeft een negatief imago voor de Politie. 

De operationele behoefte aan een alternatief voor de huidige wapenstok blijkt ook uit actuele 
verzoeken die bij verschillende Eenheidsleidingen worden ingediend om agenten in de BPZ te mogen 
uitrusten met een lange wapenstok. 

De geconstateerde behoefte is aanleiding geweest voor een proef met een uitschuifbare wapenstok  in 
de horecadiensten in binnensteden van Zwolle en Deventer, in de periode medio maart 2012 tot 
medio maart 2013. Met de uitschuifbare wapenstok wordt beoogd de doeltreffendheid, de legitimiteit 
en de veiligheid van politieoptreden in het publieke domain te vergroten, in het bijzonder in 
uitgaansgebieden. 

De uitschuifbare wapenstok is ook onderdeel van het Politie Modernisatie Programma, gericht op 
samenhang tussen bewapening, uitrusting en kleding. Deze orientatie is een initiatief van de 
adviescommissie bewapening en uitrusting 

Beoogd resultaat 
Beoogd resultaat is landelijke invoering van de uitschuifbare wapenstok per 2016, gelet op de 
positieve bevindingen met de uitschuifbare wapenstok in het pilotjaar (maart 2012-maart 2013) en het 
positieve advies van de adviescommissie bewapening en uitrusting en de adviescomissie BUK. 

Een eventuele landelijke invoering van de uitschuifbare wapenstok kan niet eerder dan begin 2016 
van start gaan. Voor die tijd is geen omscholingscapaciteit beschikbaar, onder andere door het grote 
beslag dat de invoering van het nieuwe dienstpistool en de mentale weerbaarheidstrainingen op die 
capaciteit leggen. 

Na formeel overleg met het CGOP kan een aanbesteding voor de aanschaf van de uitschuifbare 
wapenstok worden gestart. 

Samenvatting inhoud 
De huidige wapenstok voldoet niet. De operationele behoefte aan een effectieve wapenstok die past 
binnen het geweldspectrum van het politiewerk is groot. De uitschuifbare wapenstok is al vele jaren in 
gebruik bij diverse Europese politiekorpsen. De ervaringen daar zijn positief. De proef met een 
uitschuifbare wapenstok in de horecadiensten in de binnensteden van Zwolle en Deventer bevestigt 
dit. 
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Met gerichte training, al dan niet in groepsverband, versterkt de uitschuifbare wapenstok de 
professionele weerbaarheid van de individuele politieambtenaar. 
Tevens zal met de invoering van een uitschuifbare wapenstok - gecombineerd met een op maat 
gemaakt onderwijsprogramma met daarbij aandacht voor groepsoptreden - het inzetbaarheidsbereik 
van het kleinschalig groepsoptreden (BPZ) kunnen worden vergroot. 

De belangrijkste conclusies uit het evaluatierapport (bijgevoegd als bijlage 1) zijn: 

• Een slag met de uitschuifbare wapenstok heeft beduidend meer impact dan een slag met de 
huidige korte wapenstok; 

• De uitschuifbare wapenstok is sneller te trekken en op te bergen en biedt mogelijkheden om 
het geweidmiddel verdekt te dragen. Om redenen van comfort, praktisch gebruik en 
vertrouwen in de werking van het geweidmiddel wordt de uitschuifbare wapenstok vaker 
gedragen dan de korte wapenstok en is de uitschuifbare wapenstok vaker dan zijn voorganger 
voorhanden in gevaarsituaties; 

• Het trekken, uitschuiven van -en dreigen met de wapenstok heeft meer preventieve werking 
op burgers dan het trekken en dreigen met de korte wapenstok. Het is echter afhankelijk van 
de toestand van de tegenstrever (verstoordheid van de tegenstrever, middelengebruik) of 
deze boodschap ook binnenkomt en het gewenste effect sorteert; 

• Na invoering van de uitschuifbare wapenstok is er een lichte daling van de mate waarin 
agenten beledigd en bedreigd zijn waargenomen, terwijl het totaal aan geweldcriminaliteit is 
toegenomen; 

• Het oordeel van agenten over het eigen optreden in termen van uitstraling, gezag en 
doortastendheid is positiever geworden. Dit positievere beeld van het eigen optreden, mede 
dankzij het vertrouwen in het geweldmiddel, versterkt het zelfvertrouwen, de uitstraling en het 
gezag van het politieoptreden; 

• Bij verschillende incidenten in de proef bleef het gewenste effect van de (huidige) pepperspray 
of de korte wapenstok uit en boden een of meerdere slagen met de uitschuifbare wapenstok 
uitkomst; 

• De gepercipieerde ingrijpendheid van de uitschuifbare wapenstok is groter dan die van de 
(huidige) pepperspray en fysiek geweld. Eerdere studies naar letsel door wapenstokgebruik 
spreken elkaar enigszins tegen. Het raken van andere delen dan waarop is gericht is in de 
praktijk niet altijd te voorkomen. Toch zijn de verwondingen in 21 rake incidenten in de proef 
beperkt gebleven tot kneuzingen. Het verwachte letsel was groter dan het ontstane letsel. Met 
het beperkt blijven van het letsel verdween ook de scepsis onder agenten over het 
geweldmiddel. 
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Argumenten en kanttekeningen 

De voorgestelde invoering van een uitschuifbare wapenstok is een maatregel die past op de eerste 
drie genoemde argumenten van collega's voor het tonen van weinig enthousiasme over het gebruik 
van de huidige wapenstok. 
De voorgestelde invoering van een uitschuifbare wapenstok is een maatregel die niet past bij het als 
vierde en vijfde genoemde argument. 

Gewezen wordt op de samenhang van dit voorstel met het voorstel voor de invoering van vernieuwde 
pepperspray, met het voorstel voor een pilot met het stroomstootwapen in de BPZ en met het nieuwe 
dienstwapen, dat nu wordt geImplementeerd. 

Met de opstellers van het evaluatierapport is afgesproken dat het bijgevoegde rapport pas openbaar 
mag worden gemaakt als het door de Minister aan de Tweede Kamer is aangeboden. 

Conse uenties af estemd met relevante betrokkenen 
RI Personeel/ HRM De introductie van een nieuw politiewapen, in dit geval de uitschuifbare 

wapenstok, heeft ingrijpende opleidings- en trainingsconsequenties. 
Desondanks wil HRM pleiten voor de invoering van de uitschuifbare 
wapenstok vanaf 2016, in de basis politiezorg. 
Eerdere introductie is vanwege de meerjarenplanning 2013-2015 (Amok, 
MK, APP, RTGP en reorganisatie) vanuit opleidingsperspectief niet 
mogelijk. 
De al jarenlang gehoorde roep om een langere wapenstok ter 
verdediging en ter aanhouding, de genoemde voordelen voor de 
politiepraktijk en de evaluatie van de pilot rechtvaardigen de 
noodzakelijke opleidings- en trainingsinspanningen. 
De opleiding en training kunnen - overeenkomstig de introductie van het 
geweldsmiddel pepperspray - binnen de reguliere IBT-RTGP-training 
plaatsvinden door docenten van OBT. 
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F7  Financieel: Uitvoering is een project van PDM/IKM waarvoor 5 miljoen initiele 
investering gevonden zal moeten worden binnen de begroting van FM 
per 2016 

r lnformatievoorziening: 
F7' Facility Management: Uitvoering is een project van PDM/IKM waarvoor 5 miljoen initiele 

investering gevonden zal moeten worden binnen de begroting van FM 
per 2016. 

FI Communicatie: Zodra het besluit genomen is, wordt ondersteuning geboden door de 
dienst Communicatie (PDC). Afgestemd met fp 2 e 

F" Juridisch: Opnemen in Aanwijzingsbesluit bewapening en uitrusting politie. 
Afgestemd met 1c.1-2.e 	 , Ministerie V&J 

17  Politiek-bestuurlijk: 11.f 
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Documenten 

F Verantwoordelijke: 
F Strategische boodschap: 

PDC, Dienst Communicatie 

Uitvoering / implementatie / monitorin g 
Verantwoordelijk: 

F Voortgangsrapportage: 
Diensthoofd FM, onderdeel IKM/PDM en Politie uitrusting 

Titel (hoofd)document en bijlagen 
1. Rapport: De uitschuifbare wapenstok in de BPZ, Lectoraat Veiligheid en Sociale cohesie, 

Christelijke Hogeschool Windesheim, 2013; 
2. Rapport: Politidle bewapening in perspectief , Kruize & Gruter, 2012 

11.1 

7 

;Afgestemd metuizt, 
F Operatie: Afgestemd met -10.e 	 , directie Operatie. Al meerdere jaren 

bestaat in de uitvoerende politiepraktijk de vraag om een meer effectieve 
wapenstok. Te gebruiken zowel ter verdediging als ter aanhouding. In 
overeenstemming met HRM is de directie Operatie van mening dat de 

r. 

F Realisatie NP: 
F Personele reorganisatie: 
F Administratieve lasten: 
F met 

Vervolgtraject 

Overleg Overleg 
P KMO P bespreking/opinievorming 

r ter integrale 
toetsing/impactanalyse?? 

r ter implementatie 
r ter kennisgeving 

Pi  COR 
(WOR) 

P ter informatie 
r voor instemming 
r voor advies 

P SDO P ter integrale 
toetsing/impactanalyse 

r ter implementatie 
r ter kennisgeving 

F Vakbonden F formeel, via CGOP 
r informeel via overleg 

KL-vakbonden 

F overleg 
met 

de minister 

F ter besluitvorming 
r ter bespreking/opinievorming 
r ter kennisgeving 

r 
Programma- 

raad 

F ter 
bespreking/opinievorming 
r ter kennisgeving 

F Overleg 
met 

DG Pol 

F ter besluitvorming 
17  ter bespreking/opinievorming 
r ter kennisgeving 

r met .... F ter 
bespreking/opinievorming 
r ter kennisgeving 

r 
Projectmana- 

gersoverleg 

F ter bespreking/opinievorming 
r ter implementatie 
r ter kennisgeving 

F met .... F ter 
bespreking/opinievorming 
r ter kennisgeving 

Communicatie 
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Leeswijzer 

Dit is de Inschrijvingsleidraad. 

Hierin leest u alle informatie over de Opdracht en de procedure van de Openbare aanbesteding 

uitschuifbare wapenstokken en draagmiddelen (UWS) van de Politie. U kunt op basis van deze 

Inschrijvingsleidraad een Inschrijving doen conform alle eisen en voorschriften die hierin zijn 

vastgelegd. 

Door in to schrijven en door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

(UEA), formulier A, conformeert u zich aan al het gestelde in de Aanbestedingsstukken. Als u 

zich hieraan niet conformeert, wordt uw Inschrijving uitgesloten van verdere deelname aan de 

aanbestedingsprocedure. 

In hoofdstuk 1 van de Inschrijvingsleidraad vindt u algemene informatie over de Opdracht. In de 

hoofdstukken 2 t/m 4 treft u de eisen die aan de Opdracht worden gesteld, de Gunningscriteria en de 

Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen aan. De hoofdstukken 5 en 6 bevatten de procedure-eisen 

en voorschriften die van toepassing zijn. Verder bevat de Inschrijvingsleidraad een aantal bijlagen en 

een separate set formulieren die allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en den geheel 

vormen. 

Bijlage A Begrippenlijst 

Van alle termen die in dit document met een hoofdletter beginnen, kunt u de betekenis terugvinden in 

de begrippenlijst. 

Merken, normeringen, fabricaten 

Lees: "of gelijkwaardig" als in de Inschrijvingsleidraad eisen worden gesteld aangaande merken, 

bepaalde fabricaten, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor de 

producten of diensten van een bepaalde ondernemer, een octrooi of een type, een bepaalde 

oorsprong of een bepaalde productie en/of normeringen. 
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Uitschuifbare wapenstokken en draagmiddelen (UWS) 

1 De Opdrachtomschrijving 

In dit hoofdstuk leest u alle informatie over de Opdracht. 

1.1 Inleiding 

Algemene inleiding 

De Politie heeft (mede naar aanleiding van de pilot in de voormalige politieregio IJsselland) besloten 

om de korte wapenstok te vervangen door een uitschuifbare (ook wel telescopische) wapenstok. De 

korte wapenstok wordt als te weinig effectief ervaren. De verwachting is dat, met de introductie van de 

uitschuifbare wapenstok', de politieagent effectiever kan optreden, omdat hij/zij een geweldsmiddel ter 

beschikking krijgt dat: 

Effectiever is door extra lengte; 

Eenvoudiger mee te nemen is door draagwijze aan de koppel, mede vanwege de korte 

(ingeschoven) lengte; 

Meer slagkracht biedt; 

Meer uitstraling heeft. 

Elke wapen dragende politieagent krijgt met de introductie van de UWS een nieuw geweldsmiddel ter 

beschikking. Daarmee krijgen naar verwachting 30.000-35.000 politieagenten (zowel geUniformeerd 

als in burger werkend) de UWS. Niet alleen vraagt dat een gedegen verwervingstraject, ook vraagt dat 

om een gedegen introductie. 

De pilot in de voormalige politieregio Usselland heeft verschillende inzichten opgeleverd die verwerkt 

zijn in de aanpak van de verwerving en introductie van de UWS. Het basisuitgangspunt is dat de 

basishandelingen en inzetcriteria voor het werken met de UWS hetzelfde blijven als voor de huidige 

(korte) wapenstok. De Politie is zich echter terdege bewust van het feit dat (ondanks dit uitgangspunt) 

het werken met de UWS wel extra aandacht vraagt. Daarom wordt in het introductietraject tijd 

ingeruimd voor instructie en oefenen met de UWS. 

Wat zoeken we? 

De politieagent gebruikt de wapenstok in situaties van aanhouding en (zelf)verdediging. Hij moet 

ermee kunnen slaan, maar ook kunnen gebruiken voor enkele basis verdedigingstechnieken 

(bijvoorbeeld om opponenten op afstand te houden of om zich vrij te maken in geval van gevecht). 

Deze basisvaardigheden kent de politieagent al. De UWS moet op deze punten extra toegevoegde 

waarde gaan bieden ten opzichte van de huidige wapenstok, vanwege de extra lengte, steviger 

materiaal en de uitstraling. 

In dit document wordt de combinatie van uitschuifbare wapenstok en draagmiddel aangeduid als UWS. 
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De wapenstok moet tijdens het uitoefenen van de dienst effectief gebruikt kunnen worden. De 

wapenstok mag bij (of als gevolg van) gebruik of na een val of stoot dus niet onverhoeds inschuiven 

waardoor de politieagent niet effectief zijn geweldsmiddel kan toepassen. 

De politieagent draagt de wapenstok tijdens zijn/haar gehele dienst bij zich en dient in een 

draagmiddel aan de standaard politiekoppel gedragen te kunnen worden. Het draagmiddel dient 

zodanig vormgegeven te zijn dat de wapenstok tijdens inzet niet eenvoudig verloren kan worden. Het 

draagmiddel dient de wapenstok daarnaast op een zodanige manier te omsluiten dat de politieagent 

de wapenstok desgewenst "gereed voor inzet" uit het draagmiddel kan trekken. M.a.w. de politieagent 

moet niet worden gedwongen extra handelingen te verrichten alvorens de wapenstok uitgeschoven/ 

uitgeslagen kan worden. 

Het draagmiddel dient eenvoudig met een hand (zonder gebruik van gereedschappen) versteld te 

kunnen worden vanwege de verschillende houdingen waarin politieagenten werken (zittend in de auto, 

staand, lopend, fietsend, rijdend op de motor, zittend te paard, et cetera). Het draagmiddel moet 

daarvoor geschikt zijn. Inschrijver mag naar eigen inzicht een hard en/of een zacht draagmiddel 

indienen, mits hij de goede werking ervan (in combinatie met de wapenstok) in de aanbieding 

schriftelijk garandeert. 

Wat vragen we? 

De UWS moet onderhoudsvrij zijn. De Politie gaat uit van een lange levensduur, van minimaal 5 jaar, 

waarbij de Opdrachtnemer geacht wordt defecte stokken tijdens de garantieperiode kosteloos te 

vervangen. Er zal door de Politie zelf geen onderhoud of reparatie plaatsvinden. Hoogstens zal een 

beperkt team van wapeninspecteurs kort geInstrueerd worden om schade/ defect aan UWS te kunnen 

beoordelen, alvorens deze aan de Opdrachtnemer ter vervanging/ reparatie aangeboden worden. De 

UWS wordt geacht van dermate kwaliteit te zijn dat de politieagent geen dagelijks onderhoud hoeft te 

plegen om de werking van de UWS te blijven behouden. 

De UWS wordt beschouwd als een wapen. Daarom zal deze bij uitgifte "op de man" geregistreerd 

worden. Om de administratieve last bij garantie/reparatie terug te dringen, heeft de Politie de voorkeur 

om gerepareerde/ vervangen wapenstokken met het oorspronkelijke serienummer weer terug te 

krijgen. 

Het uitgangspunt is dat er 1 type wapenstok en 1 type draagmiddel nodig is. In verband met 

toekomstige ontwikkelingen bestaat mogelijk de behoefte aan varianten en/of modificaties van de 

wapenstok en/of draagmiddel. 

Wijze van beoordelen 

Gedurende enkele testdagen worden de UWS, op een testlocatie, onderworpen aan praktijksituaties. 

Onder begeleiding van docenten gaat een testpanel, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van 

docenten en politieagenten uit diverse functiegroepen, in groepen de wapenstokken en 

draagmiddelen beoordelen op kwaliteit en praktische werking. Om de praktijk hierbij zoveel mogelijk te 
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benaderen worden ook politievoertuigen in de test gebruikt (noodhulpvoertuig, motoren, fietsen). In dit 

testpanel nemen ook de collega's van Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) en de Belastingdienst deel, 

aangezien zij onderdeel uitmaken van deze aanbesteding. 

Met behulp van een vragenlijst wordt het testpanel naar aanleiding van deze testen gevraagd een 

oordeel over de UWS te geven (dus de combinatie van wapenstok en draagmiddel). Hierop zal 

grotendeels de keuze van de Politie gebaseerd worden. De waardering van dit panel weegt zwaar 

mee in de totale beoordeling van de Inschrijvingen. 

Aan de hand van de Nederlands Technische Richtlijn (NTR) zullen de samples technisch worden 

beoordeeld. 

Wijze van implementeren 

De bedoeling is dat de introductie van de UWS in de tweede helft van 2017 plaatsvindt. Gedurende 

een reguliere toetsdag krijgen politieagenten instructie over het werken met de UWS. Binnen die dag 

dient tevens de vaardigheidstoets succesvol afgelegd te worden, gebruikmakend van de UWS. 

Aanvullende training zal vervolgens, na de introductie, in contextrijke setting plaatsvinden. 

Om in het derde kwartaal van 2017 te kunnen starten met het introductieprogramma, moeten de 

docenten van Politie en DJI voorbereid worden in het lesgeven met de UWS. In het tweede kwartaal 

van 2017 zal daartoe door de Opdrachtnemer een groep van ongeveer 25 kerninstructeurs opgeleid 

worden. De verwachting is dat dit in een tweedaagse scholing zal plaatsvinden, waarin onderricht en 

gebruik van de UWS centraal staan. Deze kerninstructeurs vertalen de opgedane kennis en 

vaardigheden naar het onderwijsprogramma van de Politie. Zij gaan zelf de overige 350 docenten in 

de eenheden bijscholen. De Opdrachtnemer dient in de loop van het tweede kwartaal van 2017 de 

hiervoor benodigde hoeveelheid UWS te kunnen leveren in de uitvoering die de Politie wenst. 

Vanaf het derde kwartaal van 2017 begint de bijscholing van de politieagenten en heeft de Politie 

behoefte aan de eerste grote hoeveelheid UWS. De Opdrachtnemer dient hier in productiecapaciteit 

rekening mee te houden. De introductie zal naar verwachting de gehele tweede helft van 2017 in 

beslag nemen, met een mogelijke uitloop naar 2018. 

De DJI neemt deel aan deze aanbesteding. Het uitgangspunt is dat DJI gebruik gaat maken van een 

40cm (16") UWS. De DJI zal na selectie een eigen introductietraject doorlopen dat zo kort mogelijk na 

gunning dient te starten. De Opdrachtnemer dient dus, vooruitlopend op de levering voor de docenten 

en de grootschalige introductie bij de Politie in het derde kwartaal, rekening te houden met een 

levering van 1000 40cm UWS met draagmiddel voor DJI. 
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1.2 De Opdracht 

De Opdracht omvat het, door middel van een openbare aanbestedingsprocedure, verwerven van 

UWS voor de Politie met bij behorende opleidingen voor docenten (van de Politieacademie) en 

wapenherstellers. 

Scope 

Tot de scope van de Opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen: 

- 	De productie en levering van uitschuifbare wapenstokken (50 cm): Executieve, RTGP2- 

plichtige functiegroepen van Politie, BOAS, FIOD4  en Douane; 

De productie en levering van uitschuifbare wapenstokken (40 cm): Dienst Justitiele 

Inrichtingen (DJI). 

De Inschrijver dient tevens varianten en/of modificaties te kunnen produceren en leveren voor 

specifiek te benoemen functiegroepen; 

De productie en levering van draagmiddelen; 

Garantie en onderhoud van UWS; 

Opleidingen van de docenten en instructie wapenherstellers. 

Buiten de scope van de Opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen: 

- 	Niet-uitschuifbare wapenstokken; 

- Slagkussens. 

De implementatie zal in 2017 in een periode van een half jaar gaan plaatsvinden, zodat de 

politiebeambten in zo kort mogelijke tijd zijn opgeleid voor het gebruik en in het bezit zijn van een 

UWS. De Opdrachtnemer moet in staat zijn deze aantallen tijdig te produceren. Hoewel de insteek is 

dat er geen politie specifieke UWS ontwikkeld gaat worden, zal de Opdrachtnemer wel 

productiecapaciteit moeten inplannen om de benodigde aantallen UWS te produceren. Hier zal in de 

planning van de implementatie rekening mee gehouden moeten worden. 

Perceelindeling: 

Er wordt geen gebruik gemaakt van een perceelindeling. 

Motivering: 

Omdat de uitwisselbaarheid altijd gewaarborgd moet zijn en de opleidingen met dezelfde 

stokken dienen te geschieden als waar de politiebeambte uiteindelijk de straat mee op gaat, 

moet het risico vermeden worden dat er diverse verschillende UWS worden aangeboden. 

Omdat leveranciers van UWS de draagmiddelen daarvoor speciaal hebben (laten) ontworpen 

(ontwerpen), zullen de uitschuifbare wapenstokken en de draagmiddelen in 1 Perceel worden 

verworven. Dit om het risico te vermijden dat de UWS niet (goed) in het draagmiddel past. 

2  Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie 
3  Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. 

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst 
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- 	De opleiding van de kerndocenten dient door de Opdrachtnemer van de UWS te geschieden. 
Daardoor behoort dit in de scope van de Opdracht. 

Omvang: 

56.500 UWS 

56.500 Draagmiddelen 

Waarvan 38.500 st. van beide initieel 

Opleiding van max. 25 kemdocenten (t 2 x 1 dag) en instructie aan 15 

wapenherstellers (± 1 dagdeel) 

Executieve politiebeambten 29.000 UWS (50 cm) 

Recherche en heimelijk 10.000 UWS (50 cm) 

Politie BOA - opsporing 7.500 UWS (inclusief ketenpartners als 

Douane en DJI). 

Dienst Justitiele Inrichtingen 

(DJI) 
1.000 UWS (40 cm) 

Totaal 47.500 UWS 

Jaarlijkse vervanging/instroom 9 x 1.000 UWS 

Totaal maximale 

contractduur 

56.500 UWS 

Aan genoemde aantallen en/of beschrijvingen met betrekking tot afname en verwachtingen 
kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

Looptijd Opdracht: 

De Politie is voomemens over te gaan tot het sluiten van een Raamovereenkomst met een Iooptijd 

van 3 jaren, met opties tot verlenging van 7 maal maximaal 12 maanden tot in totaal maximaal 10 
jaren. De verwachte ingangsdatum is 10-02-2017. 

Motivering Raamovereenkomst en Iooptijd: 
- 	Het aantal UWS staat over de gehele maximale contractperiode niet 100% vast. Hierdoor 

kunnen we (voor een overheidsopdracht vereist) geen vast aantal noemen dat zal worden 

besteld. De genoemde aantallen zijn gebaseerd op een raming. Daarom is gekozen voor een 

Raamovereenkomst; 

Aangezien het zwaartepunt van de afname in de eerste contractperiode bij de implementatie 

van dit nieuwe product plaatsvindt, is er sprake van een sterk dalend afnamevolume na de 
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initiele aankoop. Hierdoor kan een eventuele investering door de Opdrachtnemer over een 

groter aantal stokken worden verrekend; 

- Bij een (te) korte contractduur bestaat de kans dat er op enig moment meerdere soorten 

UWS in omloop zijn waardoor uitwisselbaarheid in gevaar komt 

Door de naar verwachting lange levensduur van UWS, is een korte looptijd van de 

Raamovereenkomst niet opportuun. 

1.3 Doel 

De Korpsleiding van de Politie heeft besloten om voor de basispolitiezorg (BPZ) de korte wapenstok 

("gummiknuppel") te vervangen voor de uitschuifbare wapenstok en heeft de Opdracht tot de 

verwerving daarvan aan het Producten- en Dienstenmanagement (PDM) opgedragen. 

Het doel is het sluiten van een Raamovereenkomst voor het leveren en onderhouden van UWS met 

bijbehorende draagmiddelen en opleidingen van docenten en instructie van wapenherstellers, door 

middel van een openbare aanbestedingsprocedure. 

Van de Inschrijver die de Opdracht gegund krijgt wordt het volgende verwacht: 

Het produceren en leveren aan de Politie van de benodigde UWS conform de functionele en 

technische eisen zoals in de BIJLAGE E opgenomen; 

Het produceren en leveren aan de Politie van de benodigde bijpassende draagmiddelen5  

conform de functionele en technische eisen zoals in de BIJLAGE E opgenomen; 

Het onderhoud aan de UWS; 

- Het opleiden van de docenten; 

- Het instrueren van de wapenherstellers; 

- De garantie dat in de 2e helft van 2017 een aanvang kan worden gemaakt met de 

implementatietrajecten en dat de verstrekking van de UWS binnen de Politie kan beginnen. 

1.4 Politie 

Voor deze Opdracht is de Politie de aanbestedende dienst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 

onze website: http://www.politie.nlen  voor specifieke informatie over inkoop en aanbestedingen naar 

de website http://www.00litie.nl/themas/inkoop-en-aanbestedino.html.  

De Politie handelt in het kader van deze aanbesteding ook namens de Politieacademie, de Douane, 

de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en Dienst Justitionele Inrichtingen (DJI). Alles dat 

is gesteld in deze aanbesteding is daarmee ook onverkort voor deze deelnemer(s) aan deze 

aanbesteding van toepassing. Als voor deze deelnemer(s) specifieke zaken geld(t)(en), dan wordt dat 

expliciet gemeld bij het betreffende onderwerp. 

5  Inschilver maq inschrijven met een hard en een zacht draagmiddel. De beoordeling daarvan is in hoofdstuk 3 uitgelegd. 
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Bovengenoemde instellingen hebben aangegeven mee te willen liften op deze aanbesteding, omdat 

ze dezelfde geweldsmiddelen gebruiken als de Politie. 

1.5 Team Politie-uitrusting 

Het team Politie-uitrusting in Apeldoorn is verantwoordelijk voor de levering, registratie, verstrekking, 

inzameling en vernietiging van Bewapening, Uitrusting en Kleding (BUK) voor de Politie. In Apeldoorn 

is het distributiecentrum, inclusief een fysieke winkel en webwinkel voor medewerkers van de Politie 

gevestigd, van waaruit de totale dienstverlening naar de interne medewerkers plaatsvindt. Dit betreft 

o.m. de productanalyses, inspecties, reparaties, leveringen, logistieke planning en (voorraad)beheer. 

Nieuwe producten worden door hen conceptueel ontwikkeld en bestaande producten worden 

voortdurend getoetst en aangepast naar aanleiding van voortschrijdend inzicht, nieuwe 

materiaalmogelijkheden en veranderende wensen van de eindgebruiker. 

Sector Producten- en Dienstenmanagement (PDM) 

PDM is verantwoordelijk voor het management van de in te kopen of in te huren producten en 

diensten, gedurende de hele levenscyclus (wieg-tot-graf principe). Ook ziet zij toe op doelmatigheid en 

doeltreffendheid (productdoelmatigheid) door het combineren van kennis over klantbehoefte, markt en 

product/dienst. Dit betekent onder meer dat na het contracteren van een leverancier, PDM 

verantwoordelijk is voor de implementatie van het contract en het monitoren van de dienstverlening 

van de leverancier. 

Sector Inkoopmanagement (IKM) 

De sector IKM speelt een essentiele rol in het Inkoopstelsel Politie. De primaire taak van de sector 

IKM is het uitbrengen van offerteaanvragen en het rechtmatig en doelmatig selecteren en contracteren 

van de juiste leverancier tegen de juiste voorwaarden. IKM is verantwoordelijk voor het opleveren van 

de aanbestedingsstrategie, het uitvoeren van de inkoopprocedure, het opstellen van bijbehorende 

aanbestedingsdocumenten en het maken van de overeenkomst. IKM adviseert vanuit haar 

inkoopexpertise aan PDM gedurende het totale aanbestedingstraject. 
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2 Eisen aan de Opdracht 

Dit hoofdstuk bevat de eisen die aan de Opdracht worden gesteld. 

Indien uw Inschrijving niet voldoet aan den of meer van de in dit hoofdstuk genoemde eisen, dan 

wordt uw Inschrijving uitgesloten van verdere deelname aan de procedure. 

U dient in commerce hiervoor uw keus (binair) kenbaar te maken. 

De codering voor de eisen is opgebouwd volgens X-E#. 

Daarin staat de X voor de eerste letter van het betreffende onderdeel, de E voor Eis en # voor het 

gebruikte volgnummer van deze eis. 

2.1 Primaire eisen 

P-El: Technische eisen UWS 

De UWS en hard en/of zacht draagmiddel, dient te voldoen aan de Nederlandse Technische Richtlijn 

2016 (NTR) (zie BIJLAGE E), gebaseerd op de "Technische Richtlinie (TR) Einsatzstiicke, kurz und 

lang, Stand: April 2006" van het Polizeitechnisches Institut (PTI) de Polizei-Fuhrungsakademie (PFU) 

in Duitsland, en de Kwaliteitsclausule (zie BIJLAGE D). Hierbij geldt dat wanneer uw bedrijf in het 

bezit is van een certificaat dat aantoont dat uw stokken voldoen aan die Technische Richtlinie 

Einsatzstocke, kurz und lang, Stand: April 2006, dat certificaat door de Politie wordt geaccepteerd. In 

aanvulling daarop dient de Inschrijver, middels een verklaring van een testinstituut, aan te tonen dat 

de UWS ook voldoet aan de geel gearceerde onderdelen in de Nederlandse Technische Richtlijn 

2016. 

Indien u (nog) niet in het bezit bent van zo'n certificaat, dient u uw stokken, op eigen kosten, te laten 

testen volgens bovengenoemde Nederlandse TR. 

De Inschrijver dient, door het indienen van een certificaat bij overhandiging van de samples, aan te 

tonen dat de UWS aan bovengenoemde TR voldoet. De samples zullen aan de hand van de NTR 

technisch worden beoordeeld. 

Is bij het inleveren van de samples geen certificaat ingeleverd, dan zal de Inschrijving terzijde worden 

gelegd. 

Het certificaat dient ook te worden geOpload in Commerce-Hub onder hoofdstuk 2.1 bij P-El. 

P-E2: Levergarantie 

De Opdrachtnemer dient gedurende de gehele contractperiode, inclusief eventuele verlengingen de 

UWS te kunnen leveren conform de gestelde technische en functionele specificaties (zie bijlage E). 

P-E3: Ontwikkeling/ aanpassing van het Product 

De Politie houdt er rekening mee dat, gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, bijvoorbeeld 

ten behoeve van specifieke gebruikersgroepen en/of taken een variant en/of modificatie van het 

product nodig kan zijn. 
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Op voorhand wordt aangegeven dat er voor de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) ook UWS met een 

uitschuiflengte van 40 cm worden gevraagd, ook bij het aanleveren van de samples. De werking, 

kwaliteit en functionaliteit van deze UWS dient geheel overeen te komen met de gecertificeerde UWS. 

Tevens dienen daarbij bijpassende draagmiddelen worden geleverd van vorm en uitvoering zoals 

wordt uitgekozen voor de UWS van 50 cm. 

Eventuele modificaties dan wel aanpassingen aan het te leveren Product zullen slechts tot stand 

komen na overleg tussen de Politie en de Opdrachtnemer en zullen nimmer worden doorgevoerd 

zonder schriftelijk akkoord van de Politie. 

P-E4: Garantie 

De garantietermijn voor de UWS treedt in werking op het moment van levering aan de Politie en 

bedraagt ten minste 5 jaar. De garantietermijn voor het draagmiddel treedt in werking op het moment 

van levering aan de Politie en bedraagt ten minste 1 jaar. 

De Opdrachtgever verwacht dat een defecte uitschuifbare wapenstok of draagmiddel in de 

garantieperiode kosteloos wordt omgeruild voor een werkend exemplaar. 

De Opdrachtnemer treedt in geval van garantievraagstukken en garantieclaims op als intermediair 

tussen fabrikant en Politie, tenzij de Opdrachtnemer tevens de fabrikant is. 

P-E5: Wetgeving 

De Opdrachtnemer (en iedereen waarvan hij zich bedient bij de uitvoering van de Raamovereenkomst 

handelt bij uitvoering van deze Raamovereenkomst conform de wetten, verordeningen, maatregelen 

en voorschriften die door de Rijksoverheid, de provinciale en/of gemeentelijke overheid dan wel door 

andere daartoe aangewezen organen zijn vastgesteld ten aanzien van de werkzaamheden waar deze 

Inschrijvingsleidraad betrekking op heeft. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat de werkzaamheden 

uitsluitend geschieden met materieel/materiaal dat voldoet aan de eisen zoals die bij of op grond van 

toepasselijke wetgeving zijn of zullen worden gesteld. 

P-E6: Vergunningen 

De Opdrachtnemer is in het bezit van alle verplichte vergunningen voor de uitvoering van de te 

produceren en te leveren goederen. 

P-E7: Levertijd 

Voor de initiele bestelling dient de levering aan te vangen maximaal 90 Kalenderdagen na datum van 

de schriftelijke bestelling, waarbij de totale levering uiterlijk eind 2017 dient te zijn geschied. De 

deelleveringen tijdens uitlevering van de initiele order dienen minimaal 3.500 stuks per maand te 

bedragen. 

Voor de vervolgbestellingen dient de levering maximaal 60 Kalenderdagen na datum van de 

schriftelijke bestelling plaats te vinden. 

P-E8: Minimale bestelhoeveelheid/ Ieveraantal 

De minimale bestelhoeveelheid/ leveraantal van de UWS is maximaal 100 stuks of (indien mogelijk) 

minder. De Politie zal normaliter deze of grotere aantallen bestellen. 
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P-E9: Verpakken en verzenden 

Verzending geschiedt altijd DDP op een locatie in Nederland zoals genoemd in de bestelling. 

De Inschrijver gaat ermee akkoord dat leveringen door de lnschrijver adequaat worden verpakt met 

aan de buitenzijde van de verpakking minimaal vermeld: 

- 	Naam en adres van de besteller; 

- Inkoopordernummer. 

P-E10: Bevestiging labels en stickers 

Labels dienen zodanig bevestigd te zijn dat deze duidelijk zichtbaar, leesbaar en scanbaar zijn. De 

positie en wijze van bevestiging van de labels wordt door de Opdrachtnemer en Politie in overleg 

bepaald en vindt in elk geval plaats aan de kopse en lange kant van de verpakking. 

Labels worden zodanig bevestigd dat deze geen schade aan het Product toebrengen. 

P-E1 1 : Verpakkingswijze 

De UWS dienen in een verpakking geleverd te worden, waaraan de volgende eisen zijn gesteld: 

• De maximale afmeting is 60 x 40 x 40 cm; 

• Het maximale gewicht van een gevulde verpakking is drieentwintig (23) kg; 

• Gevuld is de verpakking minimaal stapelbaar tot een hoogte van 1,60 meter zonder te 

vervormen; 

• De verpakking is stevig en mag niet vervormen; 

• De vullingsgraad van de verpakking dient tenminste 90% te bedragen; 

• Levering geschiedt op Europallets. 

P-E12: Pakbon 

De Opdrachtnemer zal bij iedere levering een pakbon meezenden met minimaal de volgende 

informatie: 

Inkoopordernummer Politie; 

Datum; 

- Artikelbenaming inclusief artikelcode van de Politie; 

Aantal geleverd en aantal besteld; 

Naam Opdrachtnemer; 

Aantal colli. 

P-E13: Retourneren 

Een aanvraag voor een retour kan alleen schriftelijk worden gedaan per e-mail of fax. Ingeval van 

retour onder garantie of ingeval van niet voldoen aan de gestelde eisen zijn de complete 

verzendkosten voor rekening van Opdrachtnemer. 

2.2 Secundaire eisen 

S-El: Onderaannemers 

De Politie accepteert na Gunning slechts die Onderaannemer(s) die gedurende de 

aanbestedingsprocedure als zodanig zijn aangemerkt en die voldaan hebben aan alle procedurele 
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vereisten die hiervoor zijn beschreven. Na Gunning is wijziging van Onderaannemer(s) slechts 

mogelijk indien Politie hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft gegeven. 

S-E2: Vertrouwelijkheid informatie 

De Opdrachtnemer garandeert dat gegevens van de Politie niet in handen van Derden komen. Na 

beeindiging van de onderhavige Raamovereenkomst zullen alle gegevens en alle gerelateerde 

informatie over de Politie voor zover die niet vallen onder een wettelijke bewaarplicht, overgedragen 

worden aan de Politie, onder gelijktijdige verwijdering uit het eigen digitale en papieren archief. De 

Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de Politie indien gewenst de overdracht en verwijdering kan 

controleren. 

Informatie over de Politie en haar bedrijfsvoering mag op geen enkele andere wijze ingezet/ gebruikt 

worden dan voor de overeengekomen diensten. 

S-E3: Algemene deskundigheid personeel 

Ter uitvoering van de verrichtingen die verband houden met de te sluiten Raamovereenkomst zal de 

Opdrachtnemer gebruik maken van voldoende, deskundig en bevoegd personeel dat dusdanige 

kwalificaties bezit dat de bedoelde verrichtingen op de juiste wijze worden uitgevoerd. 

S-E4: Opleiding docenten van de Politie 

In het tweede kwartaal van 2017 dient door Opdrachtnemer een groep van ongeveer 25 

kerninstructeurs (docenten) opgeleid te worden. 

S-E4: Legitimatieplicht 

Het personeel van de Opdrachtnemer dat voor de uitvoering van de Opdracht politiefaciliteiten moet 

bezoeken, dient conform de vigerende regelgeving in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs 

en dient deze op verzoek van de beveiliging te tonen. 

S-E5: Geheimhouding 

Behoudens wettelijke verplichtingen zal de Opdrachtnemer en zijn personeel strikte geheimhouding in 

acht nemen met betrekking tot de gebouwen en de interne organisatie van de Politie, de identiteit van 

zijn medewerkers en alle overige informatie waarvan het personeel van de Opdrachtnemer weet of 

kan weten dat deze vertrouwelijk is. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beeindiging van de 

Raamovereenkomst van kracht. De Opdrachtnemer zal in geen enkel geval melding doen van zijn 

Raamovereenkomst met de Politie. De Opdrachtnemer dient na het sluiten van de 

Raamovereenkomst een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. 

S-E6: Screening 

De Opdrachtnemer beseft dat de Politie zich uitdrukkelijk het recht voorbehoud ten aanzien van 

Personeel van Opdrachtnemer dan wel medewerkers van door hem in te schakelen derden 

(Onderaannemers) die, voor de uitvoering van de Opdracht, de politiefaciliteiten dienen te bezoeken, 

te verlangen dat deze een verkiaring omtrent gedrag (VOG) betreffende henzelf aanleveren. In 

bepaalde gevallen zullen betreffende medewerkers een betrouwbaarheid- en geschiktheidsonderzoek 

(verder aangeduid als screening) ondergaan. Opdrachtnemer zal zijn Personeel dan wel de in te 

schakelen derden verplichten hieraan mee te werken. Een positief screeningsresultaat is maximaal 5 
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jaar geldig waarna her screening noodzakelijk is. Het niet kunnen aanleveren van een VOG dan wel 

een negatieve uitslag van een screening resulteert automatisch in uitsluiting van de betreffende 

medewerker voor de werkzaamheden in het kader van de Opdracht. Opdrachtnemer garandeert in dat 

geval dat dergelijke medewerkers op geen enkele wijze ingezet zullen worden voor werkzaamheden 

en Opdrachtnemer sluit deze medewerkers uit van alle of iedere kennisname van gegevens van en 

over de Politie. 

Opdrachtnemer draagt zorg voor het vrijmaken van tijd die voor het aanvragen van een VOG dan wel 

die voor een screening benodigd is (bijvoorbeeld voor het invullen van screeningsformulieren en 

mogelijk ten behoeve van het voeren van persoonlijke gesprekken). Hiervoor worden geen kosten in 

rekening gebracht bij de Politie. De screeningsprocedure neemt minimaal 6 weken in beslag, vanaf 

het moment van indienen screeningsformulier. Opdrachtnemer dient met de planning van 

werkzaamheden hier rekening mee te houden. 

S-E7: Registratie geheimhouding en screening 

De Opdrachtnemer garandeert dat hij een administratie bijhoudt van de geheimhoudingsverklaringen 

en/of resultaten van de screening evenals dat de Politie, indien gewenst, inzage wordt verleend in de 

administratie van bovengenoemde verklaringen. De geldigheidsduur van een screening is maximaal 5 

jaar. De Opdrachtnemer meldt per gescreende medewerker uiterlijk 2 maanden voordat de screening 

verlopen zal, aan de Politie, dat de betreffende medewerker binnen twee maanden opnieuw moet 

worden gescreend. 

S-E8: Contactpersoon 

De Opdrachtnemer zet een contactpersoon voor de Politie in als eindverantwoordelijke voor de 

uitvoering van de Raamovereenkomst. Tevens zorgt de Opdrachtnemer voor een geschikte 

vervanging bij ziekte, verlof en/of uitdiensttreding van de contactpersoon. Deze contactpersoon is 

verantwoordelijk voor alle aspecten van de dienstverlening binnen deze Opdracht jegens de Politie. 

S-E9: Wijze van aanbieden prijzen en tarieven 

De aangeboden prijzen dienen vermeld te worden inclusief verzendkosten en exclusief btw. De te 

hanteren leveringsconditie conform de INCOTERMS 2010 is DDP (Delivery Duty Paid) afleveradres. 

Alle op te geven prijzen dienen inclusief alle bijkomende kosten te zijn, zoals onder meer: 

transportkosten, transportverzekeringskosten, instelkosten, opstartkosten, bedrukkingskosten, 

opslagkosten voorraad, ontwikkelkosten, etc. 

(Opgeven in Commerce Hub, antwoordsectie 3.2 Commercieel Criterium) 

S-E10: Indexering 

De overeengekomen prijs per UWS is gedurende de eerste drie (3) contractjaren van de 

Raamovereenkomst vast en wordt na deze periode enkel opnieuw vastgesteld op basis van 

kostprijsontwikkelingen. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van het CBS (Consumentenprijzen, 

prijsindex) van de derde maand voor de datum van de prijsaanpassing gehanteerd, waarbij het 

maandcijfer van het CBS (Consumentenprijzen, prijsindex) van de maand voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt gesteld op 100%. 
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Een voorstel tot prijswijziging wordt ten minste 3 maanden voorafgaande aan de ingangsdatum 

schriftelijk ingediend bij de afdeling Contractmanagement van de Opdrachtgever. Het 

wijzigingsvoorstel dient te zijn gebaseerd op een open boek calculatie met de oorspronkelijke 

prijsstelling als uitgangspunt en voorzien te zijn van een deugdelijke onderbouwing door middel van 

openbaar verifieerbare, relevante indexatiecijfers. Risico en winst komen niet in aanmerking voor 

indexering. Een wijziging wordt slechts doorgevoerd na schriftelijke goedkeuring van de 

Opdrachtgever. De prijs voor een product ligt na elke prijsaanpassing opnieuw voor een periode van 

12 maanden vast. 

S-E11: Facturen 

Facturering geschiedt op basis van een gespecificeerde factuur van het daadwerkelijk geleverde. De 

factuur dient te zijn voorzien van: 

• Naam, adres, vestigingsplaats van de Opdrachtnemer; 

■ Btw-nummer van de Opdrachtnemer; 

■ Nummer KvK-inschrijving van de Opdrachtnemer 

• Datum en uniek factuurnummer; 

• Debiteurennummer; 

■ Per Bestelopdracht(en) vermelding van het ordernummer (het referentienummer dat door de 

Politie is opgegeven bij de bestelling), de besteldatum, de leverdatum en (eventueel) de 

kostenplaats en de naam van de besteller, bedrag incl. en excl. btw en btw-bedrag 

■ Per Bestelopdracht artikelcode, omschrijving en aantal geleverde producten en afleveradres; 

• Totaalbedrag factuur, zowel inclusief als exciusief btw en btw-bedrag; 

• De hiervoor genoemde bedragen dienen te worden vermeld in Euro's. 

Voor het importeren van de gegevens in de betaalsystemen van de Politie is het belangrijk dat de 

Opdrachtnemer de in bovenstaande eis gevraagde factuurinformatie in de digitale bijlage (Excel 

bestand) in dezelfde identieke opmaak en in hetzelfde identieke formaat aanlevert. Inschrijver 

verklaart hiermee akkoord te gaan. 

S-E12: Facturering 

Facturering geschiedt op het moment wanneer de gehele bestelling door de Opdrachtnemer volledig 

is uitgeleverd. Indien er sprake is van een Combinatie wordt slechts door een partij gefactureerd, te 

weten de partij die optreedt als de penvoerder/aanspreekpunt. 

Leveringen die vOOr 31 december van een jaar zijn gerealiseerd dienen uiteriijk op 10 januari van het 

daaropvolgende jaar te zijn gefactureerd. 

S-E13: Factuuradres 

De facturen dienen te worden gericht aan het volgende adres: 

Politie 

Afdeling Crediteuren, 

Postbus 33137 

3005 EC Rotterdam 
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Voor digitaal factureren (digitaal prefereert): 

Email: crediteurenoolitie.n1  

Ingeval in het kader van de reorganisatie het factuuradres zal wijzigen, wordt van Opdrachtnemer 

hierbij flexibiliteit verwacht. De Politie zal Opdrachtnemer tijdig over eventuele wijzigingen informeren. 

S-E14: Klantenservice 

De Servicedesk/ contactpersoon van het bedrijf van de Opdrachtnemer dient telefonisch bereikbaar te 

zijn op Werkdagen tussen 8:30 uur en 16:00 uur. De inzet van een antwoordapparaat of een voice 

response systeem wordt door de Politie niet gezien als telefonisch bereikbaar. 

S-E15: Overlegstructuur 

Operationeel overleg 

Operationeel overleg vindt zo vaak als nodig plaats. Dit overleg kan persoonlijk, telefonisch, per e-mail 

of per post plaatsvinden, afhankelijk van de behoefte en het onderwerp. De deelnemers aan dit 

overleg kunnen op verschillende niveaus van de organisatie van de Politie en de Opdrachtnemer 

werkzaam zijn. 

Tactisch en strategisch overleg 

Tactisch en strategisch overleg vindt eenmaal per jaar plaats. Dit overleg zal een bijeenkomst zijn van 

de vertegenwoordigingsbevoegde personen van de Politie (o.a. contractmanager) en de 

Opdrachtnemer. Onderwerpen die op de agenda zullen staan zijn op tactisch niveau o.a. de prestatie 

op de verschillende KPI's, marktontwikkelingen, kwaliteitscontrole, etc. Op strategisch niveau worden 

onder meer verbeteringen voor efficiency, eventuele op handen zijnde prijsaanpassingen, eventuele 

boetes en het al dan niet verlengen van de Raamovereenkomst besproken. Indien naar oordeel van 

de Politie overleg op tactisch dan wel strategisch niveau vaker nodig is, zal de frequentie worden 

verhoogd. 

S-E16: Juridische eis 

Met de Opdrachtnemer zal een Raamovereenkomst worden gesloten voor een periode van 3 jaar met 

7 opties tot verlenging van maximaal 12 maanden tot een maximale contractduur van 10 jaar. 

Opdrachtnemer gaat akkoord met de concept Overeenkomst die is opgenomen als BIJLAGE B. 

Opdrachtnemer gaat ook akkoord met de Algemene Rijks Inkoopvoorwaarden 2014 (ARIV 2014) die 

zijn opgenomen als BIJLAGE C. De Opdrachtnemer bevestigt dat zijn/haar verkoop- en 

leveringsvoorwaarden of andere algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de 

Raamovereenkomst. 

2.3 KPI's 

De Politie zal in aanvulling op de ARIV-2014 een aantal KPI's (Kritieke Prestatie-Indicatoren) hanteren 

om de kwaliteit van de werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht te kunnen 

meten en bijsturen. 
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De Politie zal te alien tijde onderstaande stappen doorlopen, alvorens daadwerkelijk over te gaan tot 

het opleggen van een boete naar aanleiding van het niet halen van een KPI: 

• Indien de Politie vaststelt dat de Opdrachtnemer tekortschiet in het nakomen van zijn 

verplichtingen op grond van de onderstaande onderwerpen, dan wordt dit schriftelijk (per 

email) door de contactpersoon van de Politie gemeld bij de contractmanager van de Politie. 

De contractmanager van de Politie zal de melding nader onderzoeken en indien de 

contractmanager van de Politie daarbij vaststelt dat de Opdrachtnemer 1 of meer 

verplichtingen niet nakomt zullen beide partijen in overleg treden. 

• Er volgt een overleg tussen Opdrachtnemer en de contractmanager van de Politie. De niet 

behaalde KPI wordt van beide kanten bekeken en vervolgens wordt vastgesteld of er 

daadwerkelijk sprake is van een toerekenbare tekortkoming door de Opdrachtnemer. 
• Indien de Opdrachtnemer toerekenbaar tekortgeschoten is, biedt deze uiterlijk binnen den 

werkweek na het hiervoor bedoelde overleg tussen de Opdrachtnemer en de Politie een korte 

beschrijving van de niet behaalde KPI, met vermelding van de reden van het niet behalen van 
de KPI en een verbeterplan aan de contractmanager van de Politie. Er wordt direct een 

vervolgafspraak ingepland door de contractmanager van de Politie waarbij de Politie en de 

Opdrachtnemer het verbeterplan zullen bespreken. 

• De vervolgafspraak vindt plaats tussen de Opdrachtnemer en de contractmanager van de 

Politie. Indien de Politie vaststelt dat het verbeterplan voldoet en er voldoende garanties 

worden geboden om de gevolgen van de niet behaalde KPI op te lossen dan zal er geen 

boete volgen. 

• Indien de Politie vaststelt dat het verbeterplan niet voldoet en er onvoldoende garanties 

worden geboden om de gevolgen van het niet behaalde KPI op te lossen dan zal een boete 

volgen. De hoogte van de boetes is onderstaand vermeid bij de betreffende KPI's. 

• Bij het herhaaldelijk niet voldoen aan de KPI's vindt escalatie door contractmanager naar 

Product- en Dienstenmanager plaats. Er volgt daama een ingebrekestelling, waama de 

Opdrachtnemer een laatste kans krijgt om alsnog aan de KPI's te voldoen. Is dit niet het 

geval, is dit een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer, die ontbinding van de 

Overeenkomst tot gevolg heeft. 

• Betaling van de onmiddellijk opeisbare boete laat de gehoudenheid van de Politie om de 

schade die het gevolg is van de schending te vergoeden onverlet. 

KPI-E1: Leveringsbetrouwbaarheid 

De minimale norm is als volgt: 

Leveringsbetrouwbaarheid KPI-norm (%) 

Het percentage van de order, overeenkomstig de specificaties, die zonder 

Gebreken en correct verpakt is afgeleverd op het juiste afleveradres 
98°/0 

Na elke levering wordt bekeken of de Opdrachtnemer aan de genoemde minimale normen heeft 

voldaan (zie procesbeschrijving hierboven). Voor het overschrijden van bovengenoemde minimale 

norm is de Politie gerechtigd voor elke levering van de betreffende order die niet voldoet aan de 
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gestelde norm een direct opeisbare boete op te leggen van 10% van de waarde van de order inclusief 
btw. 

KPI-E2: Leveringsbetrouwbaarheid tijd 
De minimale norm is als volgt: 

Leveringsbetrouwbaarheid tijd KPI-norm (%) 

Het percentage van de order dat overeenkomstig de gevraagde levertijd van 
90 kalenderdagen is afgeleverd op het juiste afleveradres 

95% 

Na elke levering wordt bekeken of de Opdrachtnemer aan de genoemde minimale normen heeft 
voldaan (zie procesbeschrijving hierboven). Voor het overschrijden van bovengenoemde minimale 
norm is de Politie gerechtigd voor elke levering van de betreffende order die niet voldoet aan de 
gestelde norm een direct opeisbare boete op te leggen van 10% van de waarde van de order inclusief 
btw. 

KPI-E3: Correct aanleveren kwaliteits- en keuringsdocumenten 
De Opdrachtnemer dient voor uitlevering van een order de te leveren UWS te onderwerpen aan een 
interne keuring. Verslaglegging van deze keuring wordt door middel van formulieren meegeleverd met 
de producten of is op moment van afleveren reeds in het bezit van de Politie. 

De minimale norm is als volgt: 

Kwaliteits- en keuringsdocumenten KPI norm (%) 

Correct en tijdig aanleveren van kwaliteits- en keuringsdocumenten bij 
levering UWS conform kwaliteitsclausule 

100% 

Voor het overschrijden van bovengenoemde minimale normen kan de Politie voor elke levering, die 
niet vergezeld gaat van de benodigde kwaliteits- en keuringsdocumenten een boete opleggen van 
€100;  per werkdag dat de documenten niet beschikbaar zijn, tot een maximum van € 2.000,- 

KPI-E4: Klachtenafhandeling 

Klachten aangaande de uitvoering van de Raamovereenkomst (zowel op product- als op 
serviceniveau) worden zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer doorgegeven, waarbij verwacht wordt 
dat deze op serieuze en adequate wijze opgepakt en afgehandeld worden. De Opdrachtnemer doet in 
het geval van een klacht een voorstel tot het nemen van maatregelen aan de contractmanager. 

De minimale norm is als volgt: 

Klachtenafhandeling KPI norm (%) 
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Binnen 10 Werkdagen levert de Opdrachtnemer een voorstel voor een 
correctieve en/of preventieve maatregel 

95% 

Binnen 20 Werkdagen levert de Opdrachtnemer een voorstel voor een 
correctieve en/of preventieve maatregel 

50/0 

Elk jaar wordt bekeken of de Opdrachtnemer in het voorgaande jaar aan de genoemde minimale norm 

heeft voldaan (zie procesbeschrijving hierboven). Voor het overschrijden van bovengenoemde 

minimale norm kan de Opdrachtgever voor elke klacht die niet binnen de gestelde tijd adequaat en 

serieus opgepakt is een boete opleggen. De boete kan E 250,- per werkdag zijn dat de 

Opdrachtnemer verzuimd heeft een voorstel tot correctie dan wel preventie aan te leveren bij de 
contractmanager, tot een maximum van € 2.000,- 

KPI-E5: Afhandeling garantieclaims 

Claims betreffende de garantie op de uitschuifbare wapenstok en/of draagmiddel worden zo snel 

mogelijk afgehandeld, waarbij verwacht wordt dat het defecte product kosteloos voor een ander 
product wordt omgewisseld. 

De minimale norm is als volgt: 

Afhandeling garantieclaims KPI norm (%) 

Binnen 15 Werkdagen levert de Opdrachtnemer een nieuw exemplaar 95% 

Binnen 30 Werkdagen levert de Opdrachtnemer een nieuw exemplaar 5% 

Elk jaar wordt bekeken of de Opdrachtnemer in het voorgaande jaar aan de genoemde minimale norm 

heeft voldaan (zie procesbeschrijving hierboven). Voor het overschrijden van bovengenoemde 

minimale norm kan de Politie voor elke claim die niet binnen de gestelde tijd afgehandeld is een boete 

opleggen. De boete kan € 250,- per werkdag zijn dat de Opdrachtnemer verzuimd heeft een nieuw 
exemplaar te leveren, tot een maximum van E 2.000,- 

2.4 Implementatie-eisen 

I-El : Implementatiebijeenkomst 

De Inschrijver die de Opdracht gegund krijgt dient op verzoek, zonder hiervoor kosten in rekening te 

brengen, medewerking te verlenen aan een landelijke bijeenkomst waarbij de nieuwe 

Raamovereenkomst uit deze aanbesteding gepresenteerd zal worden. Deze bijeenkomst wordt door 
de Politie georganiseerd en zal plaatsvinden na Gunning. 

I-E2: Contactpersoon tijdens implementatie 

De Opdrachtnemer dient gedurende de implementatieperiode een vaste contactpersoon toe te wijzen. 

Deze contactpersoon van de Opdrachtnemer is tijdens de implementatie eerste aanspreekpunt voor 
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de Politie. Tevens zorgt de Opdrachtnemer voor een geschikte vervanging bij ziekte, verlof, 

uitdiensttreding van de contactpersoon. 

I-E3: Garantie leveringstermijn 
In het tweede kwartaal van 2017 dient Inschrijver 1.000 stuks UWS 40 cm ten behoeve van de DJI te 

leveren. Vanaf het derde kwartaal van 2017 begint de bijscholing van de politieagenten en heeft de 

Politie behoefte aan 15.000 st. UWS 50 cm. Opdrachtnemer dient hier in productiecapaciteit rekening 

mee te houden. De introductie zal naar verwachting de gehele tweede helft van 2017 in beslag 

nemen, met een mogelijke uitloop naar 2018. Hierbij dient rekening gehouden te worden met 

maandleveringen van ong. 4.000 stuks. 
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3 Gunningscriteria 

In dit hoofdstuk worden de Gunningscriteria uitgewerkt, evenals de weging hiervan en bijbehorende 

beoordelingsmethodiek. U dient per criterium de uitwerking bij de Inschrijving te uploaden in 

Commerce-hub (voor informatie hoe in te schrijven, zie hoofdstuk 5 van deze Inschrijvingsleidraad). 

De Politie gunt de Opdracht volgens het Gunningscriterium beste score op Icwaliteit/prijs. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Gunningscriteria en de bijbehorende wegingsfactoren. 

Categorie Criteria Maximaal aantal 

punten 

Kwaliteit 
K-C1: Gebruikersbeoordeling 85,0 

K-C2: Garantie 2,5 

Commercieel C-C1: Prijs 12,5 

Totaal 100,0 

K-C1: Gebruikersbeoordeling: 85 punten. 

De Gebruikersbeoordeling wordt uitgevoerd door een representatief aantal gebruikers (docenten, IBT/ 
OBT6-ers en eindgebruikers). Hierbij zullen de deelnemers de te testen samples (uitschuifbare 

wapenstok in combinatie met het draagmiddel) gebruiken in verschillende oefeningen/ testen. 

Vervolgens worden de samples beoordeeld aan de hand van een vragenlijst waarin de 

beoordelingsaspecten zijn vastgelegd (zie BIJLAGE F). 

De vragenlijst bestaat uit 11 vragen over het draagmiddel en 21 vragen over de uitschuifbare 

wapenstok, samen de UWS. Aan de uitschuifbare wapenstok en het draagmiddel zullen afzonderlijk 

punten volgens de 7-punts Likertschaal (met waarderingen tussen "Zeer goed" en "Zeer slecht") 

worden toegekend. 

De deelnemers aan de Gebruikersbeoordeling worden geworven onder de betreffende functiegroepen 

binnen de politieorganisatie. 

Indien de Inschrijver per wapenstok twee draagmiddelen heeft aangeleverd (een zacht en een hard 

model) dan zal elke combinatie (UWS) door de voltallige gebruikersgroep worden beoordeeld. De 

combinatie met de hoogste score (van dezelfde Inschrijver) zal in de uiteindelijke beoordeling worden 
meegenomen. 

Voor de Gebruikersbeoordeling dient u 30 uitschuifbare wapenstokken (50 cm) inclusief ((een) 

zacht(e) en/of een hard(e)) draagmiddel(en) per inaeleverde uitschuifbare wapenstok in te leveren. 

Daarnaast dient u 2 uitschuifbare wapenstokken (40 cm) inclusief ((een) zacht(e) en/of een hard(e)) 

IBT: Integrale Beroepsvaardigheidstraining; OBT: Operationele Begeleiding en Training 

2016-08-31 Inschrijvingsleidraad UWS.docx 	 Pagina 23 van 58 



P*LITIE Inschrijvingsleidraad Openbare procedure 
Uitschuifbare wapenstokken en draagmiddelen (UWS) 

draagmiddel(en) Der inueleverde uitschuifbare waDenstok in te leveren, ten behoeve van de testen 

voor de DJI. 
Bij de samples van de uitschuifbare wapenstokken dient u de technische specificaties aan te leveren. 

Deze kunt u uploaden in Commerce-Hub bij 3.1 K-C1 "Gebruikersbeoordeling uitschuifbare 

wapenstok". 

Bij de samples van de draagmiddelen (zowel zacht als hard) dient u ook de specificaties aan te 

leveren. Deze kunt u uploaden in Commerce-Hub bij 3.1 K-C1 "Gebruikersbeoordeling draagmiddel". 

Beoordelingsmethodiek K-Cl. 

In deze Gebruikersbeoordeling wordt door de deelnemers op individuele basis vastgesteld welk 

sample (uitschuifbare wapenstok en draagmiddel) het best wordt gewaardeerd. De 

Gebruikersbeoordeling bestaat uit een aantal vragen/ oefeningen per onderwerp. Er wordt per vraag/ 

oefening beoordeeld op een 7-puntsschaal (Likertschaal), zie hieronder. 

De Politie vindt, vanwege de aard van het Product, het oordeel van de eindgebruiker van groot 

belang. Een gemiddeld hogere waardering van de UWS zal in dit geval dan ook extra beloond 

worden. 

Gemiddeide waardering 

Zeer goed 

Score 

7 

Aantal punten 

uitschuifbare wapenstok 

70 

Aantal punten draagmiddel 

15 

Goed 6 35 7,5 

Voldoende 5 0 0 

Neutraal 4 0 0 

Onvoldoende 3 terzijdeleiging 0 

Slecht 2 terzijdelegging 0 

Zeer slecht 1 terzijdelegging 0 

Voor het berekenen van de behaalde score voor de uitschuifbare wapenstok en het draagmiddel 

waarop de Inschrijving zal worden beoordeeld, worden de volgende stappen genet: 
1. Berekening van het gemiddelde per beoordelaar: per beoordelaar worden van de 

uitschuifbare wapenstok en het draagmiddel afzonderlijk de scores per vraag bij elkaar 

opgeteld en gedeeld door het aantal vragen. Zo krijgen we de gemiddelde score van de 

uitschuifbare wapenstok en de gemiddelde score van het draagmiddel per beoordelaar. De 

scores worden afgerond tot twee decimalen. 
2. Daarna wordt het totale gemiddelde per uitschuifbare wapenstok en per draagmiddel 

berekend: de som van de gemiddelde scores uit stap 1, van alle beoordelaars, gedeeld door 

het aantal waarderingen (beoordelaars). De totale scores worden afgerond tot twee 

decimalen. 
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3. De gemiddelde scores worden omgezet naar de te behalen punten (zie tabel). De formule 

voor de berekening daarvan is: (Score — 5) / 2 x 70 voor de uitschuifbare wapenstok en 

(Score — 5) / 2 x 15 voor het draagmiddel. 

4. Tot slot wordt een totale combinatiewaardering voor K-C1 vastgesteld: de som van de 

behaalde punten (uit stap 3) van de UWS. 

Dit resulteert in een score van de gebruikersbeoordeling van het sample. 

Voor de uitschuifbare wapenstok is een minimaal te behalen score vastgesteld. 

De Inschrijving wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure als: 

- 	De gemiddelde score van de uitschuifbare wapenstok lager dan 4,00 (Likertschaal) is. 

Rekenvoorbeelden 

 

Gemiddelde waarderinq per onderdeel in star) 2:  

Uitschuifbare wapenstok: 	 5,01 

Draagmiddel: 	 5,92 

Stap 3:  

Uitschuifbare wapenstok: score 5,01 wordt omgezet naar 0,35 punten ((Score — 5) / 2 x 70). 

Draagmiddel: score 5,92 wordt omgezet naar 6,90 punten ((Score — 5) / 2 x 15). 

 

 

Stap 4:  

Totaal behaald aantal punten voor de corn binatie: 7,25 punten voor de gebruikerstest. 

Gemiddelde waarderinq per onderdeel in stap 2:  

Uitschuifbare wapenstok: 
	

6,12 

Draagmiddel: 
	

5,00 

Stap 3: 

Uitschuifbare wapenstok: score 6,12 wordt omgezet naar 39,20 punten ((Score — 5) / 2 x 70). 

Draagmiddel: score 5,00 wordt omgezet naar 0,00 punten ((Score — 5) / 2 x 15). 

Stap 4: Totaal behaald aantal punten voor de combinatie: 39,20 punten voor de gebruikerstest 

Gemiddelde waarderinq per onderdeel in stap 2:  

Uitschuifbare wapenstok: 	 5,86 

Draagmiddel: 	 5,65 

Stap 3: 

Uitschuifbare wapenstok: score 5,86 wordt omgezet naar 30,10 punten ((Score — 5) / 2 x 70). 

Draagmiddel: score 5,65 wordt omgezet naar 4,88 punten (afgerond) ((Score — 5) / 2 x 15). 
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Stap 4: Totaal behaald aantal punten voor de combinatie: 34,98 punten voor de gebruikerstest 

Welke punten worden toegekend is geheel naar het professionele oordeel van de afzonderlijke 

beoordelaars en wordt niet bediscussieerd. 

2016-08-31 Inschrijvingsleidraad UWS.docx 	 Pagina 26 van 58 



P*LITI E Inschrijvingsleidraad Openbare procedure 
Uitschuifbare wapenstokken en draagmiddelen (UWS) 

K-C2: Garantie: 2,5 punten. 

De Opdrachtgever zet zwaar in op de kwaliteit en vraagt van de Opdrachtnemer een garantieperiode 

van minimaal 5 jaar. In deze periode verwacht de Politie dat een defecte uitschuifbare wapenstok en 
het defecte draagmiddel kosteloos worden omgeruild voor een werkend exemplaar. 

Garantieperiode Punten 

6 jaar 0,5 

7 jaar 1 

8 jaar 1,5 

9 jaar I 	 2 

10 jaar I 	 2,5 

Beoordelingsmethodiek K-C2 

Voor elk jaar garantie boven de minimale 5 jaar kunt u 0,5 punt verdienen (zie tabel hierboven). 

C-C1: Prijs: 12,5 punten. 

(Totaal inschrijftarief opgeven in Commerce Hub, antwoordsectie 3.2, Commercieel Criterium) 

De Politie heeft de wens om een zo laag mogelijke maar tevens zo realistisch mogelijke prijs te 

betalen voor de "uitschuifbare wapenstok inclusief draagmiddelen, instructie en opleiding". 

U vult uw prijzen in op het formulier G onder de tab inschnifblad. Het rechtsgeldig ondertekende 

formulier G dient u te uploaden in de uploadsectie bij antwoordsectie 3.2 van Commerce-Hub. De 

totale inschrijfprijs vult u in bij antwoordsectie 3.2, Commercieel Criterium in Commerce-Hub. 

Beoordelingsmethodiek C-C1 

De beoordeling is op basis van het uitgangspunt dat de Inschrijver met een ingediende inschrijfsom op 

de ondergrens van de bandbreedte zoals hieronder genoemd, de h000ste score voor C-C1 behaalt. 

Een Inschrijver kan maximaal 12,5 punten scoren. 

De methodiek heeft een bandbreedte met een bovengrens die gedefinieerd kan worden als de 

hoogste totale inschrijfsom die door een Inschrijver aangeboden kan worden over de gehele looptijd 

van de Overeenkomst. Deze bovengrens is in deze aanbesteding € 9.000.000,- excl. BTW. 

Daamaast wordt een zogeheten ondergrens gehanteerd die gedefinieerd kan warden als de Iaagste 
totale inschrijfsom die door een Inschrijver aangeboden kan worden over de gehele looptijd van de 
Overeenkomst, deze ondergrens is in deze aanbesteding € 6.200.000,- excl. BTW. 
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Een Inschrijving scoort 0 punten indien exact de hoogste Inschriffsom wordt aangeboden. Indien de 

inschrijfsom hoger is dan de bovengrens dan scoort de inschrijving lager dan 0, m.a.w. negatieve 

punten. In dat geval zullen de punten die voor C-C1 gescoord zijn, in mindering worden gebracht op 

de totaalscore. 

Inschrijvingen richting de ondergrens scoren stapsgewijs, naar rato hoger, met een maximaal te 

behalen score van 12,5 punten indien exact de ondergrens wordt aangeboden. Biedt een Inschrijver 

een Inschriffsom aan die lager is dan de laagste Inschriffsom (de ondergrens) dan kunnen er niet meer 

punten worden behaald. Inschrijvingen richting de bovengrens scoren stapsgewijs, naar rato lager. 

De formule om tot de Priiswaarderinq te komen is als volqt: 

(bovengrens — inschrijfprijs) / (bovengrens — ondergrens) x 12,5 

Er wordt afgerond op 2 decimalen. 

De beoordelingswerkwiize totale inschriifpriis is als volqt:  

ledere € 112.000,- excl. BTW hogere inschrijfsom boven de C 6.200.000,- excl. BTW betekent 
een aftrek van 0,5 punt van de maximaal te behalen 12,5 punten. 

De door Inschrijver opgegeven totale inschrijfprijs wordt op onderstaande wijze gewaardeerd: 

De door Inschrijver in Commerce Hub, antwoordsectie 3.2, commerciele Gunningscriteria opgegeven 

inschrijfprijs voor de uitschuifbare wapenstok (50 cm) plus het draagmiddel maal 55.500, plus 

inschrijfprijs voor de uitschuifbare wapenstok (40 cm) en het draagmiddel maal 1.000 (DJI), plus 

inschrijfprijs voor de opleiding = totale inschrijfprijs. 

Voorbeeld: Inschrijver A doet de onderstaande Inschrijving. 

Eenheidsprijs Prognose Totaal excl. BTW 
Inschrijfprijs 	Uitschuifbare wapenstok (50 cm) 
Inschrijfprijs 	Draagmiddel 

103 55500 
55500 

5.716.500 
1.110.000 20 

Inschrijfprijs 	Uitschuifbare wapenstok (40 cm) 
Inschrijfprijs 	Draagmiddel 

78 1000 
1000 

78.000 
15.000 15 

Inschrijfprijs 	Opleidingen en instructie 2500 1 2.500 
Het totaalbedrag vult u in Commerce-Hub in 6.922.000 

"Uitschuifbare wapenstok inclusief draagmiddelen, instructie en opleidingen". 

Prognose is 55.500 stuks 50 cm, 1.000 stuks 40 cm (prognose) voor de DJI, 

€ 2.500,- excl. BTW is de totale som voor de opleiding. 

€ 6.826.500,- + € 93.000,- + €2.500,- = € 6.922.000,- excl. BTW (totale inschrijfsom) 

De totale inschrijfsom van € 6.922.000,- excl. BTW !evert 9,28 punten op. 

Onderstaand een overzicht van het scoreverloop. 
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Inschrijfsom 
€ 
€ 

Score 
5.976.000 
6.088.000 

12,50 
12,50 

€ 6.200.000 12,50 
€ 6.312.000 12,00 
€ 6.424.000 11,50 
€ 6.536.000 11,00 
€ 6.648.000 10,50 
€ 6.760.000 10,00 
€ 6.872.000 9,50 
€ 6.984.000 9,00 
€ 7.096.000 8,50 
€ 7.208.000 8,00 
€ 7.320.000 7,50 
€ 7.432.000 7,00 
€ 7.544.000 6,50 
€ 7.656.000 6,00 
€ 7.768.000 5,50 
€ 7.880.000 5,00 
€ 7.992.000 4,50 
€ 8.104.000 4,00 
€ 8.216.000 3,50 
€ 8.328.000 3,00 
€ 8.440.000 2,50 
€ 8.552.000 2,00 
€ 8.664.000 1,50 
€ 8.776.000 1,00 
€ 8.888.000 0,50 
€ 9.000.000 0,00 
€ 9.112.000 -0,50 
€ 9.224.000 -1,00 
€ 9.336.000 -1,50 
€ 9.448.000 -2,00 
€ 9.560.000 -2,50 
€ 9.672.000 -3,00 

Door bovenstaande form ule en onderstaande grafiek kan een Inschrijver zelf de prijswaardering voor 
zijn inschrijfprijs berekenen. 
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Scoreverloop 

14,00 

12,00 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

-2,00 

-4,00 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 o 0 0 o o 0 0 o 
4 ...6 	N •ri 	od 6 
,.c,  r•-• W O e—I tN frl .7 c.D 
CD r-- 00 O ei r•J 	'7 1.1-1 
c6 co Co a1 cri cri m ai cr; 
c44.) 44, 	441 44, 	44,  40 

-1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,51010,51111,51212,51313,51414,51515,5 

In formulier G van de formulierenset (Inschrijfblad en prijsbeoordelingsmodel UWS) kunt u zelf zien 

hoeveel punten u scoort met uw inschrijfprijs. Dit kunt u zien onder de tab "Prijsbeoordelingsmodel". U 

dient het inschrijfblad (onder tab "Inschrijfblad") in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en 

vervolgens te uploaden in Commerce-Hub. 
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4 Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen 

In dit hoofdstuk kunt u lezen welke Bewijsstukken u, Combinanten en Onderaannemers dien(t)(en) in 
te leveren. Dit kan zijn bij Inschrijving en op verzoek van de Politie na de Gunningsbeslissing. 

Een overzicht van de Bewijsstukken is opgenomen in de volgende tabel, met daaronder een 
toelichting. 

Bewijsstukken - Uitsluitingsgronden 

§ Wat Wanneer Wie 

Inschrijver Combinanten Onderaannemers 

42.1 Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument 
(UEA) 

Inschrijving X X 

4.2.2 UEA Onderaannemer Inschrijvinq X 
4.2.3 Gedragsverklaring 

aanbesteden (GVA) 
Op verzoek X X X 

4.2.4 Inschrijving in het 
nationale beroeps- 
/handelsregister 

Op verzoek X X X 

4.2.5 Verklaring 
betalingsgedrag nakoming 
fiscale verplichtingen 

Op verzoek X X X 

Bewijsstukken - Geschiktheidseisen 

§ Wat Wanneer Wie 

Inschrijver Combinanten Onderaannemers 

4.3.1 Referenties Inschrijving X 
4.3.2 Aansprakelijkheids- 

verzekering 
Op verzoek X 

4.3.3 Kwaliteitszorg Op verzoek X X X 
4.3.4 Milieuzorg Op verzoek X X X 

Toelichtinq op tabel 

• Wanneer indienen Bewijsstukken: 
"Inschrijving" betekent dat u deze Bewijsstukken moet inleveren bij de Inschrijving. 

"Op verzoek" betekent dat deze Bewijsstukken pas dienen te worden verstrekt op verzoek daartoe van 
de Politie na de Gunningsbeslissing. Dit verzoek zal alleen aan de Inschrijver zijn aan wie de Politie 
voomemens is te gunnen. 
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• Kwaliteitszorg en/of milieuzorg: 

Dit is van toepassing op diegene die bij de uitvoering van de Opdracht een activiteit uitvoert waar deze 

eis(en) voor geld(t)en. 

4.1 Indienen Bewijsstukken 

Wie levert Bewijsstukken aan? 

Indien er Bewijsstukken van Onderaannemers en Combinanten worden gevraagd, dan levert de 

Inschrijver de Bewijsstukken aan bij de Politie. De Bewijsstukken dienen binnen de daartoe geldende 

termijn aangeleverd te worden en aan de gestelde eisen en vormvereisten te voldoen. 

Term ijn 

U dient er rekening mee te houden dat de Politie na de Gunningsbeslissing een termijn van 15 dagen 

zal hanteren voor het overleggen van de Bewijsstukken. 

Uitzondering GVA 

Het aanvragen van een GVA kan tot 8 weken duren. Met betrekking tot het Bewijsstuk GVA zijn er 

daarom 2 opties: 

• Optie 1 GVA al in bezit: 

U heeft al vOOr de Gunningsbeslissing een GVA aangevraagd, en kunt deze binnen de termijn van 15 

dagen aan Politie overleggen. 

• Optie 2 Aanvraagbevestiging GVA: 

U heeft vOOr de Gunningsbeslissing nog niets aangevraagd. U vraagt in dit geval binnen 3 Werkdagen 

nadat de Gunningsbeslissing aan uw organisatie is verzonden, een GVA aan bij Dienst Justis. De 

bevestiging van uw aanvraag is tevens het bewijs dat u deze tijdig heeft aangevraagd. Het overleggen 

van de GVA is het Bewijsstuk en een voorwaarde voor Gunning. 

Zie voor meer informatie over de Gedragsverklaring aanbesteden als Bewijsstuk paragraaf 4.2.3 van 

de Inschrijvingsleidraad. 

Uitsluiting aanbestedingsprocedure 

Als er Uitsluitingsgronden van toepassing zijn en/of als aan een of meer van de genoemde 

Geschiktheidseisen niet wordt voldaan, zal u worden uitgesloten van verdere deelname aan de 

aanbestedingsprocedure. 

Vervanging Onderaannemer 

Conform 2.79 lid 5 Aanbestedingswet 2012 dient u ingeschakelde Onderaannemers waar 

Uitsluitingsgronden op van toepassing zijn te vervangen, dit op straffe van uitsluiting van deelname 

aan de aanbestedingsprocedure. 
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4.2 Bewijsstukken voor de Uitsluitingsgronden 

4.2.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 

Als verklaring dat geen van de Uitsluitingsgronden zoals bedoeld in art 2.86 en 2.87 van de 

Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn, wordt het UEA gebruikt. Het UEA is als formulier A 

opgenomen bij de Inschrijvingsleidraad. Het is een invulbaar PDF—formulier. U dient de van 

toepassing zijnde velden in te vullen en de verklaring rechtsgeldig te ondertekenen. 

Deze moet u uploaden in Commerce-Hub in de uploadsectie bij hoofdstuk 4. 

De Politie hanteert het UEA ook ter conformering aan het gestelde in de Aanbestedingsstukken. Door 

ondertekening van het UEA conformeert u zich volledig aan al het gestelde in de 

Aanbestedingsstukken van de Opdracht uitschuifbare wapenstokken en draagmiddelen. Als u zich 

hieraan niet conformeert, wordt uw Inschrijving uitgesloten van verdere deelname aan de 

aanbestedingsprocedure. 

Let op: als u het UEA in een ander format dan Acrobat reader opent, bestaat de mogelijkheid dat de 

inhoud van het UEA wijzigt. De door de Politie ingevulde facultatieve Uitsluitingsgronden kunnen dan 

bijvoorbeeld verdwijnen uit het bestand. Een dergelijk voorval komt voor rekening en risico van de 

I nschrijver. 

4.2.2 UEA Onderaannemer 

Als u een Onderaannemer inschakelt dient u een door Onderaannemer ingevulde en ondertekende 

UEA in te dienen. Deze kunt u uploaden in Commerce-Hub in de uploadsectie bij hoofdstuk 4. (zie 

form ulier B). 

4.2.3 Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) 

De Politie wenst uitsluitend zaken te doen met bedrijven waarbij geen enkele twijfel bestaat over hun 

integriteit. 

• Voordat de Politie een Raamovereenkomst sluit, dien(t)(en) de GVA zoals bedoeld in artikel 

2.89 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012 ingediend te worden. De GVA dient van recente 

datum (niet ouder dan 2 jaar terug te rekenen vanaf de uiterste datum van het indienen van de 

Inschrijving) te zijn. 

• De GVA is op te vragen bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Meer 

informatie is beschikbaar op de site: http://www.lustis.nl/nroducten/ova   

Buitenlandse Inschrijvers, Combinanten en/of Onderaannemers waarop u een beroep wil doen, 

moeten een vergelijkbare verklaring uit een andere EU-lidstaat, uit het land van herkomst of het land 

van vestiging overleggen. Als een zodanig document niet in het betrokken land wordt afgegeven, kan 

de verzochte GVA worden vervangen door een verklaring onder ede die is afgegeven door een notaris 

waarin wordt verklaard dat de van toepassing zijnde Uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn op de 

Inschrijver, Combinanten en/of Onderaannemers. 
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4.2.4 Inschrijving in het nationale beroeps-/handeisregister 

Na de Gunningsbeslissing dient u een Bewijsstuk te kunnen overleggen waaruit blijkt dat de betrokken 

ondernemingen, volgens de eisen die gelden in het land van vestiging, zijn ingeschreven in het 

nationale beroeps- of handelsregister, (Kamer van Koophandel) of een hieraan gelijkwaardig 

document als bedoeld in artikel 2.98 lid 1 Aanbestedingswet 2012. 

A.  

Uit dit Bewijsstuk dient tevens te blijken welke personen bevoegd zijn de betrokken ondernemingen 

rechtsgeldig te vertegenwoordigen. U dient zover terug te gaan, totdat voor de Politie duidelijk vast te 

stellen is welke natuurlijke persoon of personen de ondernemingen rechtsgeldig mag/mogen 

vertegenwoordigen. Als de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet blijkt uit het handelsregister dan wel 

een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming, dient een geldige 

volmacht, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt, te worden bijgevoegd. 

Dit Bewijsstuk mag niet ouder zijn dan zes maanden, terug te rekenen vanaf de uiterste datum voor 

indienen van een Inschrijving. 

Voor een rechtsvorm waarbij inschrijving in het nationaal beroeps-/handelsregister niet noodzakelijk is, 

dient Inschrijver aan te tonen door middel van een notariele akte welke personen rechtsgeldige 

tekeningsbevoegdheid bezitten. Deze notariele akte mag niet ouder zijn dan zes maanden terug te 

rekenen vanaf de uiterste datum voor indienen van een Inschrijving. 

B.  

Het Bewijsstuk van non-faillissement en non-surseance van betaling als genoemd in de 

uitsluitingsgrond in Deel III/C van het UEA dient eveneens na de Gunningsbeslissing te worden 

overgelegd door de lnschrijver, de Combinatieleden en Onderaannemer. In Nederland geldt als 

Bewijsstuk een verklaring van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden, terug te 

tekenen vanaf de uiterste datum voor het indienen van een Inschrijving. Voor Inschrijvers, 

Combinatieleden en Onderaannemers die gevestigd zijn buiten Nederland geldt een gelijkwaardig 

Bewijsstuk. 

4.2.5 Verklaring van betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen 

In aansluiting op de Eigen verklaring (Onderaanneming) kan worden verzocht om een recente 

verklaring van de Belastingdienst te overleggen, waaruit blijkt dat aan de verplichtingen is voldaan ten 

aanzien van betalingen van premies sociale verzekeringen en belastingen overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen van het land waar u gevestigd bent, gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012, 

artikel 2.89 lid 3. De verklaring is op het tijdstip van indiening van de Inschrijving niet ouder dan zes 

maanden. 
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4.3 Bewijsstukken voor de Geschiktheidseisen 

4.3.1 	Referenties 

U wordt verzocht een referentie op te geven per onderstaande kerncompetentie. In het geval een 

referentie voldoet aan meerdere kerncompetenties, mag deze voor de toepasselijke kerncompetenties 

worden opgegeven. 

De kerncompetenties zijn: 

• Kerncompetentie 1: Het produceren van minimaal 18.000 gecertificeerde uitschuifbare 

wapenstokken en draagmiddelen in een periode van een half jaar. 

• Kerncompetentie 2: Het leveren van minimaal 18.000 gecertificeerde uitschuifbare 

wapenstokken en draagmiddelen in een periode van een half jaar. 

• Kerncompetentie 3: Het voorzien in training van docenten. 

• Kerncompetentie 4: Het kunnen instrueren van wapentechnici. 

De referentie(s) dient/dienen aan de volgende eisen te voldoen: 

• De referentie is niet ouder dan 3 jaar op de datum van indiening van de Inschrijving; 

• De referentieopdracht moet hetzij nog in uitvoering zijn (waarbij er minimaal den Levering 

heeft plaatsgevonden), hetzij reeds uitgevoerd zijn. 

• Indien de kerncompetentie is uitgevoerd door een derde partij, dient u dit expliciet te 

vermelden. 

Uit de referentieverklaring dient expliciet te blijken dat Inschrijver aan de vereiste kerncompetenties 

voldoet. 

Gebruik hiervoor formulier C. 

De Politie behoudt zich het recht voor de referenties te controleren zonder u hierover te informeren. U 

heeft de contactpersoon van de referent voor het moment van Inschrijven op de hoogte gesteld dat de 

Politie hem of haar kan gaan benaderen. 

4.3.2 Aansprakelijkheidsverzekering 

U (en indien van toepassing Combinanten) dient verzekerd te zijn tegen beroeps- en 

bedrijfsaansprakelijkheid beide voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- per 

schadeveroorzakende gebeurtenis en minimaal € 5.000.000,- per jaar, dan wel dient u zich hiertegen 

te verzekeren voor Gunning. 

U garandeert dat u gedurende de gehele looptijd van de (verlengde) Raamovereenkomst dan wel 

tijdens de toepasselijke garantietermijn van het laatst geleverde product (indien deze termijn later 

eindigt dan de (verlengde) Raamovereenkomst, zal blijven voldoen aan deze Geschiktheidseis. 
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Voor het inschrijven op deze aanbesteding, kunt u volstaan met het in de UEA verklaren dat aan deze 

Geschiktheidseis wordt/zal worden voldaan. Na de Gunningsbeslissing dient de Inschrijver (en indien 

van toepassing Combinanten) met wie de Politie voornemens is de Raamovereenkomst te sluiten een 

Bewijsstuk, zijnde een kopie van het meest recente polisblad, (waarmee aangetoond wordt dat 

voldaan wordt aan deze Geschiktheidseis) aan de Politie te overleggen. 

4.3.3 Kwaliteitszorg 

Na de Gunningsbeslissing dient de Inschrijver en/of Combinant(en) en/of Onderaannemer(s) die bij de 

uitvoering van de Opdracht een activiteit uitvoert met kwaliteit borgende maatregelen, op verzoek van 

de Politie een geldig ISO 9001:2008-certificaat (of de meest recente daarna) te overleggen of een 

gelijkwaardig bewijsstuk. Uit dit Bewijsstuk dient te blijken dat het kwaliteitsmanagementsysteem 

voldoet aan de betreffende internationale norm. Het gelijkwaardige bewijsstuk dient door een externe, 

onafhankelijke organisatie te zijn vastgesteld en afgegeven. 

Als hierover niet wordt beschikt, kan worden volstaan met een beschrijving van de kwaliteit borgende 

maatregelen die zijn getroffen. In maximaal vier pagina's A4 (Arial 10) dient u in dat geval een 

beschrijving te geven van de maatregelen waaruit blijkt dat de kwaliteit van de dienstverlening en of 

het product voldoende is geborgd en van de maatregelen die de organisatie(s) ne(e)m(t)(en) ter 

optimalisatie van de kwaliteit. Bij deze beschrijving dient minimaal aandacht besteed te worden aan: 

• Visie op kwaliteitszorg; 

■ Kwaliteitszorgsystemen; 

• Procedure voor behandeling van afwijkingen; 

• Procedure voor de afhandeling van klachten; 

Methode van (zelf)evaluatie en maatregelen ter verbetering. 

Indien de beschrijving groter is dan 4 pagina's A4 (Arial 10) zullen alleen de eerste 4 pagina's (zonder 

een eventueel voorblad) worden gecontroleerd op bovenstaande punten. 

Door ondertekening van de Eigen verklaring bij Inschrijving verklaart u te (zullen) voldoen aan de 

gestelde kwaliteitszorgeisen. 

De Politie behoudt zich het recht voor om de kwaliteit borgende maatregelen aan een nader 

onderzoek te onderwerpen alvorens tot Gunning van de Opdracht te besluiten. De Politie is tevens 

gerechtigd om het bedoelde onderzoek na Gunning meerdere malen te herhalen. 

Door Inschrijving garandeert de Inschrijver dat de betrokken onderneming(en) gedurende de gehele 

looptijd van de onderhavige Raamovereenkomst zal/zullen blijven voldoen aan deze Geschiktheidseis. 

4.3.4 M ilieuzorg 

Na de Gunningsbeslissing dient de Inschrijver en/of Combinant(en) en/of Onderaannemer(s) die bij de 

uitvoering van de Opdracht een activiteit uitvoert waar milieueisen voor gelden, op verzoek van de 
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Politie een geldig ISO 14001 certificaat of een EMAS-certificaat te overleggen, of een gelijkwaardig 

bewijsstuk, waaruit blijkt dat het milieumanagementsysteem voldoet aan de betreffende internationale 

norm. Het gelijkwaardige bewijsstuk dient door een externe, onafhankelijke organisatie te zijn 

vastgesteld en te zijn afgegeven. 

Als hierover niet wordt beschikt, kan worden volstaan met een beschrijving van de milieuzorg en 

genoemde onderwerpen. In maximaal vier pagina's A4 (Arial 10) dient in dat geval een beschrijving te 

worden gegeven hoe de milieuzorg in de organisatie is geborgd, althans voor die delen van de 

organisatie die betrokken zijn bij de uitvoering van de aanbestede Opdracht. Bij deze beschrijving 

dient minimaal aandacht besteed te worden aan: 

• De milieubeleidsuitgangspunten van de organisatie van Inschrijver; 

• De concrete maatregelen die zijn of worden getroffen om de milieubelasting van de 

bedrijfsprocessen die verband houden met de uitvoering van de Opdracht, in elk geval 

energieverbruik, te beheersen en te verminderen; 

• Hoe naleving van de desbetreffende milieuwetgeving is geborgd; 

■ Hoe de milieumaatregelen van de organisatie worden gemonitord en geherwaardeerd als 

basis voor continue verbetering. 

Indien de beschrijving groter is dan 4 pagina's A4 (Arial 10) zullen alleen de eerste 4 pagina's (zonder 
een eventueel voorblad) worden gecontroleerd op bovenstaande punten. 

Door ondertekening van de Eigen verklaring bij Inschrijving verklaart u te (zullen) voldoen aan de 

gestelde milieuzorgeisen. 

De Politie behoudt zich het recht voor om de maatregelen inzake milieuzorg aan een nader onderzoek 

te onderwerpen alvorens tot Gunning van de Opdracht te besluiten. De Politie is tevens gerechtigd om 

het bedoelde onderzoek na Gunning meerdere malen te herhalen. 

Door Inschrijving garandeert de Inschrijver dat de betrokken onderneming(en) gedurende de gehele 

looptijd van de onderhavige Raamovereenkomst zal/zullen blijven voldoen aan deze Geschiktheidseis. 
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5 Procedure-eisen 

In dit hoofdstuk treft u de procedure-eisen aan. U dient aan alle onderstaande procedure-eisen te 

voldoen. 

5.1 Communicatie 

• Melden van onduidelijkheden, onvolkomenheden en/ of tegenstrijdigheden 

Deze Inschrijvingsleidraad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen 

er onduidelijkheden, onvolkomenheden en/ of tegenstrijdigheden in dit document voorkomen. U 

wordt verzocht deze zo spoedig mogelijk te melden bij de Politie, met inachtneming van de 

rechtsverwerkingsclausule in paragraaf 6.6. Hiervan kunt u melding maken door de "stuur bericht" 

optie in Commerce-hub. 

De sluitingsdatum en -tijd voor het melden van onduidelijkheden, onvolkomenheden en of 

tegenstrijdigheden en of het stellen van vragen over de aanbesteding of de verstrekte 

documenten is 30-09-2016, 16:59 uur. Na deze termijn is het niet meer mogelijk vragen in te 

dienen. 

Let op: Commerce-hub sluit exact om 17:00 uur. Na dit tijdstip kunt u uw vragen niet meer 

uploaden. 

• Wijze van vragen stellen 

De wijze waarop u de vragen kunt stellen, wordt toegelicht in de beschikbare bijiage "Instructie 

stellen van vragen.pdf" zoals in Commerce-hub is opgenomen onder "I. Inleiding en leeswijzer en 

documenten". De antwoorden op deze vragen worden in edn of meer genummerde versies van 

de Nota van Inlichtingen (NvI) gepubliceerd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de NvI-versies 

prevaleert de meest recente versie van de Nvl. De Nvl wordt ter beschikking gesteld op 

Commerce-hub. 

• Uitsluitend contact met medewerkers via Commerce-hub 

Op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure is contact met medewerkers van de 

Politie over deze aanbesteding, anders dan via Commerce-hub, vanaf de datum van publiceren 

van deze aanbesteding niet toegestaan. 

• Uw belangen 

De Politie staat er te alien tijde voor in dat informatie afkomstig van u, waarvan hij de 

vertrouwelijkheid kent, dan wel behoort te kennen, vertrouwelijk zal worden behandeld en in ieder 

geval rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakeiijke) belangen van u. 
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• Klachtenmeldpunt 

Indien u een klacht heeft over de handelswijze van de Politie in deze aanbesteding kunt u uw 

klacht richten aan klachtenmeldpunt.inkooppolitie.nl. Gebruik daarvoor formulier H uit de 

formulierenset. 

5.2 Wijze van indienen Inschrijvingen 

U dient uw Inschrijving uiterlijk op 02-11-2016, 11:59 uur via Commerce-hub te hebben ingediend 

conform de daartoe geldende werkwijze. 

Het is technisch gezien niet mogelijk om op Commerce-hub na de hierboven aangegeven datum en 

tijd een Inschrijving in te dienen. Let op: Commerce-hub sluit exact om 12:00 uur. Na dit tijdstip kunt 

u uw Inschrijving niet meer uploaden en dus ook niet meer inschrijven op deze aanbesteding. De 

Politie adviseert u dringend om niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van een 

Inschrijving. Per post, via persoonlijke bezorging, fax en e-mail ingediende Inschrijvingen worden niet 

geaccepteerd. 

De Politie wijst u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is zorg te dragen voor een correcte en 

tijdige indiening van uw Inschrijving. Een correcte indiening op Commerce-hub is op twee manieren te 

controleren. 

1. De status van uw Inschrijving in het menu 'Overzicht' is aangepast naar 'Ingediend'. 

2. U ontvangt van de Inschrijving vanuit Commerce-hub een automatisch gegenereerde e-mail 

met een bevestiging. Als dit niet het geval is, dan heeft de Politie uw Inschrijving niet 

ontvangen en wordt u geadviseerd contact op te nemen met de helpdesk van Commerce-hub. 

De bij deze aanbesteding in te leveren Samples dienen voor 02-11-2016, 11:59 uur te zijn ontvangen 

of persoonlijk te worden afgeleverd op het onderstaande adres. Op de buitenzijde van de verpakking 

dient u duidelijk UWS te vermelden. 

Politie 

T.a.v. Team PU / 

Europaweg 224 

7336 AR Apeldoorn 

Indien u de Opdracht niet qeqund kriiqt, kunt u voor de samples die u heeft ingediend een rekening 

sturen voor 50% van de inschrijfprijs per UWS naar eerder genoemd factuuradres o.v.v. samples 

aanbesteding UWS, waardoor Politie eigenaar wordt van de ingediende wapenstokken en 

draagmiddelen. 

Bij de Samples dienen ook certificaten, digitale datasheets en/of keuringsrapporten te worden 

aangeleverd. Meer informatie hierover vindt u in de Technische Specificaties. 
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Persoonlijke indiening van de samples is uitsluitend mogelijk op Werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. 

Bij persoonlijke indiening van de Samples dient u Formulier I — Ontvangstbewijs Samples, zoals 

gepubliceerd in Commerce-hub, in tweevoud uit te draaien en mee te nemen. Dit formulier wordt bij 

indiening tweemaal ingevuld, een exemplaar is voor u en een exemplaar is voor de Politie. 

De Samples zijn onderdeel van de Inschrijving. Als u onjuiste, onvolledige aantallen dan wel geen 

Samples indient, wordt uw Inschrijving uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. 

Indien u te laat aanlevert, worden de Samples hetzij niet in ontvangst genomen, hetzij ongeopend 
retour gezonden. 

5.2.1 Checklist aanbesteding 

In onderstaande tabel staat weergegeven wat er op het moment van Inschrijving ingediend moet 
worden. 

 ;:ize,4/!:0,24 , 
:- eru 	ft'VincleP-10  de 

0 	3 G 

. 
11-  N 	, 	 bi . 	• , 	i 	„ 

._ 
ar?worificlit 

'---179' 	-- 
ingediend? - 

Olidetwe . 	 " 	. 

tl-, 

Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA) 

Formulierenset - Formulier A Digitaal in Commerce-

hub 

UEA Onderaannemer Formulierenset - Formulier B Digitaal in Commerce-

hub' 

Referenties Formulierenset - Formulier C Digitaal in Commerce-

hub 

Verklaring onafhankelijkheid Formulierenset - Formulier D Digitaal in Commerce- 

hub8  

Verklaring gezamenlijke en 
hoofdelijke aansprakelijkheid 

Formulierenset - Formulier E Digitaal in Commerce- 

hub9  

Verklaring(en) Onderaanneming Formulierenset - Formulier F Digitaal in Commerce-

hub" 

Prijzenblad Formulierenset - Formulier G Digitaal in Commerce-

hub 

Ontvangstbewijs Samples 
2 x 40 cm plus draagmiddel 

30 x 50 cm plus draaqmiddel 

Formulierenset - Formulier I Fysiek op aangegeven 

politielocatie 

Certificaat Technische Richtlijn Zie eis P-E1 Fysiek bij inlevering 
samples en digitaal in 

Commerce-Hub. 

Indien van toepassing, zie paragraaf 4.2.2 
8  Indien van toepassing, zie paragraaf 5.3 
8 Indien van toepassing, zie paragraaf 5.4 
10  Indien van toepassing, zie paragraaf 5.5 
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Volledigheid 

U wordt nadrukkelijk verzocht voor verzending van de Inschrijving na te gaan of alle van toepassing 

zijnde bovenstaande documenten zijn ingediend c.q. geOpload in Commerce-hub. 

Inschrijvingen die niet volledig zijn, bijvoorbeeld indien 66n of meerdere geeiste formulieren 

niet zijn geiipload of onvolledig zijn ingevuld, zullen worden uitgesloten van deelname aan de 

aanbestedingsprocedure, met inachtneming van paragraaf 6.4 Beoordeling Inschrijvingen. 

5.3 Eenmalige aanmelding 

Ter voorkoming van onderlinge beinvloeding van Inschrijvingen van verbonden of samenwerkende 

ondernemingen geldt in beginsel dat een onderneming slechts eenmaal betrokken kan zijn bij het 

indienen van een Inschrijving, al dan niet in Combinatie of in Onderaanneming. Meerdere Inschrijvers 

kunnen wel gebruik maken van dezelfde Onderaannemer(s), mits deze Onderaannemer niet zelf als 

Inschrijver deelneemt. Eveneens geldt in beginsel dat van de tot eenzelfde concern behorende 

ondernemingen slechts een Inschrijver een Inschrijving kan indienen. Van deze uitgangspunten kan 

worden afgeweken als alle betrokken ondernemingen bij het indienen van de Inschrijvingen, door het 

invullen en ondertekenen van de verklaring onafhankelijkheid, verklaren dat er geen sprake is van een 

reeel risico dat zich praktijken voordoen die de transparantie kunnen aantasten en de mededinging 

tussen de betrokken ondernemingen kunnen vervalsen. Als een dergelijke afwijking van 

toepassing is, dient u de verklaring onafhankelijkheid, conform formulier D van de 

formulierenset, te uploaden binnen Commerce-hub. 

Inschrijvers van eenzelfde concern of holding 

Tot eenzelfde concern of holding in de zin van deze aanbesteding behoren: 

• Die vennootschappen en andere economische eenheden waarvan de Inschrijver meer dan 

50% van de aandelen bezit dan wel gerechtigd is meer dan 50% van de stemmen uit te 

brengen in de besluitvormende organen van die vennootschap of economische eenheid dan 

wel op een andere wijze in staat is de besluitvorming te beheersen; 

• Vennootschappen en andere economische eenheden die ten aanzien van een Inschrijver over 

de onder 1 genoemde rechten beschikken; 

• Vennootschappen en economische eenheden ten aanzien waarvan de onder 1 en 2 bedoelde 

vennootschappen en economische eenheden over de onder 1 genoemde rechten beschikken. 

5.4 Samenwerkingsverbanden/Combinaties 

Als een Inschrijving wordt gedaan door een Combinatie van ondernemingen dan dient ieder lid van die 

Combinatie een verklaring te ondertekenen ingevolge welke alle tot de Combinatie behorende 

ondernemingen zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de uitvoering van de gehele 

Opdracht. 
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Hiervoor dient u de verklaring gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid formulier E te 

uploaden in Commerce-hub. 

Combinaties zullen op basis van de door hen verstrekte informatie worden beschouwd en beoordeeld 

als den Inschrijver. De Combinatie dient duidelijk aan te geven welke activiteiten ieder van de 

Combinanten bij het uitvoeren van de Opdracht zal verrichten. Als u na Gunning andere 

samenwerkingsverbanden wilt vormen dan in de Inschrijving is vermeld heeft u schriftelijke 

toestemming van de Politie nodig. 

De Combinatie vermeldt in formulier E welke Corn binant als penvoerder optreedt en wie diens 

plaatsvervanger is. Alle Combinanten dienen volledige beslissingsbevoegdheid te hebben en 

gemachtigd te zijn om namens de Combinatie te kunnen optreden gedurende de looptijd van deze 

aanbesteding en de eventueel te sluiten Raamovereenkomst. 

De penvoerder is tijdens de aanbestedingsprocedure en na een eventuele Gunning het enige 

aanspreekpunt voor de Politie. 

N.B.: Alle leden van de Combinatie dienen formulier E uit de formulierenset in te vullen en mede te 

ondertekenen. 

Naast het formulier E zal ook het UEA Deel II/A, Onderdeel 'Wijze van Deelneming' (informatie over 

de leden van de Combinatie en de rol van het Combinatielid) moeten worden ingevuld. 

5.5 Onderaanneming 

U dient bij Inschrijving een opgave te doen van de Onderaannemer(s) die u zal inzetten met daarbij 

een beschrijving van het gedeelte van de Opdracht waarvoor iedere Onderaannemer zal worden 

ingezet. 

De Verklaring Onderaanneming, formulier F uit de formulierenset, dient hiertoe geiipload te 

worden in Commerce-hub. 

Deze verklaring Onderaanneming dient mede te worden ondertekend door de betreffende 

Onderaannemer, waarbij deze verklaart het gedeelte van de Opdracht waarvoor de Onderaannemer 

wordt ingezet, voor u uit te voeren. 

De Politie accepteert na Gunning slechts die Onderaannemer(s) die gedurende de 

aanbestedingsprocedure als zodanig zijn aangemerkt en die voldaan hebben aan alle procedurele 

vereisten die hiervoor zijn beschreven. Na Gunning is wijziging in Onderaannemer(s) slechts mogelijk 

indien de Politie hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft gegeven. 

5.6 Beroep op draagkracht derden (Onderaannemers) 

De Inschrijver kan zich beroepen op draagkracht en/of bekwaamheid van andere natuurlijke personen 

en/of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met deze natuurlijke personen of 
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rechtspersonen. Indien de Inschrijver een beroep doet op de bekwaamheid van een Onderaannemer 

voor de uitvoering van de Raamovereenkomst, dan dient deze tevens als Onderaannemer te worden 

ingezet. 

De Inschrijver vermeldt in Deel II/C (beroep) van het UEA (zie formulier A) of een beroep op 

Onderaannemer(s) wordt gedaan en beschrijft in formulier C Referenties voor welke werkzaamheden 

Inschrijver deze Onderaannemer heeft ingezet bij de betreffende referentie. 

Het indienen van het UEA ontslaat de Inschrijver er niet van om op verzoek van de Politie aan te 

tonen dat de Onderaannemer waarop een beroep wordt gedaan voldoende draagkrachtig en/of 

bekwaam is. De toetsing kan betrekking hebben op alle gestelde eisen: Uitsluitingsgronden, 

Geschiktheidseisen en eisen aan de Opdracht. Naast de toezeggingen in het UEA heeft de Politie het 

recht te controleren of de Onderaannemer daadwerkelijk uitvoering gaat geven aan de verplichtingen 

zoals door de Inschrijver is verklaard. 

5.7 	Verduidelijking en/ of aanvulling 

De Politie heeft te alien tijde het recht om verduidelijking en/ of aanvulling te vragen en de informatie 

te verifieren al dan niet door een onafhankelijke ter zake deskundige partij. 

Als de verstrekte informatie en/of de overgeiegde gegevens geheel of gedeeltelijk onvolledig of onjuist 

zijn, kan de Politie, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 6.4, de Inschrijving uitsluiten van 

verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. 

Als een Inschrijver van oordeel is dat hij, om redenen die buiten de invloedssfeer van de Inschrijver 

liggen, niet kan voldoen aan de eis van de gevraagde informatie en/ of Bewijsstukken volledig over te 

leggen, dient hij de reden daarvan bij zijn Inschrijving deugdelijk gemotiveerd mee te delen. De Politie 

beslist vervolgens over het al dan niet uitsluiten van deelname van de Inschrijving aan de 

aanbestedingsprocedure. 

5.8 Opschortende termijn en Gunning 

De Politie zal de Inschrijvers via Commerce-hub informeren over de Gunningsbeslissing. Hierbij 

worden de afgewezen Inschrijvers op de hoogte gesteld van de naam van de Inschrijver aan wie de 

Politie voornemens is de Opdracht te gunnen en van de gemotiveerde gronden van de 

Gunningsbeslissing. 

Aan de Gunningsbeslissing kan de Inschrijver aan wie de Politie voornemens is de Opdracht te 

gunnen geen enkel recht ontlenen. De mededeling van de Gunningsbeslissing houdt Oen 

aanvaarding in als bedoeld in art. 6:217 lid 1 BW van diens aanbod. 

De afgewezen Inschrijvers wordt op hun recht gewezen dat, als zij zich niet kunnen vinden in de 

Gunningsbeslissing, zij op straffe van verval van recht binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van 
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de Gunningsbeslissing, een kortgeding aanhangig kunnen maken bij de bevoegde rechter te Den 

Haag. Als niet binnen deze termijn van 20 kalenderdagen een kortgeding-dagvaarding (correct) is 

betekend, is de Politie gerechtigd om over te gaan tot Gunning. Als de afgewezen Inschrijvers niet, 

niet tijdig, of niet correct een kortgeding aanhangig maken, dan vervalt hun recht om de 

Gunningsbeslissing door de rechter te laten toetsen. 

Zodra de Politie de Inschrijver aan wie de Gunning is voorgenomen in kennis stelt van het feit dat er 

een kortgeding aanhangig is gemaakt, dan dient deze Inschrijver in deze kortgedingprocedure te 

intervenieren, op straffe van verval van recht om — nadien — nog op te mogen komen tegen een 

eventueel gewijzigde Gunningsbeslissing. 

Als er op de voorgeschreven wijze een kortgeding aanhangig wordt gemaakt, dan zal de Politie de 

uitkomst van dat kortgeding afwachten alvorens tot Gunning kan worden overgegaan. De Gunning is 

uiteindelijk pas definitief nadat de Raamovereenkomst tussen de Politie en de gegunde Inschrijver is 

getekend. 

5.9 Verlenging geldigheidstermijn van de Inschrijving 

In verband met de mogelijkheid dat tegen de Gunningsbeslissing een kortgeding wordt ingesteld, dient 

een Inschrijver, in aanvulling op hetgeen gesteld in paragraaf 5.8, in dat geval de Inschrijving ten 

minste gestand te doen tot 90 kalenderdagen na de uitspraak in de kortgedingprocedure in eerste 

aanleg. 
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6 Informatie en voorschriften 

U dient zich aan onderstaande voorschriften te houden. Als u niet voldoet aan den of meerdere 

voorschriften, zal uw Inschrijving worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. 

6.1 Planning van de aanbesteding 

De Politie voorziet de volgende planning. De Politie houdt zich het recht voor deze planning aan te 

passen. U kan geen rechten ontlenen aan de planning. 

Actie Datum / tijdstip 

Aankondi. in • 0. dracht o • TenderNed www.tendemed.nl  12-09-2016 

Uiterste datum en tijd voor het indienen van vragen over de 30-09-2016, 16:59 uur 

Inschrijvingsleidraad" 

Schriftelijke beantwoordinq meldingen en/of vragen 21-10-2016 

Uiterste datum en tijd voor het indienen van Inschrijvingen 12  2-11-2016, 11:59 uur 

Opening Inschrijvingen 2-11-2016, na 12:00 uur 

Beoordeling 04-11-2016 t/m 22-12-2016 

Gebruikerstesten 07-11-2016 t/m 18-11-2016 

Gunningsbeslissing en opvragen Bewijsstukken 23-12-2016 

Opschortende termijn vanaf 24-12-2016 t/m 13-01- 

2017 

Gunning13  20-01-2017 

Startdatum Raamovereenkomst 10-02-2017 

Aankondiging van gegunde Opdracht op TenderNed Binnen 30 kalenderdagen na 
www.ten • emed.nl Gunning 

6.2 Commerce-hub 

Deze aanbesteding is gedigitaliseerd en wordt ondersteund met de e-sourcing instrumenten van 

Commerce-hub. Voor meer informatie over de e-sourcing instrumenten en/of Commerce-hub zetf, 
verwijzen wij u naar de website http://www.commerce-hub.com. 

" Datum en tijdstip zjn fataal 
12  Datum en tijdstip z jn fataal 
13  Het moment van Gunning is mede afhankel jk van de acceptatie van de gevraagde en aangeleverde Bewijsstukken. 
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6.3 Digitale opening Inschrijvingen 

De digitale opening van de Inschrijvingen vindt op 02-11-2016 plaats. U wordt niet toegelaten bij de 

opening. Het proces-verbaal van opening wordt via Commerce-hub met alle Inschrijvers gedeeld. 

6.4 Beoordeling Inschrijvingen 

De Politie zal de beoordeling van de Inschrijvingen laten uitvoeren door een beoordelingscommissie 

bestaande uit materie-, proces- en inkoopdeskundigen werkzaam bij of voor de Politie. 

Beoordeling van de Inschrijvingen vindt als volgt plaats: 

1. Controle van Inschrijvingen op volledigheid en tijdigheid; 

Als na de controle op volledigheid naar het oordeel van de Politie sprake is van een kennelijke 

omissie dan wel een eenvoudig te herstellen gebrek, waarbij het niet van belang is dat de 

oorzaak daarvan is gelegen in de risicosfeer van de Politie, zal u in de gelegenheid worden 

gesteld om de kennelijke omissie dan wel een eenvoudig te herstellen gebrek te herstellen. 

Hiertoe zal, na berichtgeving van de Politie aan u, een redelijke termijn worden gegund. 

2. Toetsing van Inschrijvingen aan de Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen (zie 

hoofdstuk 4 van deze Inschrijvingsleidraad); 

3. Toetsing van Inschrijvingen aan alle eisen die aan de Opdracht worden gesteld (zie 

hoofdstuk 2 van deze Inschrijvingsleidraad); 

4. Beoordeling van de Gunningscriteria (die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van deze 

Inschrijvingsleidraad); 

Op basis van de beoordeling van de Gunningscriteria wordt een rangorde vastgesteld. 

De Inschrijving met de hoogste score zal worden aangemerkt als de Inschrijving met de beste 

score op prijs/kwaliteit. 

Als de Inschrijving met de beste score op prijs/kwaliteit wegvalt dan is automatisch nummer 2 

in de rangorde de Inschrijving met de beste score op prijs/kwaliteit. 

Als twee of meer Inschrijvingen eindigen met dezelfde totaalscore dan wordt de uiteindelijke 

rangorde bepaald door de onderliggende score op het onderdeel kwaliteit (K-C1 + K-C2). De 

Inschrijving die hierop de hogere score heeft behaald, eindigt hoger in de uiteindelijke 

rangorde. 

In het geval dat de twee of meer Inschrijvingen ook evenveel punten hebben gekregen voor 

het onderdeel kwaliteit, vindt loting plaats tussen die Inschrijvingen die als hoogste zijn 

geOindigd met een gelijk aantal punten. De betrokken Inschrijvers worden uitgenodigd bij de 

loting aanwezig te zijn. 
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6.5 Toetsing Geschiktheidseisen 

Door Inschrijving verklaart u zich bereid om, indien de Politie daarom vraagt, alle vragen te 

beantwoorden die vereist zijn in het kader van het door de Politie laten toetsen van de 

Geschiktheidseisen. Deze gegevens dient u alleen aan te leveren als de Politie daarom schriftelijk 

heeft gevraagd. Als u niet aan deze eis voldoet, zal de Inschrijving worden uitgesloten van verdere 

deelname. 

6.6 Rechtsverwerking 

De Politie verwacht een proactieve houding van de Inschrijvers, hetgeen betekent dat de betreffende 

Inschrijver zelf eventuele onduidelijkheden/ onvolkomenheden/ tegenstrijdigheden in de 

aanbestedingsdocumenten binnen de termijn zoals opgenomen in paragraaf 5.1 aan de Politie moet 

melden, zodat uw meldingen nog gecorrigeerd kunnen worden. Alle informatieverzoeken en eventuele 

bezwaren moet u bij de Politie via Commerce-hub indienen. Dit geldt ook voor correspondentie van 

juridische deskundigen. Eventuele vertraging die ontstaat door verzending op een andere wijze komt 

voor rekening van de Inschrijver. Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de 

Inschrijvingen moeten zijn ingediend, kunnen de Inschrijvers geen bezwaar meer maken tegen 

eventuele onduidelijkheden/ onvolkomenheden/ tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten. 

Derhalve verliezen de Inschrijvers hun recht om na die termijn aisnog bezwaar te maken tegen (de 

gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht, voor zover daarvan sprake zou 

zijn in de aanbestedingsdocumenten en worden de Inschrijvers geacht onverkort en onvoorwaardelijk 

met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd. De Politie is op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onduidelijkheden/ onvolkomenheden/ 

tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten. Door Inschrijving gaat u akkoord met 

bovenstaande rechtsverwerkingsclausule. 

6.7 Algemene voorschriften 

Door in te schrijven gaat u akkoord met de hieronder vermelde algemene voorschriften. 

6.7.1 Rechtsgeldigheid 

De formulieren en verklaringen die bij de Inschrijving ingediend moeten worden, dienen rechtsgeldig 

(door een handtekening van een tekeningsbevoegde) ondertekend te worden. U dient de 

tekeningsbevoegdheid aan te kunnen tonen, zie paragraaf 4.2.4 van de Inschrijvingsleidraad. 

6.7.2 Geen voorbehoud 

De Inschrijving mag geen enkel voorbehoud bevatten, ook niet aangaande toekomstige evenementen 

of ontwikkelingen. Kenmerkend voor Europees aanbesteden is dat er niet over de Inschrijving kan 

worden onderhandeld. Dit heeft als consequentie dat u uw 'best and final offer' dient in te dienen. 
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6.7.3 Geen bedrijfsnaam en logo Gunningscriteria 

In het kader van een objectieve beoordeling door de Politie, mag de uitwerking c.q. de beantwoording 

van de Gunningscriteria geen bedrijfsnaam en of logo e.d. bevatten. Als de uitwerking c.q. de 

beantwoording van de Gunningscriteria toch een bedrijfsnaam of logo bevat dan behoudt de Politie 

zich het recht voor deze te verwijderen. 

6.7.4 Varianten 

Het indienen van varianten (anders dan wat we in deze aanbesteding uitvragen) is niet toegestaan. 

6.7.5 Voorbehouden 

De Politie behoudt zich, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, in ieder geval het recht 

voor om: 

• U uit te sluiten van de aanbestedingsprocedure, als u gedurende de aanbestedingsprocedure 

voor deze aanbesteding uw relevante bedrijfsactiviteiten staakt of als uw bedrijf wordt 

overgenomen; 

• De aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te beeindigen; 

• De tijdsplanning te wijzigen (met inachtneming van de wettelijke vastgestelde termijnen); 

• Bij het ontbreken van (een) geschikte Inschrijving(en) dan wel in geval van (een) onregelmatige 

en of onaanvaardbare Inschrijving(en), de Opdracht niet te gunnen dan wel over te gaan op een 

onderhandelingsprocedure; 

• De Opdracht niet te gunnen. 

6.7.6 Geschil 

leder geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure, zal uitsluitend worden 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag. 

6.7.7 Vervanging Opdrachtnemer 

De Politie behoudt zich het recht voor om in het geval: 

• De Raamovereenkomst voortijdig wordt beeindigd; of 

• Van herstructurering van de Opdrachtnemer, waaronder begrepen overname, fusie, acquisitie of 

insolventie; 

de Opdracht voort te zetten met een nieuwe Opdrachtnemer, waarbij de nieuwe Opdrachtnemer 

voldoet aan de tijdens de aanbestedingsprocedure gestelde (Geschiktheids)eisen en voor zover dit 

geen andere wezenlijke wijziging met zich meebrengt. 

6.7.8 Intellectueel eigendom 

Het (intellectueel) eigendom van de door de Politie verstrekte informatie berust bij de Politie. 

Behoudens uitzonderingen door de Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de 
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Politie niets uit de Inschrijvingsleidraad worden vermenigvuldigd anders dan voor het doel van deze 

Inschrijvingsleidraad. 

6.7.9 Mededingingsrecht 

U garandeert tevens dat deze Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een 

overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. 

6.7.10 Gestanddoeningstermijn 

De gestanddoeningstermijn van uw Inschrijving is minimaal 120 kalenderdagen gerekend vanaf de 

sluitingstermijn voor het indienen van de Inschrijving. De Politie kan een verzoek doen tot verlenging 

van de gestanddoeningstermijn van uw Inschrijving. 

6.7.11 Publicaties of reclame-uitingen 

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Politie in publicaties of reclame-

uitingen van (het resultaat van) deze aanbesteding melding te maken. U mag de gegevens, die de 

Politie in verband met deze aanbesteding ter beschikking stelt, alleen gebruiken voor het doel 

waarvoor ze zijn verstrekt. U bent aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van deze gegevens. 

6.7.12 Taal 

De gevraagde gegevens, verklaringen en alle overige documenten dienen in de Nederlandse taal te 

zijn gesteld. Hiervan mag alleen worden afgeweken als u gegronde redenen heeft om bepaalde 

verklaringen of documenten van specifieke instanties in een andere taal aan te leveren. U dient de 

gegronde redenen dan duidelijk kenbaar te maken in uw Inschrijving. Certificaten, testrapporten en 

dergelijke documenten mogen ook in de Engelse of Duitse taal worden aangeleverd. Uw Inschrijving 

zelf dient u te alien tijde in de Nederlandse taal aan te leveren. Met de Inschrijver waarmee de Politie 

de Raamovereenkomst gaat afsluiten zullen omtrent de taal die voor leveringen gebruikt gaat worden 

op datasheets, documenten, vrachtbrieven, enzovoorts nog nadere afspraken worden gemaakt. 

6.7.13 Geen kosten 

Aan het opstellen en uitbrengen van een Inschrijving, met inbegrip van eventueel te verstrekken 

nadere inlichtingen, zijn voor de Politie geen kosten verbonden. Eventuele kosten en of schade die 

(kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding (aan u) zijn voor rekening en risico 

van uzelf. 

6.7.14 Tijden 

Met uitzondering van tijden gerelateerd aan Commerce-hub, geldt dat de lokale tijd, geldend op de 

locatie van de Politie, van toepassing is. 
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6.8 Landenrisico 

De Producten waarmee u inschrijft, mogen niet vervaardigd worden in een land dat gezien de interne 

situatie een veiligheidsrisico oplevert ten aanzien van het personeel van de Politie en/ of een logistiek 

risico ten aanzien van de levering van de producten. Indien dit wel het geval is zal uw Inschrijving 

worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. Van een veiligheidsrisico in 

bovengenoemde zin is sprake indien het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het moment van 

beoordeling van uw Inschrijving voor het desbetreffende gebied en/of land reizen ontraadt (kleurcode 

rood) via http://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen.  

Als op het moment van beoordeling van uw Inschrijving voor het betreffende gebied alleen niet-

essentiele reizen worden ontraden (kleurcode oranje), kan uw Inschrijving worden uitgesloten van 

deelname aan de aanbestedingsprocedure. Dit ter beoordeling aan de Politie. 

Gedurende de uitvoering en looptijd van de Raamovereenkomst moet u blijvend aan deze bijzondere 

uitvoeringsvoorwaarde voldoen. Als tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst het veiligheidsrisico 

toeneemt en op of boven de gestelde norm komt, behoudt Politie zich het recht voor passende 

maatregelen van de Opdrachtnemer to eisen waardoor de risico's worden beperkt, met als uiterste 

middel de ontbinding van de Raamovereenkomst. 
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Bijlage A Begrippenlijst 

AANBESTEDINGSWET 2012: Wet van 1 november 2012 gepubliceerd in Staatsblad 2012, 542. 

BEWIJSSTUKKEN: Gegevens, bewijsmiddelen en verklaringen die aan lnschrijvers kunnen worden 

gevraagd 

COMBINATIE: Een samenwerkingsverband van ondernemingen dat zich als Inschrijver aanmeldt voor 

deze aanbesteding. 

COMBINANT: Een deelnemer uit de Combinatie. 

COMMERCE-HUB: De website (htto://www.commerce-hub.com) die door de Politie wordt ingezet om het 

geheel van communicatie en de uitvoering van het inkoopproces te ondersteunen. 

GEBREKEN: Het niet volledig voldoen van uitschuifbare wapenstokken aan de specificaties, dan wel 

het anderszins niet naar behoren functioneren van de uitschuifbare wapenstokken. 

GEBRUIKERSBEOORDELING: Een test die wordt uitgevoerd door een representatief aantal gebruikers. 

Hierbij zullen de deelnemers de te testen uitschuifbare wapenstokken in combinatie met het 

draagmiddel gebruiken in verschillende oefeningen om deze te testen op functionaliteit en 

gebruiksgemak. 

GEDRAGSVERKLARING AANBESTEDEN: de verklaring als bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 

2012. 

GESCHIKTHEIDSEISEN: Eisen die de Politie stelt aan Inschrijvers betreffende hun bevoegdheid om een 

beroepsactiviteit uit te oefenen, betreffende hun financiele en economische draagkracht en/of 

betreffende hun technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid (artikel 2.90 t/m 2.98 

Aanbestedingswet 2012). 

GUNNING: De mededeling van de Politie aan de Inschrijver die de Opdracht wordt gegund en dat wordt 

overgegaan tot het sluiten van de Raamovereenkomst. 

GUNNINGSBESLISSING: De schriftelijke mededeling van de Politie aan de lnschrijvers omtrent de keuze 

voor de Inschrijver met wie Politie voornemens is de Raamovereenkomst te sluiten. 

GUNNINGSCRITERIA: Maatstaven bij de beoordeling van het Gunningscriterium. 

INSCHRIJVER: De onderneming die een lnschrijving heeft ingediend. 

INSCHRIJVING: De documenten en indien van toepassing de Samples die de Inschrijver aanbiedt aan 

de Politie ter beantwoording van het gestelde in de Inschrijvingsleidraad. 

INSCHRIJVINGSLEIDRAAD: Onderhavig document, inclusief de bijiagen en de formulierenset. 

NOTA VAN INLICHTINGEN (NvI): Het document waarin de vragen die na de aankondiging van deze 

Inschrijvingsleidraad door potentiele Inschrijvers zijn gesteld worden beantwoord door de Politie. 

ONDERAANNEMER: Een derde die als natuurlijk persoon of rechtspersoon door Opdrachtnemer wordt 

ingeschakeld om onder verantwoordelijkheid en aansturing van de Opdrachtnemer (een wezenlijk 

deel van) de uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit deze aanbesteding c.q. 

Raamovereenkomst uit te voeren. Onder Onderaannemer wordt ook verstaan een dochter- of 

zusteronderneming. 

OPDRACHT: Op basis van deze Inschrijvingsleidraad te verrichten levering, dienst of werk. 
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OPDRACHTGEVER: De Politie. 

OPDRACHTNEMER: De Inschrijver aan wie de Politie de Opdracht in het kader van deze aanbesteding 

heeft gegund en waarmee de Raamovereenkomst is aangegaan. 

OPENBARE PROCEDURE: Een aanbestedingsprocedure zonder (voorafgaande) selectie. De Politie 

publiceert de aanbesteding en geInteresseerden kunnen de Inschrijvingsleidraad opvragen en een 

Inschrijving indienen. 

OPSCHORTENDE TERMIJN: Termijn van 20 dagen waarin de afgewezen Inschrijvers bezwaar kunnen 

aantekenen tegen de Gunningsbeslissing. 

PERCEEL: Een afgebakend deel van de Opdracht waarop afzonderlijk kan worden ingeschreven. 

POLITIE: Het landelijke politiekorps, zoals bedoeld in de Politiewet 2012, artikel 1, eerste lid, sub b, 

mede handelend namens de Politieacademie, de Douane, de Fiscale Inlichtingen- en 

Opsporingsdienst (FIOD) en Dienst Justitionele Inrichtingen (DJI), zowel de aanbestedende dienst 

voor deze Opdracht als Opdrachtgever bij de Raamovereenkomst. 

POLITIEDIENSTENCENTRUM (PDC): Het bedrijfsonderdeel van de Politie van waaruit de bedrijfsvoering 

van de Politie wordt uitgevoerd. 

RAAMOVEREENKOMST: Document waarin de condities voor het uitvoeren van een Opdracht zijn 

vastgelegd. 

UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT (UEA): Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures 

aanbestedende diensten (opgesteld door de Rijksoverheid), waarin Inschrijver of Combinant verklaart 

dat de door de Politie gestelde Uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn en waarin hij 

verklaart to voldoen aan de door Politie gestelde Geschiktheidseisen, technische specificaties en 

uitvoeringsvoorwaarden en selectiecriteria voor zover van toepassing. 

UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT ONDERAANNEMING: Eigen verklaring voor 

aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten, waarin Onderaannemer verklaart dat de door 

de Politie gestelde Uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. 

UITSLUITINGSGRONDEN: Gronden, genoemd in de artikelen 2.86 en 2.87 (voor zover van toepassing 

verklaard) van de Aanbestedingswet 2012, op basis waarvan de Politie Inschrijvers moet uitsluiten 

van deelname aan de procedure. 

UWS: Uitschuifbare wapenstok(ken) met bijbehorend draagmiddel. 

VERKLARING BETALINGSGEDRAG: Verklaring waarmee aangetoond kan worden dat de Inschrijver heeft 

voldaan aan zijn fiscale verplichtingen. 

WERKDAGEN: Maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd officiele nationale feestdagen. 
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Bijlage B Concept Raamovereenkomst 

Deze bijlage kunt u downloaden in Commerce-hub onder Tab 4, "Bijlagen". 
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Deze bijlage kunt u downloaden in Commerce-hub onder Tab 4, "Bijlagen". 
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13-05-2016: BC BC ingedend voor Stuumroep 19-9-2016. Er is nog geen uitskaisel wer budget. 

25-03-2016: Verkenning voided. Status verder onveranderd. 

17-01-2016: Er is nog geen financiete dekking, maar in ovedeg met DM wordt traject wel opgeslart. De venvachling is dat merle 2017 de implernenatieiverstrekking kan plaatsvinden. 
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2 Geen financiele dekking Er is nog geen rmanciele dekking voor dit 
project 10M euro aanschat, nog los van 

ementatie. 

17-01-2016 Open 

    

t-:,  

1 

14. 

.441414` 
	

• , 

-72107Z',:5  

0, 

1. Inventariseren en intoner' Onderzoeksopdracht 12-10-2015 04-01-2016 22-10-2015 22-10-2015 

1. Inventariseren en initieren Business Case (incl. toetsing) 19-05-2016 

1. Inventariseren en initieren Ffmknorreel Rader 

1. Inventariseren en intlieren Advies toetsingscie financiele 
ve 101111 !en 

2. Specificeren Opdrachlbriet 

2. Specificeren Project Initialie Document (incl. toetsing) 

3. Selecteren en contracteren Aanbestecfingsdosumenten (incl. toetsing) 14-07-2016 

3. Selecteren en contracteren Publican° aanbestedng 01-08-2016 

3. Selectmen en contracteren Note van inlichtingen (ncl. toetsing) 

3. Selectmen en contracteren Gunningsadvies (incl. toetsing) 

3. Selectmen en contracteren Defintlieve overeenkornst (incl. toetsing) 
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20-06-2016: Bijgestelde BC goedgekeurd. Ingediende P D en AS nog niet, vanwege kleine onduidelijkheid over beheer en onderhoud van de wapenstokken. Verder qua inhoud akkoord. Voor 
Stuurgroep 14-07 aanpassen en verder door met UTI en Specs. Financiele dekking is geregeld m.i.v. 2017. 

29-05-2016: BC nog niet goedgekeurd, in voorbereiding op Stuurgroep 16-06-2016 aanpassen. 

13-05-2016: BC ingediend voor Stuurgroep 19-9-2016. Er is nog geen uitsluitsel over budget. 

25-03-2016: Verkenning vordert. Status verder onveranderd. 

17-01-2016: Er is nog geen financiele dekking, maar in overleg met DM wordt traject wel opgestart. De verwachting is dat medio 2017 de implemenatie/verstrekking kan plaatsvinden. 

• 

Business Case (incl. toetsing) 19-05-2016 19-05-2016 

 

16-06-2016 
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Advies toetsingscie financiele 
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2. Specificeren Opdrachtbrief 

2. Specificeren Project Initiatie Document (incl. toetsing) 

3. Selecteren en contracteren Aanbestedingsdocumenten (incl. toetsing) 14-07-2016 

3. Selecteren en contracteren Publicatie aanbesteding 01-08-2016 

3. Selecteren en contracteren Nola van inlichtingen (incl. toetsing) 

3. Selecteren en contracteren Gunningsadvies (incl. toetsing) 

3. Selecteren en contracteren Definitieve overeenkomst (incl. toetsing) 

4. Implementeren Definitief implementatieplan 

5. Projectafsluiting Project eindrapport 
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Geen financiele dekking Er is nog geen financiele dekking voor dit 
project 10M euro aanschaf, nog los van 
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@politie.n1>; loA0 
1@politie.n1>; 102-e @politie.n1>;102e 

@politie.nl> 
Onderwerp: RE: uitkomsten UWS 

.......@politie.n1>; 
@politie.n1>; C 

090 

102e 

Van: 	 10.2e 

Verzonden: 	 dinsdag 31 januari 2017 09:02 
Aan: 	 10.2e 	 10.2.e 	 10.2.e 	 102.e 

CC: 	 102e 	 102.e 	 1D 2 e 

102.e 	 ; 102.e 	 10 2 e 

Onderwerp: 	 RE: uitkomsten UWS 

Opvolgingsmarkering: 
	

Opvolgen 
Markeringsstatus: 
	

Gemarkeerd 

Hoi 	' 

Is voor ons een goed scenario. Wat ons betreft is er ook geen probleem om wat uit te lopen naar 2019; daarmee 
wordt dan toch gerealiseerd dat het grootste deel van de collega's in 2018 wordt uitgerust met een UWS. 

lk zal het voorstel op deze wijze melden in de stuurgroep PU. 

Dank je voor de vlotte readies! 

Met vriendelijke groet, 

Dienstennnanager Politie-Uitrusting 
NHON NSGBO 

Politie I Politiedienstencentrum I Dienst Facility Management I PDM 
Ringwade 51, 3429 LM Nieuwegein 
Postbus 238, 3970 AE Driebergen 

M 1024 1.0 1 

Van:102-0° 
Verzonden: dinsdag 31 januari 2017 08:53 
Aan-102:e • @politie.n1>;1(qL0 

Hoi 1Cae 

Ons voorstel zou zijn: 
• Aanbesteding in 2017; 
• Train de trainer begin 2018; 
• Training alle executieve medewerkers in 2018. 

Ons jaarplan met daarin vanuit de operatie opgelegde thema's is reeds ingevuld voor 2017. Daarnaast gaat ook de 
pilot Stroomstootwapen lopen en is het zeer lastig om de verplichte 42 uur IBT training te faciliteren. 
Als we het tijdig weten zou er met enige kunst- en vliegwerk eind van dit jaar mogelijk gestart kunnen worden met 
train de trainer mits de middelen tijdig kunnen worden geleverd. Dat kan betekenen dat er een andere prioritering 
geven moet worden aan de vastgestelde thema's maar zoals gezegd denken we in deze graag mee. 
Voorkeur van OBT is zoals boven vermeld (bullits). 

1 



Voor de zomerperiode 2017 moet bekend zijn wat de theme's voor 2018 zijn in het strategisch opleidingsplan (SOP 
2018). Dus graag tijdig bericht over de besluitvorming mbt de UWS. 
Met vriendelijke groet, 

10 2 e 

Waarnemend Sectorhoofd OBT HRM PDC 

Politie I Politiedienstencentrum I Dienst HRM I Afdeling OBT 

Ringwade 51, 3439 LM Nieuwegein (werklocatie) 
Postbus 238, 3970 AE Driebergen (postadres) 
M 11X2.e 
10 2 e 	r(@oolitie.n1  

Dienst HRM: Dienstbaar I Operationeel I Slagkrachtig 

Van: 102e 
Verzonden: maandag 30 januari 2017 11:06 
Aan:10.2:e 	 @politie.nl> 
Onderwerp: uitkomsten UWS 

Goeiemorgen 102e; , 

Kun je al lets zeggen of een verwachting uitspreken? lk zou daar morgen dan lets over in de Stuurgroep PU kunnen 
zeggen. 

lk hoor het graag! 

Met vriendelijke groet, 

Politie I Politiedienstencentrum I Dienst Facility Management I 10.2.e 
Ringwade 51, 3429 LM Nieuwegein 
Postbus 238, 3970 AE Driebergen 

M11?.2.e- 

2 
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14-07-2017: Financiele middelen zijn bevestigd, evenals inzet IBT in 2017 voor implementatie. Verwervingstraject wordt uitgewerkt. 

20-06-2016: Bijgestelde BC goedgekeurd. Ingediende P D en AS nog niet, vanwege kleine onduidelijkheid over beheer en onderhoud 
Stuurgroep 14-07 aanpassen en verder door met UTI en Specs. Financiele dekking is geregeld m.i.v. 2017. 

29-05-2016: BC nog niet goedgekeurd, in voorbereiding op Stuurgroep 16-06-2016 aanpassen. 

13-05-2016: BC ingediend voor Stuurgroep 19-9-2016. Er is nog geen uitsluitsel over budget. 

25-03-2016: Verkenning vordert. Status verder onveranderd. 

17-01-2016: Er is nog geen financiele dekking, maar in overleg met DM wordt traject wel opgestart. De verwachting is dat medio 2017 

_ 	1Mtg_l_-_%_gWd. .: 1 :: 

van de wapenstokken. Verder qua inhoud akkoord. Voor 

de implemenatie/verstrekking kan plaatsvinden. 
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Business Case (incl. toetsing) 	 19-05-2016 	19-05-2016 	 16-06-2016 

'.IWliir (MI, 
• • 

Opdrachtbrief 	 16-06-2016 	20-06-2016 	16-06-2016 	27-06-2016 

Project Initiatie Document (incl. toetsing) 	 20-05-2016 	15-07-2016 	16-06-2016 	15-07-2016 	Documenten waren gereed voor SG 16- 
06, maar op verzoek van SG PU een 
aanpassing gedaan m.b.t. onderhoud en 
ins.ectie. 
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Projectkosten zijn met name: proefsamples, testdagen op de PA en vemietigen oude 	E 	60.000 	E 	 4.000 
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.); 

r.Cr: 
...... ?..,..!t.. 

:i-.,.,,,, 	.,,c,, ,:cw,?. 
J •-o, 

....,i 	1 	• 1,) ,f. i:10 	• 
12-10-2015 

• 
ii' 	:: 	. 	; 

04-01-2016 

I 

-t C'..? 01'3" 

r 	! 	•• 
j'iljj.:, 	_. 

1. Inventariseren en initieren Onderzoeksopdracht 22-10-2015 22-10-2015 

1. Inventariseren en initieren Business Case (incl. toetsing) 	 19-05-2016 19-05-2016 16-06-2016 

1. Inventariseren en initieren Funktioneel kader 

1. Inventariseren en initieren 	 Advies toetsingscie financiele 	 20-06-2016 
ver.lichtin•en 

31-08-2016 

2. Specificeren 	 Opdrachtbrief 	 16-06-2016 20-06-2016 16-06-2016 27-06-2016 

2. Specificeren 	 Project Initiatie Document (incl. toetsing) 	20-05-2016 15-07-2016 16-06-2016 15-07-2016 

3. Selecteren en contracteren 	 Aanbestedingsdocumenten (incl. toetsing) 	01-06-2016 31-08-2016 
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3. Selecteren en contracteren Publicatie aanbesteding 09-09-2016 12-09-2016 

3. Selecteren en contracteren Nota van inlichtingen 	toetsing) 21-10-2016 

3. Selecteren en contracteren Gunningsadvies (incl. toetsing) 21-11-2016 02-12-2016 

3. Selecteren en contracteren Definitieve overeenkomst (incl. toetsing) 

4. Implementeren Definitief implementatieplan 

5. Projectafsluiting Project eindrapport 

iD-C43'it 1aira!P 
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gma 

Openbaar PU PrrrM=riL.;_,.,NIMM Ultsdnalbare en reguliere wapenstok 

Open 08-09-2016 

20-05-2016 16-06-2016 15-07-2016 15-07-2016 Documenten waren gereed voor SG 16-
06, maar op veizoek van SG PU een 
aaripassing gedaan mb.t onderhoud en 

Project huliatie Document (incl. toetsing) 

Open 

ee 

4514  IZZOIe 

I 	: mean. verme . 

PU1511 8.500.000 
2016 

29-06-2016 

12-10-2015 

29-10-2016 

20-01-2017 

06 Politie uitrusting 

PU - Bewapening en munthe 

IT,70Trarzoza-c.Zura.'4410,14;  Ay 

4,1-N 

ti  

Budgetvraagstulc, zie oak issue 5 en risico 
1. 

tY,'7_1L-24TTZ2- 

4 

Open 

Open 

•1 

Projectkosten zip met name: proetsamples, testdagen en vemietigen oude stokken. 60.000 
ry  

rale 

1. Inventariseren en initieren Onderzoeksopdracht 12-10-2015 04-01-2016 22-10-2015 22-10-2015 

144  

29-8-2016: Aanbestecingsshidcen gereed. Indien akkoord door Stuurgroep kan proces in gang gezet warden. Impleinentalie per 03-2017 is haatbaar, nits besluitvorming begin september. Anders 
kan invoering van de UWS niet eerier dan 2018 ptaatsvinden. 

14-07-2017: Finandele middelen zip door chenst FM bevestigd, evenals inzet IBT in 2017 voor implementatie. Verwervingstraject wordt uitgewerkt 

20-06-2016: Bijgestelde BC goedgekeurd. Ingediende P Den AS nog niet, vanwege kteine onduideiicheid over beheer en andertioud van de wapenstokken. Venter qua inhoud akkoord. Voor 
Stuurgroep 14-07 aanpassen en verder door met UTI en Specs_ Financiele dating is geregeld mi.v. 2017. 

29-05-2016: BC nog niet goedgekewit in voorbereiding op Stuurgroep 16-06-2016 aanpassen. 

13-05-2016: BC ingediend voor Stuurgroep 19-9-2016. Er is nog geen uitsluitsel over budget 

P*LITIE 
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Hoofdpuntenrapportage 	 Mdrukdatum 29-08-2016 



P*LITI E 

1. Inventariseren en initieren Business Case (incl. toetsing) 19-05-2016 19-05-2016 16-06-2016 
1. Inventariseren en initieren Funktioneel kader 

1. Inventariseren en initieren Advies toetsingscie financiele 
ve dichtin•en 

20-06-2016 31-08-2016 

2. Specificeren Opdrachthrief 16-06-2016 20-06-2016 16-06-2016 27-06-2016 
2. Specificeren Project Initiatie Document (incl. toetsing) 20-05-2016 15-07-2016 16-06-2016 15-07-2016 

3. Selecteren en contracteren Aanbestedingsdocumenten (incl. toetsing) 01-06-2016 31-08-2016 

3. Selecteren en contracteren Publicatie aanbesteding 09-09-2016 12-09-2016 
3. Selecteren en contracteren Nola van inlichtingen (incl. toetsing) 21-10-2016 
3. Selecteren en contracteren Gunningsadvies (incl. toetsing) 21-11-2016 02-12-2016 

3. Selecteren en contracteren Definitieve overeenkomst (incl. toetsing) 01-01-2017 31-01-2017 
4. Implementeren Definitief implementatieplan Q3-2017 

5. Projectafsluiting Project eindrapport 

Nri".1.1F.t.../ Fit,:? 	•. 
-. 	. 
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1- 	11,1;11 

20-06-2016: Bijgestelde BC goedgekeurd. Ingediende PID en AS nog niet, vanwege kleine onduidelijkheid over beheer en onderhoud van de wapenstokken. Verder qua inhoud akkoord. Voor 
Stuurgroep 14-07 aanpassen en verder door met UTI en Specs. Financiele dekking is geregeld m.i.v. 2017. 

29-05-2016: BC nog niet goedgekeurd, in voorbereiding op Stuurgroep 16-06-2016 aanpassen. 

13-05-2016: BC ingediend voor Stuurgroep 19-9-2016. Er is nog geen uitsluitsel over budget. 

25-03-2016: Verkenning vordert. Status verder onveranderd. 

17-01-2016: Er is nog geen financiele dekking, maar in overleg met DM wordt traject wel opgestart. De verwachting is dat medio 2017 de implemenatie/verstrekking kan plaatsvinden. 

ib'k531.d..:!P I 

i='410,1' 

Business Case (incl. toetsing) 19-05-2016 19-05-2016 16-06-2016 

Opdrachtbrief 16-06-2016 20-06-2016 16-06-2016 27-06-2016 

C.1 Tn 

2 Geen financiele dekking 	 Er is nog geen financiele dekking voor dit 
project. 10M euro aanschaf, nog los van 
im.lementatie. 

17-01-2016 Open 

;t 	• 	t,':! r 	05,11.11).  

Projectkosten zijn met name: proefsamples, testdagen op de PA en vernietigen oude 
stokken. 

60.000 4.000 
Proefstokken 4K euro. 

1. Inventariseren en initieren Onderzoeksopdracht 12-10-2015 04-01-2016 22-10-2015 22-10-2015 

1. Inventariseren en initieren Business Case (incl. toetsing) 19-05-2016 19-05-2016 16-06-2016 

1. Inventariseren en initieren Funktioneel kader 

1. Inventariseren en initieren Advies toetsingscie financiele 
ve dichtin.en 

20-06-2016 31-08-2016 

2. Specificeren Opdrachtbrief 16-06-2016 20-06-2016 16-06-2016 27-06-2016 

2. Specificeren Project Initiate Document (incl. toetsing) 20-05-2016 16-06-2016 

3. Selecteren en contracteren Aanbestedingsdocumenten (incl. toetsing) 01-06-2016 12-08-2016 

3. Selecteren en contracteren Publicatie aanbesteding 15-08-2016 15-08-2016 

3. Selecteren en contracteren Nota van inlichtingen (incl. toetsing) 

3. Selecteren en contracteren Gunningsadvies (incl. toetsing) 

3. Selecteren en contracteren Definitieve overeenkomst (incl. toetsing) 

4. Implementeren Definitief implementatieplan 

5. Projectafsluiting Project eindrapport 

01-06-2016 02-08-2016 

8.500.000 

Openbaar PU 

06 Politic uitrusting 

PU - Bewapening en munitie 

A 

Uitschuifbare en regullere wapenstok 

12-10-2015 

2016 

PU1511 

31-08-2016 

ici);1,1=;%lin- 

60.000 
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Hoofdpuntenrapportage Wapenstok Afdrukdatunr. 25-01-2018 

PbLiTl E 

RaPPmbertmdede 	 28-12-2017 	Urn 	26-02-2018 
Start- I Eriddatum orried 	 01-08-2016 	Um 	31-12-2018 
Onrsprmikelik Jam Projectenkatender 	 2015 
Volgnummer aardestedinsiennied 	 PU1511 

irafiertaturn lard: • ovemenkomst 

Prccedure aanbesteding 
Categcrie aantestedino 
Intooppalde 
Twee amine:team 

°Denham PU 
06 Pore nem:sting 

08150100 

Actueet 

Voimbemiding inplemenlabe v. wok paw_ 1-7-2018 dart de Metering in de eenheden_ 

Toelichting 

0101-21318: Opleidem docenten PA op 12 december gevreee Opdracht tot tavern verstreld begin december. Lemma.na met leverancier vadgesteld_afwaddie wan eerste leveringAdvies over aanschaf stagkussens door 
Stmegniep PU vadgesteld. Wong nu uiMmeedit met Mt 	

trn 

24-11-2017:1Gckoff met leverander gehad NI1 forms op opleidingsplan 2018. 
31404617, op 5 oldnber 2017 min de Inschnlveis ingelkitt over de fmnningsbedissing. Benmartermfm is op 25 oktober %mewl. Gunning is deffribef. 
10-09-2017: Guuupadvies arergenomen door Stuulgreep. Illieven Innen mortereid. 

Er heeft evens een adiel in de Meow gest.. over. 
01-092017: Prakbplest geed vedopen. Gunniesadeies none nu voorbereid on Stutogroep van 12 Maher_ 
30.08-2017, Inschnjwingstemnin gmloten. 3 inschriengen. in amuse. wind? de praktIrtest plea$ in mmenwerinng met WI. litetastengthenst ICHAFt. 
2105-21117, AmbesterIngspaces bog Volgende deadtMe 218 gnschnivingen binnen). 
21-3-2017: Herziene besludvorming start verseming. 3 aprl worth aanbeteding gepubliceertl. 2018 deaf in het taken van implenentatie in de eenheden, 

     

1 
Eigenaar 	Status 

Bummer Naar. Ornsch rijving 

 

Vervaldatum 

Nam product Start gepland 	Start werkelijk 	Opgeleverd gepland Opgeleverd werkelijk Toelichung status 

kledra aandacht 

8-082017 10-2V 

Planning 

issues 

30-11-2017 02.41. 

Onderwerp Budget 

80.000 
Spend Toelichting 

Fase 	 Naam product Start gepland 	Start werkelijk Opgeleverd gepland Opgeleverd 

0401-2016 
01438-20113 2403-2017 

e t 

31-08-2018 
27-08-2018 

l- 

  

20.03-2017 

20-03-2017 

1 -2018 2003-2017 

2003-2017 

 

     

  

2103-2017 31-08-2016 20-03-2017 
2g-03-2017 

 

 

PubRoatie van • • • racht OP rn • 

 

29-03-2017 0314-2017 

 

      

        

-3 	 I I I 
05-11 M17 

,.— 	=175 63[05MMIIIN 6:1517 1C:31
r 

L,=.a.ili 
L.,,,=L.L-linn =7= 	==] 1:1E iEla l[EsuE] ¢3:0E 	  

X 3411-2017 EMMENNEM M-11-2017 

• .   	LL_.5 ..,  : ,M,,7...IMEMN 	nali i 30-11-2017 	EESI: 
= -̂,- -  aufIll  -4msmlae  	aln i CHEE 	PCIE 
=7.... 	 b  	all 	MIREati 
!.... 6&1  

Bummer 	Product / Planning-item Omschrijving Aangemaakt op 	Status 

30-08-2017 

01 11 2017 

2005-2017 
29-08-2017 

01 11 2017 02-11-2017 

25-10-2017 

02-11-2017 
31-10-2017 

01-122017 01-12-2017 



I 	
I 



Feerrsa aandadtt 
Planning 
Issues 

 

11111011111111.11.11.1.11.......immet 
• • 

  

Hoofdpuntenrapportage Wapenstok 

 

Afdrukdatum: 10-03-2010 

 

  

A I \ A - IIMIA 101111 /../ 1  
Procedure aaNsesterring 
Cateoorie aanbestedinu 
Inkooppatket 
Type aartesterram 
Geschatte Jaarspend 

I 	/1 
OPenbaar PU 
08 Pone titnestna 

€ 150,000 

_ir 	. Rapportagertenode 	 13-172-2018 	Um 
J 	

18-04-2018 
P 

 
Start- / Emddaturn poled 	 01418-2010 	Urn 	31-12-2018 
Oorsproker0 Jan Proiectenkalender 	 2015 
Voimummer aanbestedinasOmied 	 PU1511 
Espiatiedalum landake overeeniomst 

I \ 

Vervaldatum 
Ornschrijving Hummer Naani 

Eigenaar 	Status 

Start gepland 
ilaani product 

Start werkelijk Oppeleverd gepland Oneleverd werkehjk ToenchtioCI status 

10,211:,757-17; 

095 

Actor& 

Vcceberending neplementMe in sole gang. Venal 1-7-2018 start de muerte° an de eeniseden_ 

Toelichting 

de reek van 19 meat pleats. 1603-2018: Opleirem tentdocentevt °BOW is op 28-02-2018 ungevoerd. Logisdekelbestelproomaen warden komende amend vender argerond. Semite levering staat 
	beget and gepland. Produclie- en proses audit land' In 

1502-2018: Bestang slagkussens gedaan bq leuemeier. Opleiding ken docenten 28-02-2018_ 

Stuuripoep PU vatagesteld. Wonit uilgewerld met KM. 
09-01-21318: Opleiing dacenten PA op 12 december gerreest. Opdracht tot leveren vembekt begin december_ Leoerscherna met lents-ander testae:Wit fn a/Ira:Meg van eerste levering. Advies over aartschar stagIcussens door 
24-11-2017: Kickoff met leverancier gelled. Nu boom op opleicingsplan 2018- 

31-182017: op 5 °libber 2017 ain de Inschrilvers ingeliht over de gurmingsbeslissing_ Bemaartemijn is op 25 oktober verkmen_ Gunning is derider. 
19042017: Gumiregadvies overgenomen door Slourgroep. Brieven wooden soorbemid. 

Er bee tenses een mad it de Blare gesta.an over. 
01-002017: Praldeldestgoed vedopert. Gunnisgsachrirm vrordt nu voorbereid war Sanogroep vat 12 &toter_ 30-00-2017: Inschnivingstertnin gesloten.

• 
 3 inschrivingen_ in auguslus vindt de praldaldest pleats. M sassemeerking met 134 Belastingrbenst en MAR. • • • 	 e 	- - 

issues 

132-03-2018 

21-02-2018 

1626.77-r.R7 

102.tC'- 



1O.2.e 15-02-2018 

30-11-2017 

Oudot-Were 

Praktiiktest op een to huron locatie 
Budget 

60.000 
Spend 
E 	 1.022 

Toelichting 

Lunchkosten veer deolnerners prakInktest. 

Faso 

Inventariseren en initieren 

Ware product 

Ondersoeksopdracht 

Start gepland Start werkolijk 

20-03-2017 

Opgeleverd gepland 

04-01-2016 

v°„Prgkeleriiv:rd  

20-03-2017 
Inventariseren en initieren Business Case 01-08-2016 20-03-2017 31-08-2016 20-03-2017 
Inventariseren en initieren Oodrachtbrief 	Projectrnandaet 20-03-2017 27-06-2016 20-03-2017 
Inventariseren en initieren Project Initiatie Document 20-03-2017 14-07-2016 20-03-2017 
Specificeren (POK) Programme van Olsen & wensen. inclusief SLA & 20-03-2017 31-08-2016 20-03-2017 
Selecteren (PAK) Aanbestedinsisstralegie 20-03-2017 14-07-2016 20-03-2017 
Selecteren (PAK) Inschr. leidr. & Form. set; Prilzenbl.. Con. contr. 20-03-2017 31-08-2018 20-03-2017 
Selecteren (PAK) Publican° van opdracht (OP) (m0) 28-03-2017 03-04-2017 29-03-2017 
Selecteren (PAK) Nota van inlichtincen (OP) 29-05-2017 31-05-2017 28-05-2017 
Selecteren (PAK) Gunningeedvies 30-06-2017 29-08-2017 05-11-2017 25-10-2017 
Selecteren (PAK) Gunning (rap) 06-11-2017 31-10-2017 08-11-2017 31-10-2017 
Contracteren (PAK) Definifief contract 01-11-2017 01-11-2017 02-11-2017 02-11-2017 
Contracteren (PAK) Onderlekend contract (mP) 02-11-2017 14-11-2017 30-11-2017 14-11-2017 
Conbacteren (PAK) Geregistreerd contract 13-11-2017 14-11-2017 17-11-2017 14-11-2017 
Contracteren (PAK) Publicans van gegunde opdrecht 07-11-2017 1&11-2017 30-11-2017 13-11-2017 
Implementeren (PUK) Implementafieplan 01-11-2017 06-11-2017 31-01-2018 
Implementeren (PUK) Implementatie 01-11-2017 12-12-2017 31-12-2018 
Implementeren (PUK) Inganosdaturn uilnutten contract (me) 01-12-2017 01-12-2017 01-12-2017 01-12-2017 
Afronden (PUK) Projecteindrapport 
Afronden (PUK) Afeluifind project (rep) 
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E 

Aldrukdaturn: 04-O5-2012 

Openbaar PU 
08 Pah* thrusting 

€ 150000 

Procedure aanbmteding 
Categorie aanbestedirm 
Inkooppakket 
Type ambesteding 

Rapponageperiode 
Start- / Einddatum ardent 
Oarspronkelift Jeer Pmjectentalender 
Volroomenm aanbmtedinmproject 

• • iratiedabon land e oveteenkomst 

03-04-2018 	Mn 	04-08-2018 
01-68-2018 	Um 	31-12-2018 

2015 
PU1511 

Vervaldatum Omschrtving Hummer Naam Eigenaar 	Status 

Naam product Start gepland 	Start weriielijk 	Opgeleverd gepland Opgeleverd werkehils Toelichting status 

Budget Onderwerp Spend 	 Toelichting 

811000 • • 	• • eenlo huren leollo  

Naam product Start gepland 	Start werkelijk 	Opgeleverd gepland w°.,,Prgke,TiZa  

01-08-2018 ErECKli 	t0.21:_-_,‘_LYM11110.1 
27-08-2018 

20-03-2017 ,..,6-t111111 li1225 1 
2003-2017 31-08-2018 

03434-2017 Publicatie van • • • odd OP nt • 

Ueda aandachl 
Planning 
Issues 

Actueel 

Voorbereeling implemental* in vole gang. 1-7-2018 hart de naming in de eenheden_ 

Toelichting 

- 

Media aandacht 

10-00-2067 102e?:" 

Planning Planning 

Issues 

3041-2018 

•. 11-2017 10.2.e 

20433-2017 04-01-2016 20433-2017 

Vim'EtIrlin 	 08-11-2017 	31-102017 
02-11-2017 

gr=rin =nr inTOMS 

g=fr 	Gunnis 	*Noes 

tl.±5.51141111 14437-2o18 20-03-2017 
2003-2017 3108-2018 2003-2017 

20-05-2017 
30-06-2017 20-08-2017 

1. 2 5 3 5 • 1 1 I I NI E 1,;:i;1M111 e I I 
25-10-2017 G5-11-2017 

04-05-2018: Tweeds deelevering niet volledig advangen. Towle levering 8 me in vomsad. Vdgende levering Vast voor eird mei gepland. 
213-04-2018: Vombereidingen opleirfing dooenten loopt volgens plan_ Beheldspraten amen° zjn  gemaakt en gedocumenteerd Them* levering tir apenstokken gepland veer eind apriL 
10434-20113: Leverancier heeft easte levering maar ten dole uitgemerd Word nu op geacteerd. 
30413-2018: Eerste levering wapenhokken. confomt plarsnen. gepland um week 14. thloerking lomPieke arspraken in week 14 ook gereed. (Melding docenten *Mee! andel-en-is PA spat pentane, mar 12414-2018_ 
15-02-2018: &staling deal:omens pada*. hi lover der_ OpleidOg temdocenben 28-02-21318. 
00-01-2018: Opleifing docent*, PA op 12 december °enema Opdracht tat leveren serstnekt begin december_ Leverschema met lever Ida vastgesteld. 5. afwadrtim van caste levering_ Adrt meraanschaf slaglorspens door 
Staurgroep PU vadgesteld_ Wortlt nu uitgewedrt met Mt 
24-11-2017: rokoli met leverancier gehad. NI1f00.15 op cipleidengsplan 2018. 
31-10-2017: op 5 oktober 2017 pin de Inschnjams *gamin oser de gunningsbesgraing_ Bemmarternajn is op 25 °Mewl/hippos_ Ginning is defiritie 
19-08-2017: Gunningadvies overgenomen doerSMorgroep_ grievers medal soortenaid_ 

Er heefl teams een artiel is de Mau. gestaan over. 
. 	. 	- 

096 



Contractor. (PAK) 
Contracteren (PAK) 
Contracteren (PAK) 
Implementeren (PUK) 
Implernenteran (PUK) 
Implamenteren (PUK)  

Ondertekend contract (mp) 
Caragistreerd contract 
Publicatia van fiagunde opdracht 
ImplementationIan 
Implamentatio 
Inganoodatum uitnutlen contract (m0)  

02-11-2017 
13-11-2017 
07-11-2017 
01-11-2017 
01-11-2017 
01-12-2017 

14-11-2017 
14-11-2017 
13-11-2017 
08-11-2017 
12-12-2017 
01-12-2017 

30-11-2017 
17-11-2017 
30-11-2017 
31-01-2018 
31-12-2018 
01-12-2017  

14-11-2017 
14-11-2017 
13-11-2017 

01-12-2017 
Afronden (PUK)  Projedeindrapport 
Afronden (PUK)  Afoluiting project Imp) 
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Afdrukdaturn: 1877-2013 
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Openbaar PU 
00 Rite ritrusling 

150.000 

Procedure aanbestetfum 
Catenorb aanbedednie 
InkooPPakket 
Type aanbestrefing 

ItsnMarbrgePwirde 	 18-05-2018 	Um 	19-07-2018 
Start- / Ernddatton ortiect 	 01-08-2019 	Um 	31-12-2018 
OompordrelprJaar PmMeterikalender 	 2015 

dontonmer aardnededincoMmient 	 PU1511 
. • iratiedatum land -1 e overeenkomst 

Hummer ((Sam Omsch rijving 
Vervaldatum Eigena r 	Status 

31.05.2018 il  

Opgeleverd gepland Opge!everd werkelijk Toelichting status 

Actueel 

Voorbenteling inplementabe in vole gang. 1-7-2018 start de inmerkm or de eenherlen. 

Toelichting 

18-00-20113W7W77,77,777:7-7.'777!„ 777en7177.. .:-1,. 
154311-2018 114MS-Seiis'  'MOP gariegekornen. Iherfirkeinjuni njn-  de hissins ungeleverd 
28-05-2018: Derck levering op hid en miedg onlvangen. 
04-05-201Ek Tweede deefeverbg Met vollerkg onerangen. "fatale In prig 8 mei in voorraad. Vdgende levering stab soar eind mei gepland. 
2544-2018: Voorberedingen opleiding docenten Inapt volgens plan_ Bestelafspraken met Th0 apr gemaakt en gedommenteerd. Tweed* levering vrapenstoldren geptind odor eind apt 
1004-2018: Leverancier heel1 eerste !veering mac ben deb tritgeseerd. Wordt nu op geacteerd 

30032011k Emsle levering wapensbkken. conform plamere, gepland mor week 14. Weeding logisbeke afsgraken it week 14 ook gereed Oplelimg docentnt bibeel ondermjs PA =at gepland room 12-042018. 
15412-2018: Besterem sLegkusserts gedam b leverancier. Opleiding kemdocenten 28-02-2018. 
09-01-2019- Opleiding docerden PA op 12 december peweest Opdrachtbat levenen verstrekt begin december. Leverschema net lever-ander vastgmleld. In aferachttg van lewd. leverbg. Addes mor aanschaf slagkussens door 
Sonogroep PU vadgesteld. Wordt nitgewerkt met 8(88. 
24-11-2017: /Gantt met lererancier gehad. Nu focus c9 opleicknosplan 2018. 
31-103017: op 5 dilater 2017 apt de Inschdprers ingelidrt over de gramingsbedissing_ Bearmartermir is op 25 okbber "elope. Greening is defrritief. 

Media aandacht 

10-00-2017 Roxernial. klmic 

Planning 

Naam product Start gepland 	Start werkelijk 

06-11-2017 17_12=C6111 

Maga aandadn 
Planning 
Issues 

Issues 

Spend 	 Toelichbng Budget 

Ease 

	.1 04-01-2010 20-03-2017 

23-002018 20-03-2017 

Ronendal. Yak: 

Rozendal. Mark 

ELL: L'Ifff... 
Ondenverp 

• • een le huren kcal* 00.000 

Naam product 	 Start gepland 	Start werkelijk 	Opgeleverd gepland w°,PriiVrd  

01-08-2010 

20-03-2017 

2603-2017 
20-03-2017 
20.03-2017 

20-03-2017 31-08-2010 

1407-2018 
MGMF=2711111  



Specificeren (POK) 
Selecteren (PAK) 
Selecteren (PAK) 
Selecteren (PAK) 
Selecteren (PAK) 
Selecteren (PAK) 
Selecteren (PAK) 
Contracteren (PAK) 
Contracteren (PAK) 
Contracteren (PAK) 
Contracteren (PAK) 
Implementeren (PUK) 
Implementeren (PUK) 
Implementeren (PUK)  

Programme van eisen & wensen. inclusief SLA & 
Aanbestedinosstrategle 
Inschr. leidr. & Fonn. set; Pritzenbl; Con. contr. 
Pub!Matte van opdracht (OP) (mp) 
Nola van inlichtingen (OP) 
GunningssMdes 
Gunning (mp) 
Definitief contract 
Ondertekend contract (mp) 
Geregistreerd contract 
Publicatie van gegunde opdracht 
Implementalieplan 
Implementatie 
Ingangsdalum uitnutten contract (mp) 

20-03-2017 31-08-2018 20-03-2017 
20-03-2017 14-07-2018 20-03-2017 
20-03-2017 31-08-2018 20-03-2017 
29-03-2017 03-04-2017 29-03-2017 
29-05-2017 31-06-2017 20-05-2017 

30-08-2017 29-06-2017 05-11-2017 25-10-2017 
08-11-2017 31-10-2017 08-11-2017 31-10-2017 
01-11-2017 01-11-2017 02-11-2017 02-11-2017 
02-11-2017 14-11-2017 30-11-2017 14-11-2017 
13-11-2017 14-11-2017 17-11-2017 14-11-2017 
07-11-2017 13-11-2017 30-11-2017 13-11-2017 
01-11-2017 08-11-2017 31-01-2018 31-05-2018 
01-11-2017 12-12-2017 31-12-2018 
01-12-2017 01-12-2017 01-12-2017 01-12-2017 

Afronden (PUK)  Proiecteindrapport 
Afronden (PUK)  Afslotting protect (mp) 

Nummer 	Product / PI/ nning-item 	 Omschrijving 

 

AttOgemdakt op 	Status 

  

     



03-04-2017 
ii=ennirMk==2751rMEMEET7171111=  1.s.t_Lal€1:E=CIINIETI=E1111 

===c-i 	 034152017 
	

29-03-2017 

098 

P*LITI E Aldrukdatum: 17-2,-2a18 Hoofdpuntenrapportage Wapenstok 
PDM'er- 	Rozendal, Mark 

Oriente. PLI 
08 Pale rift :MAI 

8 
€150.000 

Procedure aanbesteding 
Ca teaorie aanbestedin0 
Inkooppakket 
Type aanbesteding 

Rapportagepericde 	 17-072018 	Urn 	17-08-2018 
Start-/ Elnddatum ...Meet 	 01-08-2015 	tAn 	31-12-2018 
OarsprordeljkJaar Pmiectenkalender 	2015 
VoInnummer aarthestedingslnoted 	P111511 

•• -...-edatum land • S e overeenkomst 

Omschniving Nummer Haam Opmerkingen door eigenaar Vervaldatum 	Eigenaar 	Status 

Naam product Start gepland 	Start werkelijk 	Opgeleverd gepland Opgeleverd werkelijk Toelichting status 

10267— 11506-2017 

Onderwerp Budget 
&LOCO 

Spend 	 Toelichting 

12.iirR=1 Prakh • • • een le Moen brotie 

2003-2017 1-00-2010 ..71 -8111 1F,E=1 111 

29-03-2017 

17:1[IMEM 31-10-2017 31-10-2017 08-152017 
02-11-2017 01-11-2017 1721 1 02-11-2017 

07-11-2017 gaia 30-11-2017 
31-05-2018 

L.... 1.4J..1 	. •IwneMak 	 01 11-2017 	EaRE:7 111 UffEE 
31-01-2018 

01-12-2017 
L...=6LLA 	 01-152018 	 ELEU= 

01-12-2017 

Omschrtjving 

	

sai 	,E'"77=!!= 1131 102[1 1EilE GUEI 
Lur,-==wAIIM , —="^T! 	 01-11-M17 	ESII: 

	

. 	-_=1=6LJAIMI LL.,, 	 .. 	 01-12-2017 	MIEME 

t.t.ia1:1 	i= • :.a!,' 	 Eii: 	 Eil l 

Aangemaakt op 	Status Nummer 	Product / Planning-item 

Actueel 

Impiementalie et vole gang. 

Toelichting 

17-08-2018: PLeuwe draagmiddelen besetAbaarenvembekt aan de wapenkarnms. Week 34 eel er gecosnmuniceertl warden near de oollega's am to komen mien_ 
2307-2018: Het issue met het draagmiddel wood opgelost door een inoirficafie earn het dmagneddel door te women. Loveland er heeft dat met Poktie afonternd. Logistiek Nero...trent ...Mt lel udgesrerkt_ Met ingang net. begin 
augoshes bamen visors, gemotfificeerdedraagroiddelenwartlen idgeleverd 
18-00-2018:112A:::: 	 " 	 • 	• 
154)02018: Leventm 
7 	18: Dade levering op Old en voledg =evangel.. 
04-05-2018: Tweedo deeimering Met roller% cmtvangen. Tot& leverbg Ontei it enc.:read. Womb levering shat voor Bind mei gepland. 
28-04-2018: Voorbereifemen aphicling docernen leapt wakens plan. Bestelespraken toot 7L02411 gemaakt en gedommenteerd. Tweede leveling wapenstokken geplald war eind apnl 
10-04-2018: Lemerander heeft eerie levering near ten dele udgemerd. Wordt nu op geacteeni 
30-03-2018: Eeeste leveling wapenstolden. conform gammen. gepimd marweek 14. thlwerking logistieke afspraken in week 14 ook gereed. Opleidrup doomten babel ander...is PA shoat gepland ram 12-04-2016 
15-02-2018: Beduin° stagkussensgedam. bj  lever-alder_ Opleitfing tom...dor:mien 28-02-2018. 
00-01-2018: Opleiding dorerden PA op 12 december gamest. Opdracht tot leveren vembekt begin december. Leverschema trot leverander vastgestekL ut ahrachtim van eerste leasing_ Advies over menthe slagkussens door 

Planning 

Issues 

Start gepland 	Start werkelijk 	Opgeleverd gepland Opgeleverd 
werkelijk 

04-01-2010 

Naarn product 

01-08-2015 

	

filminess 	 

	

   11.7aLr_u.  
	  litf= 

01-01-2018 20-03-2017 3141820 0 
20.03-2017 Farni17 

14-07-2010 2003-2017 
V-06.2016 

31-05-2017 
05-11-2017 

M-11-2017 ESE gali inalElhi 

FULL, 
r.= 	 

14-05-2018 
l'EN11•111M 



PLITIE 
Aldrukdatunr. 23-07-201° Hoofdpuntenrapportage Wapenstok 

PDWer: 

°Denham PU 
08 Porde eitrustinu 

8 
€ 150.000 

Procedum abehestechng 
Cam p& aanhbetedims 
Inkooppakket 
Type aanteesteduks 

Rapportageperinie 	 22-06-2018 	tAre 	2308-2018 
Shit- / Enddatum project 	 01-08-2015 	Pm 	31-12-2018 
Oorspronkel9c Isar Projecterekatender 	 2015 
Volanummer ambestedienspmied 	 PU1511 

• 
• 

Meria aandadrt 
Planning 
Issues 

099 

Actueel 

Vaarbeneiding knptemenlatie in vote gam. 1-7-2018 Wartde invoereg in de eenheden 

Toelichting 

2307-2018: Het issue met het draagmiddel worth elegem' door een minfthrodie aan het draagmiddel door le voeren. Leverancier heeRdat met Porde afgesternd. Logisbek hieromtrent watt nu udgewerkt. Met ingang ben begin 
august= lumen dead. gemodrreeerde draaaniddelen warden udgeleverd 

1843a4anklur.13—,K,ID3_,. 
15-08-2018: Lemma slagiussens e angina Pekomen. tdedil eind Juni zin de essens Ailment_ 
2805-2018: Derde levering op tejll en voledg antvangen 
04-05-2018: Tbeede deelevening niet volledg advangen. "rotate levering 8 mei in warded. Volgende leveret! slaat mar eind mei geptand. 
2504-2018: Vooderekbegen °piercing docenten loop/ coignes plan_ Bestelafspraken met ILO* gemaakt en gedocurnenteed. Tweede levering wapenstokben geplasd war end emit. 
1004-2018: Lever-ander fedi eerste leveeing maw ten dele begewertl. Wordt nu ap geacteerd. 
30-03-2018: Eerste !beefing wapenstoldren conform plannere, gepland vow weoJr 14. Ildwerking lode afspraken is week 14 old gereed Oplekbeg doeenten nitleel onderwie PA stnagepland m0.12-04-2018 
15022018: Besteling slagkussensgedaan hej lever-amber. Deriding lamdoeenten 28-02-2018. 
0001-2018: Welding docenten PA op 12 december gamest Opdacht tot beaten verstrekt begin december. Leserschema mot leveraneier entire:Id. n abeachteg van moon levebeg. Advies over aansdeaf shmkusserts her 
Stuurgroep P11 vastgestekl. Worth nu uitgebedt met DM_ 

Naam product Start gepland 	Start werkelijk 	Opgeleverd gepland Opgeleverd werkelijk Thelichting status 

• 
Summer Naam Omschrijving Opmerkingen door eigenaar Vervaldatum Eigenaar 	Status 

Media aandacht 

Planning 

Issues Issues 

ItMer—".  

Onderwerp 
,.-- • • ten b huren Iooalle 

Budget 
601100 

Spend 	 Toslichting 

Lunchkoskur wear deeinemers nest 

Fase 	 Naam product Start gepland Start werkelijk 	Opgeleverd gepland 	
Opgeleverd 
werkelijk 

ii 01-01-2010 2003-21317 	Err: 
-00-2010 27-0621316 	 I I. 	lE=1 

14-07-2818 2003-2017 	1447-2018 	2003-2017 
31-08-2018 20-03-2017 
14-07-2003 
31.08-2018 El=f1E111111PirME12 t.,,  
03-082017 03-04-2017 

La.up=rt_Ltr_ri- 14-05-2018 28-05-2017 	 28.052017 
0=fMi;M igTIM 	  05-11-2017 	25-10-2017 

08-11-2017 1-10-2017 	0011-2017 	31-10-2017 
- 	t.l.iIIME 	  01-11-2017 01-11-201 	 02 11 2017 	aKEE-giE 

1,._ ..,_=GLI:1 	Ondertbeebe contract m 02-11-2017 03fEEM 	30-11-2017 	Cal l 
t.... 	Gi2A 	=717:Tri DIMUE UMED ffism iEiMeE]il 
t_,.. 	6u5111111111217 07-11-2017 IDEMS 	 30-111017 	17311% 
U27—M M-r - . 	  \ 	I 	01-11-2017 08-11-2017 	31-01-2018 	31-05-2018 
13===1,lill= M,==! 01-11-2017 iniE Ere d 
IET 	 El. 	—L Gd:Ri: COSEN:ai 	01-12.2017 	01-12-2017 
1...,=6LJA 	 • ==1 01-11-2018 EREEETIMIN= 
G=trffilM antillM"- EldiEECI 



Nummor 	Product / Planning-item 	 Omschrijving 	
Aangemaakt op 	Status 



Aldrukdatum 25-10-2018 
Hoofdpuntenrapportage Wapenstok 

PlArer: 

°Dents.. PU 
Oa Parke tibustino 

Procedure aanbestecrmg 
Catectorie aanbestedina 
Inkooppakket 
Type aambestelmo 

Rappertageperiode 	 25-09-2018 	Um 	26-11-2018 
Stut- I Entddahun project 	 01-08-2015 	Mn 	31-12-2018 
OorspronkelpJaar Projectenkalender 	 2015 
Volonommer aanbestedinasPraied 	 PU1511 

.• iratiedatum land .-7 e overeenkomst 

Alarm product Start gepland 	Start werkelijk 	Opgeleverd gepland Opgeleverd werkelijk Toeliohting status 

Start gepland 
Fase 	 Naam product 

04-01-2018 01-08-2015 

25-10-2017 05-11-2017 

100 

150.000 

Mega amid-add 
Planning 
Issues 

Actueel 

Implenterdatie in vole gang_ MogeNk issue op aatslemule levering •=enslokken door Bonori. 

Toelichting 

28-10-2018: Hood= voor de vrapenstokken van DJI 80 gemodriceerd door f 
07-10-2016: Wooer= Bad =Mug verder. 

17-08-2018: Met= draegmiddelen bescivlibaar en musk= aan de wapenkamers. Week 34 mil er gecomcnuniceerd warden near de college's te komen roam, 
2347-2018: Het issue met het draagrnicklel vositt opgelost door een incelificatie aan het draagmiddel door te voeren. Leverancier heelt dat met PoNe 
2 	 afgestemd. Logistek hierombent wordt udgewerkt Met ingang van begin 1.0151115 lumen rieume. gemodireceerde draagmiddelen warden udgeieverd. 

115.08-20181.menng ens   
2805,2018: Dude levering op Old en voleckg ontvangen. 
0405-2018: Tuvede deaevering niet vollecOg ontvangen. Tot le levering 8 mei in voorraad. Volgende leveling =at voor eind mei gepland 

8-04-2018: Voorbentirragen opleiding docenlen Inapt volgens plan. 13=elafspraken met ILO ajn gemaakt en gedocurnenteerd. Tneede 	wapenskikken geplend voor eind apriL 10444018 Lever-ander heeft eerste levering maar hal dote intgeanerd. Wordt nu op geacteerd. 

3003-2018 ante leering erapenstokken. conform plamen. gepland war meek 14. Lftwerking loge:beim =prat. ea meek 14 ook gereed. Opleicrng thmenten Wheel ondtvvres PA =at gepland roar 1244-2318. 

Mummer Harm Ornschnivang dpmerkingen door eigenaar 	 Vervaldatum 	Eigenaar Status 

Media aandoeht 

1008-2017 

Planning 

Issues 

102E• 

24402018 Rae 

Budget 

80800 
Spend 

1.022 
ToelichOng 

Lumidesten soar deektemers 

:. __ 
Onderwerp 

27-00-2018 

2003-2017 
20002017 
20032017 

31-08-2018 
(id 

20-05-2017 

08-11-2017 
EZSDEIEENI 

02-11-2017raing :11]. 	3611-2017 
E0i1:5 	 OMMIMI:15 11:0[EaDE 

12200E7111 

, U3J.._dZi 	 GfiliE EFil l 30-11-2017 	naila LM= - , LLi.11M ==t, 	 AM 	 3101-2018 Lu, 	- =u . MN 	 Clilr Olil FIES I M7=,Mil _LI 4i2. 	 COI NCIZ II: 

Start werkelijk Opgeleverd gepland Opgeleverd 
werkelijk 

	CMTIMPIME 01-01-2018 2043-2017 11=10 
7'77L-711MIIIM 
2503,2817 

14-07-2016 61,7" •—, L1—.1ii= •  	LAO 31082010 	 giMEMME 

3148-2018 
14-07-2018 

2003-2017 
14-07-2018 

27-002018 20032017 

0217=FMni 
[12.1ainiM 

E=C=IIM 	 En= .111 
GumM 'weds= 	 20002017 
IMMin 	 00-11-2017 	minEm oaima 
Ondertekend contract rn • 

03-04-2017 

29-08-2017 

01-11-2017 

2003-2017 

31-10-2017 
02-11-2017 

01-11-2017 00-11-20 7 31-05-2018 

01 12 2017 



IIMMES' Pro'ecteindra • •ort 	 EiBE 
ENEEMEMII 

0-02.il.;V:MTZ:577.7 
Nummer 	Product / Planning-item on-.chrij..9  • 

Aangernaakt op 	Status 



PtLITIE 
Aldrukciat LIM: 2i-11-2013 Hoofdpuntenrapportage Wapenstok 

Power: 

Meta auviacli 
Plying 

asuGs 
• • 

- Amp el 

Planning 

Onaarwe rp 

0011 11701 
Buawt 	 Spend 	 TcellantIng 

60.000 

Fuse Naam prociun Start gepland Starr We litelljk 

2003-2017 

Opgeleverd geplana opgeleverd  YfflrkellIN 

01-12-2017 01-12-2017 
ELISE 
ELIEMILMM 

101 

--.1—r" • •,.. 	• - 
z, -/ ElllaakilljNOIOCt 	 01-08-2015 	tiln 	31-12-2018 
... - . • AlcJaas Pmfeclentaarcar 	2015 
algrunnar a0Cesaangsprotc1 	 PU1511 

Catgut aantstaling 
incooppaltiolt 
Type 9311113staing 
Gesch300 

Cce now PU 
06 Pote amour 

13 

-12 .1. 

Imparts 	Mt gang. 

Toenchung 
23182018: Haan vat 07 wapentokken van all cpitalagera 	 -  
07-162018: IntomIng gialgestaag aliacc 
17-062018:160000 draligninlen Cestlawar envertat aan (17 waperaaints. Milt 34 zaler gicammuriceerthvortlen rear 07 colors ann imam atm 
23-07-2018: Het Mat mot Mt dreaprillacleIwalt apganste0a6en rnod110301 awl lit clraagintaltdoor 10 tam Lowman nett dal met Pete 81go90100. Logisbak rearombcrt want at uNgenenet 1,47t Mgaip van Capin 
auguslusicurmen Maim goinc400379033 allagmlatin maim ullipaterti. 

• ..„:705:3a,.1.ria 

28.05,2013 00033 Inertig op ma en MOM tampon. 
34-082018: Tame datiwatig nIst watt Grampn. Tata ainallig 8 ricanitonicid. Want levalig teal vow Ma mei g9plana 
2644-2018: Voodatakingon opting Oxman loctkolacia paw 8031eltavalaln mrd 'FLOM gefilaaiden gie00cunen8ti11107303 levering wapentaXeri cepesixl nor can apt 
1004-2018:10intanc8r ratte9r313 euaeg 10=1711010 ulairmail.W01111 nu cualEttlell 

30.03-2018: Etta Warp wapenslolOwn, warm palm miff 61 vow wet M. U84808g WOOER° Mgt= Matt 14 Oak gotta 179171111g Oxman n0291 oncitfea PA tat wan] vac 12-042018. 

Ntlrlrrflef 	Naarn OmsChilivIng opmerkIngen door olgenaar Vervalaatum Elgenaar 	Status 

Start gepland 	Start workellpt 	Opge lawn] geplarta OpgeleYera Werke Illk TOallchtIng status 

Mesa aanaacnt 

1-  17-- 

13=-21111 	 
LEZ=IICEr. 

. -LL1 f E7,-7-_=-LxIMINP,c - - .nrWIMI 
[Z:=LIEL=M  "''- . 'T. .- 11M11.EMIM 

	

L." -....Lmalk&.MI - 	 *1111 r,  E. • -  . tEl 

	

!  	 EL.:IIMIIM 20e3-2017 	CIU:6=MIMI 
20032017 

,- -- •..Lalk.L1 	 &Y 	 liS l111=1=1/32MIM EC .U..,..a.-L!,JNME= 
=_LLA6aL1 	 EMIMIU=EN 0-'7.7ag;n11 	. 	U. 	 CMIEJEMMI E9:2 	 06-11-2017 	UalUED =r• 	allg JININ , — 77==L..:.1.11 1 	CIMEMMM CII1C .=,-,:cidimm  [1111,,— 	 02-11-2017 	CUlit 	30-11-2017 	ELEEDMI 

	

Jr7...LL I=,  —  - 7.__=_Lanl, 	 CULliEal 	CLUIK EEKE=SILLIE=M1 . 7=:21M  " —T,11., .Jzk. 	 Ui9MEMMIN CUillEaMM 30-11-2017 	EnEaumm w=aar. 	,.,, 	 rau 	N-11-2017 
"®Ell. 

1=lar =- 	  01-71-2017 M-71-2017 Eill1 aFr ,=-L  -71—r-77.7r Cli l 
LILL:cat --IliM'"7- 	 UMME 
LLJ.:_a 	 nut 	 allia 

2903,2017 

05-11-2017 

02-11-2017 02-11.2017 

1646-2017 

20-03-2017 
20413-2017 
20-03-2017 

31-08-2016 
27-06-2016 27-062016 

20432077 
28032017 
2043-2017 

01482015 
014712016 

31-08-2016 

20-03,2717 31-08-2076 20432017 
20413-2017 

31-052019 

==l1a112:DMINII 



Nummer 	Product ,  Planning-item 	 Omschrijving 

  

 

Aangemaakt op 	Status 

  



Uitschuifbare 
wapenstok 

Uitgangspunten, 
Besluiten en 
Aandachtspunten. 



Uitgangspunt 

8-3-2016: 
* 50 cm staal vervangt de korte wapenstok voor de 

BPZ 
• Ruimte voor variatie in Iengte, materiaal en kleur 

(vanwege Iengte overeenkomst en de 
overduidelijke behoefte aan "anders" binnen 
specifieke functiegroepen). 

* Opleiden gebeurt door trainen kerndocenten op 
de PA. Via olieviek worden de docenten verder 
opgeleid. 



Uitgangspunt vervolg 

23-3-2016: 
• We verwerven alleen wapenstok en draagmiddel, 

maar geen aanvullende accessoires; 
® ME behoudt vooraisnog naast de uws de lange 

wapenstok (navraag bij CCB via "2  

14-04-2016: 
• Trainen met echte stokken (dus geen 

foamstokken). Vereist goede kussens. Geen 
redmans Suit. 

• Planning implementeren in 2017 haalbaar. Q3 start 
en dan in 1 kwartaal? 



Besluiten 

23-3-2016: 
• Draagwijze "aan de koppel"; 
• Opleiden op basis van olieviek: 

® PA -> ambassadeurs per eenheid -> collega IBT docenten -> 
operationele collega's 

• PA -> docenten PA -> instroom op de academie. 

14-04-2016: 
✓ Certificering docenten (door leverancier) niet aan 

de orde. Opleiden gebeurt door PA (in 
samenspraak met leverancier). 



Besluiten 

06-07-2016: 
We kopen geen oefenstokken. Bij implementatie 
krijgt men meteen de eigen stok, bij PA idem. 

Voor IBT kan men net zo goed echte stokken bij de 
wapenkamer regelen, aangezien eenieder met eigen 
koppel komt trainen (dus incl geweldsmiddelen). Bij 
een eventueel defect aan de UWS kan er direct 
vervangen worden. 

nog wel bevestigen met 113T. 



Aandachtspunten 

23-3-2016: 



Aandachtspunten vervolg 

14-04-2016: 



Functioneel 

. In uitgeschoven toestand moet de uws op te bergen 
zijn in het draagmiddel (achterliggende gedachte is dat 
je eenvoudig naar pepperspray of wapen moet kunnen 
gaan, zonder de uws van je of te moeten gooien) 

• Bij trekken van de uws meteen voldoende grip om uws 
te kunnen gebruiken 

. Draagmiddel moet op de huidige koppel passen 

. Draagmiddel moet roteerbaar en fixeerbaar zijn, 
zonder dat draagmiddel van de koppel hoeft te worden 
gehaald. 

• Plaatsen/verstellen van draagmiddel mag eventueel 
met gereedschap... 



Functioneel vervolg 
• Uws kent geen frictie vergrendeling, maar moet met knop op de 

achterzijde geopend en gesloten worden. 
onbedoeld ontgrendelen doordat je met de achterkant een hard 
object raakt moet voorkomen worden (functioneel als eis stellen). 111 

• UWS moet tijdens inzet functioneel blijven, ook na val of kiap op 
harde objecten; 

• Uws moet niet alleen in uitgeschoven toestand komen door 
"uitslaan", maar eventueel ook met de hand uit to schuiven zijn 
(bijvoorbeeld achter de rug) 

• Vaste deel moet direct voldoende grip bieden voor bediening 
• Ring op achterzijde UWS (grip bij pakken en voorkomt wegrollen) 
• Als er al een knop aan het uiteinde zit, mag die niet dikker zijn dan 

de wapenstok zeif (geen grote, dikke verzwaarde uiteinden). 



Testen 

• Nadruk moet op BT liggen (75-80 % van de 
omvang) 

• Daarnaast DJI en Douane uitnodigen om deel to 
nemen 

. Max 100 man (wellicht kan het met minder) 

. Locatie die geschikt is voor ontvangst en 
huisvesten en cateren van 20 man, gedurende 1 
week (max 2 als we veel inschrijvingen hebben) 

. Model in lijn met politie pistool. 



Testen vervolg 

• Functiegroepen om uit te nodigen: 
Wel: BT, Bikers, Motorrijders, Recherche, DJI en 
Belastingdienst 

• Niet: 
* Hondengeleiders (is BT en voor specifieke taak hebben ze de 

lange lat) 

• ME (krijgen UWS en gaan daarnaast de lange lat voor de 
specifieke taak gebruiken) 

Inwinning (gaan wapenstok voorlopig niet gebruiken) 



Testen - vervolg 

• Criteria testgroep: 

. Man / Vrouw 
• Lang / kort 
® Grote handen / kleine handen 
• Brede taille / smalle taille 



Tester vervolg 

• Wat testen: 

• FVT 
• Draagwijze (auto, Bike en motor) 
• Trekken en Bergen 

• In ingeschoven en uitgeschoven toestand 
Staand en zittend 

• In rust / onder druk 

I• n- en uitschuiven met de hand 
• Uitslaan 
• Slaan 



Behandeld door 
Telefoon 

Fax 
E•mall rijnmond.politie.nt 

Dienst P&O LITI E 
(U3  

Rotterdam-Rijnmond 
Adres Doelwater 5 

3011 AH Rotterdam 
Postadres Postbus 70023 

3000 LD Rotterdam 

Internet www.politie-rotterdam-runmond.n1 

Onderwerp 
Datum 

Ons kenmerk 
Uw kenmerk 

eulage(n)  

Aanbesteding pepperspraycontract 
27 juli 2012 

-gospreksvorelan 

> Geachte 

• De Rijksrecherche heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld betreffende mogelijke corrup-
tie bij de aanbesteding van een pepperspraycontract van de KLPD. In het kader van dit straf-
rechtelijk onderzoek bent u mede als verdachte gehoord. Naar aanleiding hiervan bericht ik u 
als volgt. 

Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond. Tevens bestaat er nag geen zicht op afron-
ding van het lopende strafrectia end..erzoek omdat dit o.a afhankelijk is van informatie die 
dient te worden verkregen uit 	 Het OM heeft aangegeven dat de korps-
chef in de tussentijd niet over de reeds beschikbare informatie mag beschikken. Op 20 juni 
2012 heb ik met u een gesprek gehad. lk heb u verzocht om zich te verantwoorden omtrent uw 
handelwijze in de aanbestedingsprocedure. Oil gesprek heb ik gerapporteerd in bijgevoegd 
gespreksverslag. Op basis van de voor mij nu bekende informatie concludeer ik dat ik thans 
geen vervolgstappen jegens u zai ondernemen. 

Met betrekking tot de informatie die mij nu bekend is aangaande het onderzoek en de verkia-
ring die u hierover heeft afgelegd in het gesprek d.d. 20 juni 2012 zie ik geen aanfeiding om te 
concluderen dat u zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzufm. Hierdoor wordt geen disci-
plinaire maatregel opgelegd in de zin van artikel 76 van het Besluit algemene rechtspositie pa-
litie (Barp). 

Indien in de toekomstf iten bekend worden (bijvoorbeeld uit het strafrechtelijk onderzoek) 
waaruit blijkt dat u n', volledig of niet transparant in uw verantwoording bent geweest, behoud )) 
ik mij het recht vo, iom aisnog (disciplinaire) maatregelen jegens u te treffen. 

lk vertrouw er op(u hiermee voldoende te hebben gemnformeerd. 

oeogOten 

mend Diensthoofd Personeel en Organisatie 

«vvaaKzaarn en clienstbaar » 



afficier van justitie Landelijk Parket Rotterdam 

Voci 

 

Bezoekadres: 
Posthumalaan 74 

Postbus 395, 3000 AJ 
Rotterdam 

Landelijk Parket 
Nationale politie, Eenheid Rotterdam, 
Hoofd AfdelinQ 	Integriteit en Klachten 
t.a.v. 
Postbus 70023 
3000 LD Rotterdam 

Onderdeel 
Contactpersoon 

Doorkiesnummer(s) 
Datum 

Ons kenmerk 
Uw kenmerk 

	

Onderwerp 
	

Kennisgeving afdoening onderzoek naar ambielijke 
omkoping, begunstiging en schending van zijn 
ambtsgeheim. 

	

Bijlage 	1 

Geachte het,  

Bij de beantveording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Mit U deals eon zaak In ukv 
brief behaldeten. 

TIOC Temn 10_00-Wig & Operationele coOrdinatie 

201427 januari  

Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief die is verzonden aan de 

politiechef van de Eenheid Rotterdam, inzake een strafrechtelijk onderzoek 
dat is uitgevoerd door de Rijksrecherche tegen de hew:.' :: _, :iie 
verdacht werd van ambtelijke oinkoping en schending van zijn 

ambtsgeheim in relatie tot een leverancier van pepperspray. 

De heetr 
	

heeft van in ij bericht ontvangen over mijn beslissing. 

Ik verwacht u hiermee voldoende to hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke 



Bezoekadres: 
Landelijk Parket 
	

Posthumalaan 74 

Nationale politie, Eenheid Rotterdam, 	 Postbus 395, 3000 AJ 
t.a.v. de heer F. Pauw, 	 Rotterdam 
politiechef Eenheid Rotterdam 
Postbus 70023 
3000 LD Rotterdam 

	

Onderdeel 	TIOC, TeamInfOrmatie & Operationele coordinatie 
Contactpersoon 

Doorkiesnummer(s) 
Datum 

Ons kenmerk 
Uw kenmerk 

	

Onderwerp 	Kennisgeving afdoening onderzoek naar ambtelijke 
omkoping, begunstiging en schending van zijn 
ambtsgeheim. 

tannari,204, 

Bij de beentwoording de datum 
en ens kenmerk vermelden. 
Wilt U slechts den zaak in uw 
brief behandelen. 

Geachte beer Pauw, 

In de periode 2010-2013 is door de Rijksrecherche strafrechtelijk 
onderzoek gedaan naar de heetrT.:c 	verdacht van ambtelijke 
omkoping en schending van zijn ambtsgeheim in relatie tot een lever ancier 
van pepperspray: was als 	 Averkzaam 
binnen de Eenheid Rotterdam. 

Hierbij bericht ik u over de afdoening. 

Na bestudering van het dossier ben ik van oordeel dat betrokkenheid van 
102* 

de heer' 	by enig strafbaar felt, begaan binnen het onderzoek 

`Bodrum/Capsictun' onvoldoende is komen vast te staan. Wegens 

onvoldoende wettig en overtuigeud bewijs zat ik de strafzaak tegen de heer 
,/seponeren. 

De zaak tegen 	is hiermee afgedaan, tenzij: 

- 	1k op grond van nieuwe feiten en omstandigheden deze beslissing 
meet herzien; 

- 	Het gerechfshof ais-nog een vervolgmg beViat. Dalian Zs een 

ander die is benadeeld door het feit waarvan aangifte is gedaan, 

zich bekiaagt over mijn beslissing om niet verder to vervolgen. 

Betrokken ambtenaar is inmiddels op de hoogte gesteld van de afdoening. 



Het procesdossier zal ten behoeve van interne beoordeling worden 

verstrekt aan het 1-loofd Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de 
gas 

Eenheid Rotterdam, de heer 	die tevens van mij bericht heeft 

ontvangen over mijn beslissing. 

lk verwacht u hiermee voldoendc to hcbben ge'informeerd. 

Met vriendelijke groet, 

officier van justitie I ,andelijk Parket Rotterdam 

212 



Van: le 

Verzonden: Thursday, October 02, 2014 08:32 AM 
Aan: 

OM 

l ot  

102e, 

Van: 	 10.2e 

Verzonden: 	 donderdag 2 oktober 2014 11:56 
Aan: 	 102.e 

Onderwerp: 	 Re: Afdoeningsbrief OM 

102e naar nu blijkt is dossier al wel beoordeeld op disciplinaire verwijtbaarheid. Er wordt GEEN disc. verwijt gemaakt 
en er heeft dus geen intern onderzoek plaatsgevonden. Brief is volgens102.e 	verzonden aanip2e  
echter wij hadden geen afschrift ontvangen. Deze gaan wij alsnog krijgen. Grim 
Verzonden vanaf mijn BlackBerry 

Van:n 
Verzonden: donderdag 2 oktober 2014 08:31 
Aan: 
Onderwerp: Re: Afdoeningsbrief OM 

Zojuist al afgesproken datiM vandaag op de lijn gaat biji020: 

Verzonden vanaf mijn BlackBerry 

Van: +aze. 	 ' 
Verzonden: Thursday, October 02, 2014 08:29 AM 

Onderwerp: RE: Afdoeningsbrief OM 

Hail 

Wellicht dat je toch even moet rapelleren richting 10.7f. 

Groetiom 

Van:1D-ze,  
Verzonden: donderdag 2 oktober 2014 08:01 
Aan: Tie 
Onderwerp: Afdoeningsbrief OM 

« Bestand: Scan-to-Me from 10.17.27.165 2014-10-02 075144.pdf » 

Hoiffiat 

Bijgevoegd de tussentijdse beoordeling van het disciplinaire onderzoek. Op dat moment was het dossier 

nog niet of en kon niet worden bepaald wanneer het onderzoek wel afgerond zou zijn. Op dat moment 

werd nog gewacht op informatie vanuit 7°24 	. Inmiddels is de informatie vanuit 102g 	verkregen en is 

1 



het onderzoek afgesloten. Door het OM is de zaak afgedaan (zie bijgesloten brieven) en 102e 	 is  

daarvan op de hoogte gesteld. Op 29/1 is 102e 	 in het bezit gesteld van het complete dossier ter 

beoordeling voor het wel/niet instellen van een intern onderzoek. Daar is tot op heden geen antwoord op 

gekomen, ook niet na meermalen gerappelleerd te hebben. lk hoop je hiermee voldoende te hebben 

geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

102e 

ooze:  

Politie Rotterdam I Eenheidsstaf VIK-Interne Zaken 

Doelwater 5, 3011AH Rotterdam 

Postbus 70023, 3000LD Rotterdam 

T core.:: 

2 
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Hoof dpuntenrapportage 	 Afdrukdatum: 3-05-2016 

Naam aanbestedingsproject Uitschuifbare en regutiere wapenstok Procedure aanbesteding Openbaar PU 

Rapportageperiode 13-03-2016 13-07-2016 Categorie aanbesteding 06 Po/tie uitrusting 

Start- I Elnddatum project 12-10-2015 tIm 22 	0-2015 inkooppakket PU - Bewapening en munitie 

Jaar PAK 2016 Type aanbesteding 
c.IMINNIMINIMM II 

— 

Voignummer aanbestedingsproject PU1511 Totate opdrachtwaarde 8.500.000 

Actiepunten vorige bijeenkomst Wijztglngsverzoeken Planning 

Resuitaten afgelopen periode Risices Onrechtmatigheid . 	..._ 	.. 	. 	, 	. ,., 
issues Projectkosten 

Akjemene toelichting op de projectvoortgang 

13-05-2016: BC ingediend voor Stuurgroep 19-9-2016. Er s nog geen 

25-03-2016: Verkenning vordert Status venter otweranderd. 

17-01-2016: Er is nog geen financtele clekking, maar n overieg met 

uitstuitset over budget 

DM wordt traject 	estart. De verwachting is dat medro 2017 de rnptemenatie'verstretcking can plaatsvinden 

Bespreekpunten 	Stuurgroep 

hummer Naam Omsc hrilving Vervatdatum Elgenaar Status 

Gereatiseerde resuttaten afgelopen periode 

Naam product Start 
geptand 

Start 
werkelijk 

Opgeteverd 
geptand 

Opgeteverd 
werkelijk 

Toelichting status 

Issues 

hummer Omschrljving Opmerkingen  Aangemaakt op Eigenaar Status 
een flf-lanclie dakki-p Er is nog geen financiele 

project. 10M euro aanschat. 
implementatte. 

dekking voor dit 
nog Ins van 

17,01-2016 - open 

Risico's 

Nummer 0 	schrilving Kens impact MaatregeKen) Elgenaar Status 

Projectkosten 

Ondetwerp Budget Spend  Toetichting 

Planning 

Fase Naam product Start 
geptand 

Start 
werkelijk 

Opgeteverd 
geptand 

Opgeteverd 
werkelijk 

1. Inventariseren en initieren Onderzoeksopdracht 12-10-2015 04-01-2016 2210-2015 22-10-2015 

nven anseren en initieren Business Case (incl. toetsing) 19-05-2016 

1 	Inventariseren en initieren Funktioneel trader 

1. Inventanseren en initieren Advies toetsingscie tinanciete 
verplichtingen 

2. Specificeren Opdrachtbrief 

2. Specificeren Project initiate Document (incl. toetsing) 

3. Setecteren en contracteren Aanbestedingsdocumenten (incl. toetsing) 14-07-2016 

3. Setecteren en co 	eren Pubticatie aanbesteding 01-08-2016 

Setecteren en contracteren Nota van Inlichtingen (incl. toetsing) 

3. Selecteren en contracteren Gunningsadvies (mc. toetsing) 

Setecteren en contracteren Definitieve overeenkomst (Ind toetsing) 

4. Implementeren Definitief implementatieplan 

5. Projectafsluiting Project einclrapport 

...... 	... 	. 
Witzlgingsverzoeken 

Nummer Product I Planning-item bring Aangemaakt op Status 

Peva 1 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onde e p: 

Opvo g ngsmarkering 
Markeringsstatus: 

10.2.9 

dinsdag 31 januari 2017 09:02 
102.e 	 10.2.e 

10.2.e 	 10.2.e 

102.e 	 • 102.e 

RE: uitkomsten UWS 

Opvo gen 
Gemarkeerd 

102..e 

10 2 e 

10 2 e 

10.2.e 

Ho 02.e 

Is voor ons een goed scenario. Wat ons betreft is er ook geen p obleem om wat uit te lopen naar 2019: daarmee 
wordtdan toch gerealiseerd dat het grootste deel van de collega's in 2018 wordt uitgerust met een UWS. 

1k za he voorstel op deze wijze me den in de s uurgroep P 

Dank ie voor de v t e readies! 

Met vriendelijke groe 

Dien tenmanage Politie-Uitrusting 
NHON NSGBO 

Politie Potitiedienstencentrum Dienst Facility anagemen PDM 
Ringwade 51 3429 LM Nieuwegein 
Postbus 238. 3970 AE Driebergen 

M 10.2.e 

Van. 10 2 e 

Verzonden: dinsdag 31 januari 2017 08:53 
Aan: 102.e 
	

@pol iem 	e 

CC: 10.2 

@politie.nl>; 10.2.e 	 po 
@politie.nl>; 10 2 e 

@politie.n 	0.2.e 

@politie.n1 0.2.e 

@politie, n > 

Onde e p: RE: uitkomsten UWS 

Hoi 10.2.e 

Ons voorstel zou zijn 
Aanbesteding n 20 

• Train de trainer begin 201' 
• Training a le executieve medewerkers in 2018. 

@po t e n 
@pol t 
10.2.e 

0. 

Ons jaarplan met daarin vanu t de operatie opge egde thema's is reeds ingevu d voor 2017. Daarnaast gaat ook de 
pilot S roomstootwapen lopen en is het zeer lastig om de verplichte 42 uur IBT training te faciliteren. 
Als we het tiidig weten zou er met enige kunst- en vliegwerk eind van dit jaar mogelijk gestart kunnen worden met  
train de trainer mits de middelen tijdig kunnen worden geleverd. Dat kan betekenen dat er een andere prioritering 
geven moet worden aan de vastgestelde thema's maar zoals gezegd denken we in deze graag mee. 
Voorkeur van OBT is zoals boven vermeld (bullits). 



Voor de zomerperiode 2017 moet bekend zijn wat de thema's voor 201 z n n het strateg sch opieidingsp an SOP 
2018). Dus graag tijdig bericht over de besluitvorming mbt de UWS. 
Met vriendelijke groe t, 

102 e 

Waarnemend Sectorhoofd OBT HRM PDC 

Politie Politiedienstencentrum Dienst HRM Afdeling OBT 

Ringwade 51, 3439 LM Nieuwegein (werkiocatie) 
Postbus 238, 3970 AE Driebergen (postadres) 
M 10.2.e 

10 2 e 	r@poliUe.nl   

Dienst HRM: Dienstbaar Operationeel Siagkrac  

Van: 10 2 e 

Verzonden: maandag 30 januari 2017 11:06 

Aan: 102 	 @po itie.n  > 

Onderwerp: uitkomsten UWS 

Goeiemorgen 10 2 e 

Kun je al lets zeggen of een verwachting uitspreken? lk zou daar morgen dan lets over in de Stuurgroep PU kunnen 
zeggen. 

lk hoor het graag! 

Met vriendel, e groe 

10 2 e 

Politie Politiedienstencentrum Dienst Facility Management I 10.2.e 

Ringwade 51, 3429 LM Nieuwegein 
Postbus 238, 3970 AE Driebergen 

M 10.2.e 
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Hoofdpuntenrapportage 	 Afdrukdatum 20-06-2016 

Naam aanbestedingsproject Uitschuifbare en reguliere wapenstok Procedure aanbesteding Openbaar PU 

Rapportageperiode 20-04-2016 t/m 20-08-2016 Categorie aanbesteding 06 Politie uitrusting 

Start-/ Einddatum project 12-10-2015 t/m 22-10-2015 Inkooppakket PU - Bewapening en munitie 

Jaar PAK 2016 Type aanbesteding 

Volgnummer aanbestedingsproject PU1511 Totale opdrachtwaarde 8.500.000 

Actiepunten vorige bi eenkomst Wijzigingsverzoeken Planning 

Resultaten afgelopen periode Risico's Onrechtmatigheid 
 

Issues 1Projectkosten 

Algemene toelichting op de projectvoortgang 

20-06-2016: Bijgestelde BC goedgekeurd. Ingediende P Den AS nog niet, vanwege kleine onduidelijkheid over beheer en onderhoud van de wapenstokken. Verder qua inhoud akkoord. Voor 
Stuurgroep 14-07 aanpassen en verder door met UTI en Specs. Financiele dekking is geregeld m.i.v. 2017. 

29-05-2016: BC nog niet goedgekeurd, in voorbereiding op Stuurgroep 16-06-2016 aanpassen. 

13-05-2016: BC ingediend voor Stuurgroep 19-9-2016. Er is nog geen uitsluitsel over budget. 

25-03-2016: Verkenning vordert. Status verder onveranderd. 

17-01-2016: Er is nog geen financiele dekking, maar in overleg met DM wordt traject wel opgestart. De verwachting is dat medio 2017 de implemenatie/verstrekking ken plaatsvinden. 

Bespreekpunten met Stuurgroep 

Nummer Naam Omschrijving Vervaldatum Eigenaar Status 

Gerealiseerde resultaten afgelopen periode 

Naam product 
Start 
gepland 

Start 
werkelijk 

Opgeleverd 
gepland 

Opgeleverd 
werkelijk 

Toelichting status 

Business Case (incl. toetsing) 19-05-2016 19-05-2016 16-06-2016 

Issues 

Nummer Omschrijving Opmerkingen Aangemaakt op Eigenaar Status 

2 Geen financiele dekking Er is nog geen financiele dekking voor dit 
project. 10M euro aanschaf, nog los van 
,implementatie. 

17-01-2016 10 2 a Open 

Risico's 

Nummer Omschrijving Kans Impact Maatregel(en) Eigenaar Status 

Projectkosten 

Onderwerp Budget Spend Toelichting 

Planning 

Fase Naam product 
Start 
gepland 

Start 
werkelijk 

Opgeleverd 
gepland 

Opgeleverd 
werkelijk 

1. Inventariseren en initieren Onderzoeksopdracht 12-10-2015 04-01-2016  22-10-2015 22-10-2015 

1. Inventariseren en initieren Business Case (incl. toetsing) 19-05-2016 19-05-2016 16-06-2016 

1. Inventariseren en initieren Funktioneel kader 

1. Inventariseren en initieren Advies toetsingscie financiele 
verplichtingen 

2. Specificeren Opdrachtbrief 

2. Specificeren Project Initiatie Document 	incl. toetsing)  

3. Selecteren en contracteren Aanbestedingsdocumenten incl. toetsing) 14-07-2016 

3. Selecteren en contracteren Publicatie aanbesteding 01-08-2016 

3. Selecteren en contracteren Note van inlichtingen 	incl. toetsing) 

3. Selecteren en contracteren Gunningsadvies (incl. toetsing) 

3. Selecteren en contracteren Definitieve overeenkomst incl. toetsing)  

4. Implementeren Definitief implementatieplan 

5. Projectafsluiting Project eindrapport 

VVijzigingsverzoeken 

Nummer 	 Product / Planning-item Omschrijving Aangemaakt op Status 
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Hoofdpuntenrapportage 
	

Afdrukdatum 03-08-2016 

r 
Naam aanbestedingsproject Uitschuifbare en reguliere wapenstok Procedure aanbesteding Openbaar PU 

Rapportageperiode 03-06-2016 Urn 03-10-2016 Categorie aanbesteding 06 Polite uitrusting 

Start- I Einddatum project 12-10-2015 Urn 20-01-2017 Inkooppakket PU - Bewapening en munitie 

Jaar PAK 2016 Type aanbesteding 

Volgnummer aanbestedingsproject PU1511 Totale opdrachtwaarde 8.500.000 

Actiepunten vorige bijeenkomst t; 	,,,,•' 	,;-%,:,t:'' 	,  - 	,,,,,,,o--,  , 	.4' Iv • 	,-, VVijzigingsverzoeken '1. ,,,..., Planning 

Resultaten afgelopen periode  Pt:',1014K4*--: Risico's 	 ).,,,, Onrechtmatigheid 

Issues -,,,,, ,,,,-1,,, -:1-,;,,,„ 	,', Projectkosten  

Algemene toelichting op de projectvoortgang 

akkoord. Voor 

14-07-2017: Financiele middelen zijn bevestigd, evenals inzet IBT in 2017 voor implementatie. Verwervingstraject wordt uitgewerkt. 

20-06-2016: Bijgestelde BC goedgekeurd. Ingediende P D en AS nog niet, vanwege kleine onduidelijkheid over beheer en onderhoud van de wapenstokken. Verder qua inhoud 
Stuurgroep 14-07 aanpassen en verder door met UTI en Specs. Financiele dekking is geregeld m.i.v. 2017. 

29-05-2016: BC nog niet goedgekeurd, in voorbereiding op Stuurgroep 16-06-2016 aanpassen. 

13-05-2016: BC ingediend voor Stuurgroep 19-9-2016. Er is nog geen uitsluitsel over budget. 

25-03-2016: Verkenning vordert. Status verder onveranderd. 

17-01-2016: Er is nog geen financiele dekking, maar in overleg met DM wordt traject wel opgestart. De verwachting is dat media 2017 de implemenatie/verstrekking kan plaatsvinden. 

Bespreekpunten met Stuurgroep 

Nummer Naam Omschrijving Vervaldatum Eigenaar Status 

Gerealiseerde resultaten afgelopen periode 

Naam product 
Start 
gepland 

Start 
werkelijk 

Opgeleverd 
gepland 

Opgeleverd 
werkelijk 

Toelichting status 

Business Case 	incl. toetsing) 19-05-2016 19-05-2016 16-06-2016 

Opdrachtbrief 16-06-2016 20-06-2016 16-06-2016 27-06-2016 

Project Initiate Document 	incl. toetsing) 20-05-2016 15-07-2016 16-06-2016 15-07-2016 Documenten waren gereed voor SG 16-
06, maar op verzoek van SG PU een 
aanpassing gedaan m.b.t. onderhoud en 
inspectie. 

Issues 

Nummer Omschrijving Opmerkingen Aangemaakt op Eigenaar Status 

Risico's 

Nummer 	 Omschrijving 	 Kans 	 Impact 	 Maatregel(en) 	 Eigenaar Status 

10 2 e Open 

10 2 e Open 

Projectkosten 

Onderwerp Budget Spend Toelichting 

Projectkosten zijn met name: proefsamples, testdagen op de PA en vernietigen oude 
stokken. 

60.000 € 	 4.000 Samples UWS aangekocht. 

Planning 

Fase Naam product Start 
gepland 

Start 
werkelijk 

Opgeleverd 
gepland 

Opgeleverd 
werkelijk 

1. Inventariseren en initieren Onderzoeksopdracht 12-10-2015 04-01-2016 22-10-2015 22-10-2015 

1. Inventariseren en initieren Business Case 	incl. toetsing) 19-05-2016 19-05-2016 16-06-2016 

1. Inventariseren en initieren Funktioneel kader 

1. Inventariseren en initieren Advies toetsingscie financiele 
verplichtingen 

20-06-2016 31-08-2016 

2. Specificeren Opdrachtbrief 16-06-2016 20-06-2016 16-06-2016 27-06-2016 

2. Specificeren Project Initiate Document 	incl. toetsing) 20-05-2016 15-07-2016 16-06-2016 15-07-2016 

3. Selecteren en contracteren Aanbestedingsdocumenten 	incl. toetsing) 01-06-2016 31-08-2016 

Pagina 1 
	

20150218 HPR1 maand versie 1.4 



LIT E 

3. Selecteren en contracteren Publicatie aanbesteding 09-09-2016 12-09-2016 

3. Selecteren en contracteren Nota van inlichtingen 	incl. toetsing) 21-10-2016 

3. Selecteren en contracteren Gunningsadvies (incl. toetsing) 21-11-2016 02-12-2016 

3. Selecteren en contracteren Definitieve overeenkomst incl. toetsing)  

4. Implementeren Definitief implementatieplan 

5. Projectafsluiting Project eindrapport 

Wijzigingsverzoeken 

Nummer Product / Planning-item Omschrijving Aangemaakt op Status 
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Hoofdpuntenrapportage 	 Afdrukdatum 29-08-2016 

Naam aanbestedingsproject t Jitschuifbare en reguliere wapenstok Procedure aanbesteding Openbaar PU 

Rapp° ageperiode 29-06-2016 tim 29--10-2016 Categorie aanbesteding 6 Potitie ultrusting 

Start-Eindda um project 12-10-2015 tim 20-01-2017 Inkooppakket PU 	Bewapening en muni ie 

Jaar PAK 2016 Type aanbesteding A 

Volgnummer aanbestedingsproject PU15 1 To a e opdrachtwaa de .500.000 

Actiepunten vorige bijeenkomst 	 Wijzigingsverzoeken 	 Planning 

Resultaten afgetopen periode 	 Risico's Onrechtmatigheid 

Projectkosten 

Atgemene toetichting op de p ojectvoo gang 

, -43-201b:. Rant 	stedingsstcrktcen gereed indien akkoord door Stuurgroep kan proces in gang gezet worden 	mplen 	nta e per 03-2017 is tcaal 	ar. mils beslurtvormirig begin septemmber. Anders 
an invoering van de (JWS met eerder dan 2018 plaatsvinden. 

14-07-2017: Financiele middeten zijn door dienst FM bevestigd, evenals inzetIBT in 2017 voor implementatie. Verwervingstraject yordt urtgewerkt 

20-06-2016: Bijgestetde BC goedge eurd Ingediende P D en AS nog niet, vanwege kleine onduidefijkheid over beheer en onderhoud van de wapenstokken Verder qua inhoud akkoord. Voor  
Stuurgroep 14-07 aanpassen en verder door met UTI en Specs. Financiele dekking is gerege1d m.i.v_ 2017 

29-05-2016: BC nog met goedgekeurd in voorbereiding op Stuurgroep 16-06-2016 aanpassen. 

13-05-2016: BC ingediend voor Stuurgroep 19-9-2016. Er is nog geen uitslurtsel over budget. 

Bespreekpunten met Stuurgroep 

Nummer Naam Omschrijving 	 , 7ervaldatn E genaar Status 
8udgetvraagstuk. De not issue 5  en !sic° 11.1 08 X39 2Ci16 0 	e Open 

Gerealiseerde resul aten afgelopen periode 

Naam product 
Start 
gepland 

Start 
werkelijk 

Opgeleverd 
gepland 

Opgeleverd 
werkelijk 

Toelichting status 

Projectni 	le Document iincl. toe sIng) 20-05-20'16 15-07-2016 16-06-2016 5-07-2011Documenten waren gereed voor SG 16-
06 maar op vecoek van SG PU een 
aanpassing gedaan m.b.t. onderhoud en 
inspectie. 

Issues 

Nummer jOmschriivino 	 I Opmerkinaen 	 IAangemaakt op 	Eigenaar Status 
29-08-2016 0 2 e Oben 

Risicoes 

Nummer TOmschriivina 	 rKa ns 	 li 	pact 	 I I [aatreoeltent 1,Eigenaar Status 

102 e Open 

10 2 e Open 

Projectkosten 

Onderwerp Bridget Spend Toerch "ng 

Projectkosten ijn met name: proefsan Ales,testdagen en vernietigen oude stokken 60 000 

Planning 

Ease Naam product Start 
epland  

Start 
werkelijk 

Opgeleverd 
gepland 

Opgeleverd 
werkelijk 

inventariseren en initieren Onderzoeksopdracht 12-10-2015 04-01-2016 22-10-2015 22-10-2015 
agina 
	 maano versie 1. 



1. Inventariseren en initieren Business Case 	incl. toetsing) 19-05-2016 19-05-2016 16-06-2016 

1. Inventariseren en initieren Funktioneel kader 

1. Inventariseren en initieren Advies toetsingscie financiele 
yer_plichtingen 

20-06-2016 31-08-2016 

2. Specificeren Opdrachtbrief 16-06-2016 20-06-2016 16-06-2016 27-06-2016 

2. Specificeren Project lnitiatie Document 	incl. toetsing) 20-05-2016 15-07-2016 16-06-2016 15-07-2016 

3. Selecteren en contracteren Aanbestedingsdocumenten 	incl. toetsing) 01-06-2016 31-08-2016 

3. Selecteren en contracteren Publicatie aanbesteding 09-09-2016 12-09-2016 

3. Selecteren en contracteren Note van inlichtingen (incl. toetsing) 21-10-2016 

3. Selecteren en contracteren Gunningsadvies (incl. toetsing) 21-11-2016 02-12-2016 

3. Selecteren en contracteren Definitieve overeenkomst (incl. toetsing) 01-01-2017 31-01-2017 

4. Implementeren Definitief implementatieplan Q3-2017 

5. Projectafsluiting Project eindrapport 

Wijzigingsverzoeken 

Mummer Product / Planning-item Omschrijving Aangemaakt op Status 
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Hoofdpuntenrapportage 	 Afdrukdatum: 02-07-2016 

Naam aanbestedingsproject Uitschuifbare en reguliere wapenstok Procedure aanbesteding Openbaar PU 

Rapportageperiode 01-06-2016 tIm 02-08-2016 Categorie aanbesteding 06 Politie uitrusting 

Start- I Einddatum project 12-10-2015 t m 31-08-2016 lnkooppakket PU - Bewapening en munitie 

Jaar PAK 2016 Type aanbesteding 

Voignummer aanbestedingsproject PU1511 Totale opdrachtwaarde 8.500.000 

_._ 
Actiepunten vorige bi'eenkomst Wijzigingsverzoeken Planning 

Resultaten afgelopen periode Risico's Onrechtmatigheid 

Issues Projectkosten 60.000 

Algemene toelichting op de projectvoortgang 

20-06-2016: Bijgestelde BC goedgekeurd. Ingediende PID en AS nog niet, vanwege kleine onduidelijkheid over beheer en onderhoud van de wapenstokken. Verder qua inhoud akkoord. Voor 
Stuurgroep 14-07 aanpassen en verder door met UTI en Specs. Financiele dekking is geregeld m.i.v. 2017. 

29-05-2016: BC nog niet goedgekeurd, in voorbereiding op Stuurgroep 16-06-2016 aanpassen. 

13-05-2016: BC ingediend voor Stuurgroep 19-9-2016. Er is nog geen uitsluitsel over budget. 

25-03-2016: Verkenning vordert. Status verder onveranderd. 

17-01-2016: Er is nog geen financiele dekking, maar in overleg met DM wordt traject wet opgestart. De verwachting is dat media 2017 de implemenatie/verstrekking kan plaatsvinden. 

Bespreekpunten met Stuurgroep 

Nummer Naam Omschrijving Vervaldatum Eigenaar Status 

Gerealiseerde resultaten afgelopen periode 

Naam product Toelichting 
Start 
gepland 

Start 
werkelijk 

Opgeleverd 
gepland 

Opgeleverd 
werkelijk 

status 

Business Case 	incl. toetsing) 19-05-2016 19-05-2016 16-06-2016 

Opdrachtbrief 16-06-2016 20-06-2016 16-06-2016 27-06-2016 

issues 

Nummer Omschrijving Opmerkingen Aangemaakt op Eigenaar Status 

2 Geen financiele dekking Er is nog geen financiele dekking voor dit 
project. 10M euro aanschaf, nog los van 
implementatie. 

17-01-2016 Open 

iRisico's 

Nummer Omschrijving 	 Kans Impact Maatregel(en) Eigenaar Status 

Projectkosten 

Onderwerp Budget Spend Toelichting 

Projectkosten zijn met name: proefsamples, testdagen op de PA en vernietigen oude 
stokken. 

60.000 4.000 
Proefstokken 4K euro. 

Planning 

Fase Naam product 
Start 
gepland 

Start 
werkelijk 

Opgeleverd 
gepland 

Opgeleverd 
werkelijk 

1. Inventariseren en initieren Onderzoeksopdracht 12-10-2015 04-01-2016 22-10-2015 22-10-2015 

1. Inventariseren en initieren Business Case (incl. toetsing) 19-05-2016 19-05-2016 16-06-2016 

1. Inventariseren en initieren Funktioneel kader 

1. Inventariseren en initieren Advies toetsingscie financiele 
verplichtingen 

20-06-2016 31-08-2016 

2. Specificeren Opdrachtbrief 16-06-2016 20-06-2016 16-06-2016 27-06-2016 

2. Specificeren Project Initiatie Document 	incl. toetsing) 20-05-2016 16-06-2016 

3. Selecteren en contracteren Aanbestedingsdocumenten 	incl. toetsing) 01-06-2016 12-08-2016 

3. Selecteren en contracteren Publicatie aanbesteding 15-08-2016 15-08-2016 

3. Selecteren en contracteren Nota van inlichtingen 	incl. toetsing)  

3. Selecteren en contracteren Gunningsadvies (incl. toetsing) 

3. Selecteren en contracteren Definitieve overeenkomst incl. toetsing)  

4. Implementeren Definitief implementatieplan 

5. Projectafsluiting Project eindrapport 
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Nummer Product / Planning-item Omschrijving Aangemaakt op Status 
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Hoofdpuntenrapportage 

,_ 	_ 

Wapenstok 	 Aldrukdatom 	26-01-2018 

„ 	„ 	- 
T 

Algemene gegevens  
Rapportagepenoce 	 '8-12-2017 	 ' 02-20 1 3 	 Procedure aanbested,ng 	 0o.baar PU 
Stan- ,- EirlddaIUM Prete. 	 01-08-2016 	 31-12-2019 	 ,..:atecone aanbestedino 	 05 Pate ustrustmo 
Oorspronkelifk Jaar Prclectenkalender 	 2015 	 !nkooppakket 	 - 
Volortummer aanbestedirtosproject 	 PU1511 	 Tvde aanbestedmn 	 B 
Eustratiedaturn landefke overeenkomst 	 Geschatte jaars•end 	 € 150.000 

Overa;i signalering risi 	ebieden  

Media .ndac, 
Planning 
Issues 

Bette toelic#iung up de 

.Ad 
Voorbereic ng 	rielementatie 

projectvoortgarxg  

in voile gang. 1-7-2018 start de invoering in de eenheden 

-en PA op 12 december geweest Opdracht tot lever- 	-erstre. 	beg , 	oember 
Wortit nu ungewerkt rnet1KM 

gehad Nu focus op opleicEngsplan 2018. 
%Jr de Inschnlvers ingelicht over de gunningsbegissing. Bezwaarterrnrjn 

overgenomen door Stuurgroep. Bneven warden voorbereid. 

de Blau.. gestaan over 
vedoben Gunnngsadvtes wordt nu voorberei'd voor Stuurgroep van 12 oktober 

gestoten 3 inschripmgen. in augustus vindt de praktliktest ptaats n sarnenwerking 
ioopt Volgende deadline 29-6 (Inschripringen binnen} 

start verwerving 3 apni scoot aanbesteding gepubliceero 2018 staat 

, 

eersre lets g Mtnes aver aa schaf slagkussens door i...e ^ersc erna 	t teirerancier vastgesteld 	 van 

is ap 25 okiober vertopen. Gunning s detAstof.  

met 0,31, Betastngthenst en KMAR 

in het teken van impiemenratie in de eenhecen  

00.01-2318OpleOing docent
Stuurgroep PU vastgesteld 

11-2017, Kickoff in. ,everancer 
31-10-2017-  op 5 °hotter 2017 
19-09-2017-  Gonna-vat:ivies 

Er heeft tevens een arbkel trt 
01-092017-, Praktiktest grief 
30-06-2017: Inschnjvingstermipn 
29-05-2017: Aanbestedngsproces 

1-3,-2017:- He2ierre bes!uittrortnng 

eautiunten rrietStuurgroepr  
Naafis 	 Oruschniv—ing V .. 	,, Eigenaar 	Status  

itroatiseerde 	ten afgelopen periode 

Haan pro du 	 Start gepland 	.., 	S 	eft 	,,, ..- 	 ,   erd geptand Opge verd 	ritelijk Tnertchtmg status 

icu-gebier 	5-c  

Media aandacht 

es 	Orme itilving 	 S 	atei og Ootraak 	 E 	 atregeff SO 
16-00-2017

Plat 

0 

ng 
tttirnier Qmsdur 	 Sionalerin 	k 	 Effectien 	 Tegerunaatregegen 

, 7 
e 	 Eve 

Qinsc tying 	 Sionalerki 	E7orraatc 	 Effectten) 	 Tegen . Aangemaakt P Eirtena 

35-"-20' 10.2,e 

s 

rs 	akttktest.  
. 	,.. 	 _ 

: 	 , 	.. 	, 

locane 	 $0.000 	 ' 7 Lunchkostervocooeelnerr rax_JtktYst op eer, 	hut.. 

Ptartnirsg  

lnveaitanseren en interen 

Sam product 

Onderzoeksoodrach 

Start geptand Start werkelok 

20-03-2017 

Opge irerd 

1-2016 -03-2011 
Inverttansenen on i ft-wen Business Case 1-45-2016 20.03-2017  8-2018 2 	3-2 17 
lr.ontarisemn 	r‘rteren Opdrachtbrief , Protectmandaa 20-03-2017 X27-118-2018 20-03-2017 
n 	nseren en nitere 1 Pr 	ct Unbar. 0 	nt 20-03°-201' 14 	7-20 33-2017  
Supfterert f POI,  Prwramma man_ ern 	ens, 	̀t of 	& X0-03--201' 33418-203 20 	.20't 
Se Selecteren (PAlst Rartbestedinosstr ewe 20-03-201' 4-07-20 20-03-201 
Se? Selecleren (P4K3 I. schr. 	Kir_ $ Form set:, Pnizenb,_ Con contr. 20-03-2017 1-08-20 3-2017 
Sin (PAt41 Pu beat. van oodrach (OP) (rnp) 20-03-2017 03-04-2017 	 •,29-03-2017 
Selecteren fPRK, Nota van ,nt':cfttrto 	ON 29-05-2017 -05-20 i 7 05-21117  

Seecteren (PAK} G nningsadvies 0-00-20 29-06-20 05-1 - 	7 25-10-2017  
Se 	wen (PAK) ...,un in 	alp; 6- -20 - 31-1132017 0 	1-2017 71-10-21#11  
Gontracieren (PAKt Cnf,nitief contract 01-1t-2017 01-1 -2 17 02- 	17 02-11-2017  
Contracteren 'PAK) Ondertekend contract m ) 02- 	20 7 4- f-2017 -2017 4-1 -20 7 
Contracteren (PAK) Geregistreerd caniract 13- 1-20 7 141 1-2017 17-11-2017 +14-11-21117 

Contracteren (P 	I Publicate van peOIurde ood-ach 7- 1-20 7 13-11-2017 30- t- "20t7 3- 	2017 
m lemen 	P K ; Imptoitentacedan 01-11-2017 08 ti-201,' 3 1-201 
mo ementeren fPU i m 	entatie 01- 	-20 7 12- 2-20 7 2-201 
I 	plementere (PUK i ingan tsdatum w tutten contractMID) 0 	2-20 r 1-12-20 2-2017 - -2 ' 
Afrorten (PUK) Protectendrapnort  
A, 	n (PUK) Afsantino protect imps 

tj 	- 	s 	oeken 

Rummer 	Product / Ptanning-item 	 Ornschrfpring Aangeomakt op 





Hoofdpuntenrapportage 	risfa— 

13-02-2018 
01-08-2016 

2015 
PU1511 

16-04-2018 
3,2-2019 

Doenbaar PU 
06 Poktie totrusuna 

150.000 

Procedure aanbe.-ste,hg 
,2-ateoone aanbestedrno 

'nk..1,Pakket 
Nae. aanbested,no 
Geschatte jaarspenc 

Rapportagepenooe 
Star- Etnedatum 
Ocrspronkelijk Jaar Projectenkarender 
Volonumrner aanbestedmosproject 
Exotratredaturn lande'..pse overeenkomst 

Al9emene gegevens 

ed. aandac, 

Planning 

Issues 

V 

-03-2018: Opleiding kerndocenten 013171131 is op 28-02-2018 uitgevoerd Logvstiekeibestelpn ssen woollen konseenste rrtaand vender afgeroctd Eerste levering staat voor begirt aped ge 	 roces audd vtndt in 
de week van 15 rnaart plaais 
15-02-2018: Besteling slagkussens gedaan 1,4 leverancler. Opletcling kerroocenten 28-02-2018.  
09-01-2018 Opleding docenten PA op 12 december geweest Opdrac,nt os leveren verstrekt begn decen*daer Lever.ftema met lever-4PG,, vastgesteld In afwac#ttiatg vary eerste leverog. Adves over aansehaf slagiussens door 
Stuurgroep PU vastgesteld Wordt nu uptgewerkt net IKM. 
24-11-2017 Kickoff m..reverancrer gehad Nu focus op oplerckngsplan 2018  
31-10-2017 op 5 oktober 2017 zqn de Inschnivers ingelocht over de gunningsbesirssing. Bezwaarterm 	cc _1 ck?cber v open. Gunning 5 definrbet 
19-08-2017 Gunnmgacivres overgenomen door Stuurgroep Braver 'Norden voortereid. 

Er heef1 towns een artier n de Blauw gev.aan over 
01-082017: Praktiktest goed verlooen Gunn4)gsadvres wortit nu voorbererd voor Stuurgroep van 12 oktober 
30-06-2017: Inschrivingsterrnlin gestoten 3 InschrivIngen. in augustus vindt de praktOtest plaats..n sarnenwentmg met MI 8e4astngdrenst en KMAP. 
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15-02-2018 10.2.e 

30-11-2017 10.2.e 

.rojectkosten 

Onderwerp 

Praktijktest op een to huren locatie 

Budget 

60.000 

Spend Toelichting 

E 	 1.922 _Lunchkosten voor deelnemers praktijktest. 

Planning 

Face 

Inventariseren en initieren 

Naam product 

Onderzoeksopdracht 

Start gepland Start werkelijk 

20-03-2017 

Opgeleverd gepland 

04-01-2016 

Opgeleverd 
 

20-03-2017 
Inventariseren en initieren Business Case 01-08-2016 20-03-2017 31-08-2016 20-03-2017 
Inventariseren en initieren Opdrachtbrief / Projectmandaat 20-03-2017 27-06-2016 20-03-2017 
Inventariseren en initieren Project Initiatie Document 20-03-2017 14-07-2016 20-03-2017 
Specificeren (POK) Proqramma van eisen & wensen, inclusief SLA & 20-03-2017 31-08-2016 20-03-2017 
Selecteren (PAK) Aanbestedingsstrategie 20-03-2017 14-07-2016 20-03-2017 
Selecteren (PAK) Inschr. leidr. & Form. set: Prijzenbl; Con. contr. 20-03-2017 31-08-2016 20-03-2017 
Selecteren (PAK) Publicatie van opdracht (OP) (mp) 29-03-2017 03-04-2017 29-03-2017 
Selecteren (PAK) Note van inlichtingen (OP) 29-05-2017 31-05-2017 29-05-2017 
Selecteren (PAK) Gunningsadvies 30-06-2017 29-06-2017 05-11-2017 25-10-2017 
Selecteren (PAK) Gunning (mp)  06-11-2017 31-10-2017 06-11-2017 31-10-2017 
Contracteren (PAK) Definitief contract 01-11-2017 01-11-2017 02-11-2017 02-11-2017 
Contracteren (PAK) Ondertekend contract (mp) 02-11-2017 14-11-2017 30-11-2017 14-11-2017 
Contracteren (PAK) Geregistreerd contract 13-11-2017 14-11-2017 17-11-2017 14-11-2017 
Contracteren (PAK) Publicatie van gegunde opdracht 07-11-2017 13-11-2017 30-11-2017 13-11-2017 
Implementeren (PUK) Implernentatieplan 01-11-2017 06-11-2017 31-01-2018 
Implementeren (PUK) Implementatie 01-11-2017 12-12-2017 31-12-2018 
Implementeren (PUK) Ingangsdaturn uitnutten contract (mp) 01-12-2017 01-12-2017 01-12-2017 01-12-2017 
Afronden (PUK) Projecteindrapport 
Afronden (PUK) Afsluiting project (mp) 

pijzigingsverzoeken 
Product Planning-item Aangernaakt op 



Toetichting status Start werkeliffilt land 0 pa k  

huren locatie  •nth os en year deelnemers arakt ktes Pra dik 

Afdrukdatum = 04-05-2018 Hoofdpuntenrapportage Wapenstok 

096 

Overall igna rin 	co--g ieden 

Gerealis ten a toe 

Ornschrijving 	 Siaoalerina 0  

rza k 	 Effec e 	 Tegenm atrege 

ffeetten 	 Tt,ge maatrege 

30-C4-2 

30-11-2017 

2.e 

10 

-05-2017 

I ventanseren en interen 
Irventanseren en intteren 
Inventanseren en i itieren 

ventanseren en truberen 

20-03-2017 

0-03-2017 
20-03-2017 

04-01-2016 
-08-201 

27-06-2016 
14-07-201 

0-03,0 I t 

20-03-2017 
0-03-2017 

Spec- eren (POK 
,ecteren 

etecteren fP 
Seiecteren MAKI 

electeren 1P 

electeren (P 
Contracteren (PAK 

Prodramma van eisen & wensen.  
nbestedingsstraa 

Inschr. leidr. Form. se Pnjzenbl Con. con 
Publicatie vae oodracht (OP lmg 
Nota van in tn 	OP' 
Gonnintrsadvies 
Gunning Imp 
Definrbef contract 

0-03-2017 

0.03-2017 
29-03-2017 
28-07-20 
25-08-2017 

3 -0 -2018 
4.07-2016 

013-11-2017 
02-11-201; 

0-03-2017 
20-03-20 
20-03-20 
20-03-2017 

9-05-2017 
0-2017 

31-10-2017 
02-11-2017 

Onderzoeksoodrach 
Business Case 
Opdractrtbrief Projectmandaat 
Protect Initiate Document 

-88-20  



Contracteren (PAK) Ondertekend contract (mp)_ 02-11-2017 14-11-2017 30-11-2017 14-11-2017 
Contracteren (PAK) Geregistreerd contract 13-11-2017 14-11-2017  17-11-2017 14-11-2017 
Contracteren (PAK) Publicatie van gegunde opdracht 07-11-2017 13-11-2017 30-11-2017 13-11-2017 
Implementeren (PUK) Implementatieplan 01-11-2017 06-11-2017 31-01-2018 
Implementeren (PUK) Implementatie 01-11-2017 12-12-2017 31-12-2018 
Implementeren (PUK) Ingangsdatum uitnutten contract (mp) 01-12-2017 p1-12-2017 01-12-2017 01-12-2017 
Afronden (PUK) Projecteindrapport 
Afronden (PUK) Afsluiting project (mP) 

Wijzigingsverzoeken 

Nummer 	Product / Planning-item 	 Ornschrijving Aangemaakt op 	Status 



Media aandacht 

ITeaerisnaaireae 

unto Stu gr 

eerde resuttaten lopen 

a Effectien 

tariwen en intheren Opdrachtbrief f Propectrnandaa 
eren Protiect Initiate Document ventanseren en in 

tceolan 01-11-2017 08-11.2017 ?.1-01-20   -05-20 a 

Rozendal • 

Onsschrij g 	 Signal 	rDa aak 	 EtfectOenj 	 Tegenrtnaatregelt 

Ornschn 	 ering egettrnaafregeg 
24-05-2018 RozencLal 

0-04-20 Pozen 

ttaL4M,-.: 
000 	5 	 1.52 	richkosten anon- deelnerners orakttik est. Praktiiktest op eon to huren locatie 

Start geptartd 	Start wake/ilk 	Opge yen' 

20-03-2017 

2 -03-20 7 
0-03-201 14 -20 

01-08-2016 
20-03-2017 
20-03-2017 
20-03-2017 
20-03-2017 

nventariseren en iniberen Onderzoeksopdrach 
Inventanseren en inrteren Business Case 

Algentene gegevens 
Rapportageperiocie 
Start- ' E:nddaturn protect  

orspronkelijk Jaar Prolectenkalentier 
clonummer aanbestedinpsproject 

E iratedaturn landetjke overeenkornst 

18-05-2018 
01-08-2018 

2015 
PU151 1 

15-07-2018 
31,12-201::2. 

Procedure aanbested;ng 
aar.estedind 

,nkooppakket 
Tyne aanbestedinp 

schatte Jaarspena 

Openbaar 
06 Polite ikitrustinp 

150.000 

Ovenot3 signaienng sic 	b ede 
edia aandac, 

Planning 
s,ies 

8-08-20  10 2 a 
5438 2018 Levering slagkussens sop gang gekomen. Uiterlijk eind 	zn de kussens uitgeleverd 

28-05-2018-  Deride levering op brd en vaedig ontvangen 
04-05-2018.  Tweedy deetfevenng tent volledig cntvangen 'rotate lever2ng 8 net in voorraad. Vagende levering staat voor e>nd me geMand 

8-04-2018: Voorberedingen ople:ding docenten loopt volgens plan. Eestelatspraken met TLC} n gemaakt en gedocumenteerd. Tvreede levering wapenstakken gepland voor eind april. 
0-04-2018. Leverancier heeft eerste levering maar ten dote totgevoerd. Wordt nu op geacteerd 

30-03-2018: Eerste levering wapenstokken. conform planners:  gepland voor week 14. tlitwerfung logistieke afspraken ss week 14 oak gereed. °Melding decnnten itieel oriderwirs PA stoat gepland V00.1 12-04-2018 
5-02-2018-  Besteaing stagkussens gedaan bg leverancier. °Melding kerndocenten 28-02-2018_ 

09-01-2018: Optexting docenten PA op 12 december geweest Oporadlt tot leveren vefstrekt begin december. Leversonerna met leverancier vastgestefd In afwachtong van eerste leveravg Attires over aanschat siagkussens door 
Stuurgroep PU vastgesteld. Wordt nv ultgewerkt met IKM. 
24-11-2017 Kickoff met leverancier gehad Nu focus op opleidingsplan 2018. 
31-10-2017: op 5 oklober 2017 2orn de Inschnivers ingellait over de gunningsbesiissing. Eselnivaarte 	is op 25 ok er enntopere. S nrng w defiratet 

097 



Specificeren (POK) 
Selecteren (PAK)  

Programme van eisen & wensen, inclusief SLA & 
Aanbestedingsstrategie 

20-03-2017 31-08-2016 20-03-2017 
20-03-2017 14-07-2016 20-03-2017 

Selecteren (PAK)  Inschr. leidr. & Form, set; Prijzenbl; Con. contr. 20-03-2017 31-08-2016  20-03-2017 
Selecteren (PAK)  Publicatie van opdracht (OP) (mp) 29-03-2017 03-04-2017  29-03-2017 
Selecteren (PAK)  Nota van inlichtingen (OP) 29-05-2017 31-05-2017  29-05-2017 
Selecteren (PAK)  Gunningsadvies  30-06-2017 29-06-2017 05-11-2017  25-10-2017 
Selecteren (PAK)  Gunning (mp)  06-11-2017  31-10-2017 06-11-2017  31-10-2017 
Contracteren (PAK)  Definitief contract  01-11-2017 01-11-2017 02-11-2017  02-11-2017 
Contracteren (PAK)  Ondertekend contract (mp)  02-11-2017 14-11-2017 30-11-2017  14-11-2017 
Contracteren (PAK)  Geregistreerd contract  13-11-2017 14-11-2017 17-11-2017  14-11-2017 
Contracteren (PAK)  Publicatie van gequnde opdracht  07-11-2017 13-11-2017 30-11-2017  13-11-2017 
Implementeren (PUK)  Irnplementatieplan  01-11-2017 06-11-2017 31-01-2018  31-05-2018 
Implementeren (PUK)  Implementatie  01-11-2017 12-12-2017 31-12-2018 
Implementeren (PUK)  Ingangsdatum uitnutten contract (mp)  01-12-2017 01-12-2017 01-12-2017  01-12-2017 
Afronden (PUK)  Projecteindrapport 
Afronden (PUK)  Afsluiting project (mu) 

Wijzigingsvermeken 
Nummer 	Product / Planning-item 	 Omschrijving 	 Aangemaakt op 	Status 



Hoofdpuntenrapportage Wapenstok 	 Afdrukdatum: 17 	-2[}18 

POkrer., 	Rozenda1, Mark 
1 T 	E 

A emene gegevens 
Rapportagepenocie 	 7-07-201 	 17-;7a-:018 	 Procedure aanbesteding 	 Openbaar Pt! 
Start- : Einddatum protect 	 C3 t-08-2(315 	Pm 	31,12-2018 	 Catedone aanbestedind 	 03 Polte vitrusting 
Oorspronkelijk Jaar Projectenkalender 	 2015 	 Inkooppakket  
Volt:mummer aanbestedindsprojeci 	 PU1511 	 Type aanbestedinp 	 B 
Expiratieciabirn landelijke overeenkomst 	 Geschatte Jaarspend 	 f. 150.000 

rail signaiering risioo-gebiede 
Media aandannt 
Planning 
Issues 

e. 	ichtatlg up  do pro3e ang  
Actueel  

Implementatte in voile gang. 

Toelichting 

1748-2018' Nieuwe draagmiddeien beschikboar en verssrekt aan de wapenkarners Week 34 zal er gecommuniceerd wordee naar de collega's om to komen rude& 
23-07-2018_ Het issue met het draagrniddel wovot Most door een modificatte aan het draagrniddel door to voeren. Leverancier heeft dat met Polite afgestemd. Limptliek hieromfrent 	Leo net ingang van begin 
augustus kunn. Meuwe. gemodificeerde draagmickielen warden uttgete 
18-08-2018 /2, 
15-08-2018i Levenng slagk.sens is op gang gekornert Iiiterlijk e,n4 	€ni zin de kussens uitgeleverd. 
28-05-2018: Dente fevenng op tijd en vogiedig ontvargen 
04-05-2018: Ttiveede deelevering -bet voiledig ontvangen. 	orate levering 8 mei in voorraact. Vofgende levering stoat voor eind met gepland. 
26-04-2018: Voottieredirigen opleiding docenten inopt volgens plan Bestelafspraken met TIO #n gemaakt en gedocumenteerd Tweede kvering wapenstokken gepland voor eind april. 
10-04-2018, Lewerancier heel eerste lever ng maar ten demo uitgevcierd. Wortit nu op geacteerct 
30-03-2018: Eerste levering waperistokken, conform planner, gepland once week 14. Urtwerking logistieke afspraken n week 14 oak gereed. Opleidng do 	step mitteel onderwits PA staai geplano vont 12-04-2018 
15-02-2018: Besieging slagkussens gedaan is i leverancter. Opletding kerndodenten 28-02-2018. 
09-01-2018: Opleding docenten PA op 12 december geweest Opdracht tot leveren verstrekt begin december. Leoerscoema vet leverancier vasigesteld. In afwactrting van eerste levering Adines over aanschaf slagtussens doo 

unte 	et Stutogroep 

4- 	A 	, 	,,ia 	-,- 	,, 	---'- 	4: 	,. 	--' 	-.. 	. 	,..-4 • 	- 	',,,, 	, 	 " 

resultaten afgel 	n 	#  ....... 	... 	... 	. 	. 
Naarn product 	 Start gepland 	Start wedtelijk 	Op-geleverd gepland Opgekverd werkelik Toelichting status 

415X.3-gebieden 

Media aandacht 

1s umcner 	00.41itiv41 ionalegiam 0 	i 	 Telp 
18-05.201702 

Planning 

tttltmer 	thttschrtjvrng 	 S 	ale 	Qts aalr 	 Effect( en) 	 Te 	nmaatregelfen) Aarxgemuukt o4s Eigena. 

Issues 

Timmer 	Ornschrijving 	 Sit nalerirt Effectten) 	 Tegenrnaa 	en 	 Aange 	Eigenaar  

Pre ustert 
Ondenwerp 

Praktiikkst op ten to huren Inca tie 
Budget 	 Spend 

30.000 	€ 	 1.222 
Toelichting 
r unchkasten vocr deelnerners ccaktrktes, 

Face 

inventanseren en initeren 

Naam product 

Ondeizoeksoodrach 

Start gepland 

5 

Start werkelijk 

20-03-2017 

One vent gep and 

04-01-2018 

leverd 
werkeritlt  
20-03-2017 

Inventanseren en ,rutieren Business Case 01-01-2015 20-03-2017 -08-2018 20-032017 
Inwnianseren en iota-coon Opdrachtionef i Protectmanda t 27-08-2018 28-03-2017 27-08-2018 20-032017  
Inventanseren en initieren  
Speciftoerert (POK  

Promo Initiate 	men 
Programma van eisen 	i rts, 	,iits„ 	SLA &3 

_14-077-2018 
20 

20-03-2017 
21}-03-2017 

14-07-2018 20-03-2017 
31-08-2016 20-03-2017 

Selenteten (PAKt Aanbesteclinasstrat.ie 4-07-2018 20-03-2017 14-07 2018 20-03-20 7 
Selecteren (PART Inschr. kid . & Form. set Pnt.e. k Con. coon 31 	201 20-03-201 31-08-2016 20-0!3-2017 
Seiecteren (PAK) Publicatie van otxlrachtfOPI(m_p) 03-04-2017 29-03-2017 03-04-2017 29-03-2017 
Selecte n (PAR) Nota ,itaninitchinft 14-05-2016 29-05-2017 31-05-2017 29-05-2017 
Selecteron ff. Gunrunosadvies 29-05-20 29-08-20'17 05-11-2017 25-10-2017 
Selecieren P Gunning i'irtp1 08- 	-20 7 31- 0-20 7 08-112017  31-10-2017 
Contracteren (PAK) Definittef °antra 01 	1-2017 01- 	-2D 7 02-112017 02 	2017 
Contracteren PAK) Ondertekend 	rtip 02 	-20 7 14-11-2017 30-11-2017 14-11-2017 
Contracteren {PAKI Geregisireerd co-tract 13-11-2017 14-11-2017 17-11-2017 14--11-2017  
ooniracteren (PAK) Publieatie van 	u , e op 07-11-2017 13-1 -20 7 30-112017 13-11-2017 
mplementeren {MX} impternenratieptan 01-11-2017 08-11-2017 31-01-201 31-05-201 
Implemen erect (PUKit...Jon lententatie 01-11-2017 12-12-2017 31-12-2018  
Implementer. (PUK) !man 	m udnutten contract 	pi 01-12-2017 01-12-2017 01-12-2017 01-12-2017 
Afrneden (PUK 01-11-2018 31-12-2018 
Afroeden (PUK) Afskittin proiect m 31-12-2018  31-12-2018 

1i j igingsveroaekeo  
Mummer 	Product t Planning-item thriving 	 Aaargep aakt get 	Status 
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Hoofdpuntenrapportage 
PDM'er:  

, Wapens ok Afdruitdatunr, 23-07-2018 

Algem ene gegevens 
Rapportagepentxte 	 22-0o-20113 	in' 	zs-A-20+3 	 Procedure aanbestecizng 	 Openbaar PU 
Stan- 	Einddatum ormect 	 01-08-2015 	um 	3142-2018 	 Catecone aanbestedinc 	 06 Pofite totrustric 
Ocrspronkellik Jeer Proiedtenkalender 	 2015 	 Inkooppakket  
Volonummer aanbestedinosproject 	 PU1511 	 Type aanbestedino 	 B 
Expirateciaturn lande.tike overeenlw ..st 	 schatte Jaarspend 	 € 150.000 

Overall signaleringrisirrs-0ebteden  

Media aandacht 
Planning 

Issues 

A4gemene toelithting op de projectvoo gang 

' 	4....... 
Voorberetding snplementahe in voile gang. 1-7-2018 Mad de invoenng ,n de eenheden 

Toetichting 

23-07-2018: Net issue met het draagrniddel wordt opgelost door een modificatte aan het draagrniddel door/tete:serer, Leveranoer heeft dot met Poiide afgesternd Logisbek hworntrent wordt nu uitgewerkt 	it Ingang van begin 
augustus kunn. 'tie... gernodificeerde draagmtdde4en warden uitgetteverd. 
8-06-2018,11 2.0  

-06-2018, LeVenng slagkussens :s op gang gekomen Uiterlijk erns Orli zin do kussens ditgeleverd 
28-05-2018: Derde levenng op tild en voffedig ann.:v.. 
04-05-2018: Tweede deeaevering met voltedig cntvangen 1 otate lever ng 8 islet ,n iraorraad. *tem:e levering stoat uoor e,nd met geptand 

8-04-2018: Voarberedingen ople ding docenten toopt volgens plan. Bestetafsprakert vet ILO tin gernaakt en gedocumenteerd. Tvreede levering wapenstokken gepland vcor eind awl! 
10-04-2018: Leverancier heeft eerste levering maar ten dele uitgevoerd. Wordt nu ap geacteerd. 
30-03-2018: Eerste levenng wapenstokken, conform Warm.. gepland vac, week 14, U.twerking lagsbeke afspraken n week 14 ook gereed Opted -mg docenten Altieel anderwils PA stoat geplana 	, 	-04-2018 
15-02-2018, Besteding slagkussens gedaan b4 *verancier. °Welding kemdocenten 28-T2-2018. 
09-01-2018' Opleding docenten PA op 12 december geweest Opdracht tot leveren vets-trek/ begin d 	rther le,,,,,,ema rise, leveran..- ,ras,fg,-stein. In afwath 	eerste feverng Aciv-i.,s ,,,e, aansshaf staglussens . 
Stuurgoep PU vastgesteld \Nardi nu uitgewertt met IKM 

spteeitpunten  
Pi 	mer 0..ii:WP - Oliiiiiiiiiiigen door eigenaar' ,7 	 erva 	

, 

ere iseerde r>esssrltaten afgelopen periods 

Ham product 	 Start gepland Lift werkeliik. Opgelenerd bland Opgeteverd werketijk Toelichting_., 	tus 
.....„,.. 	,,,..„. 

ebieden 

Media 	nclaabt 
SiM41 Sum. sursn 	 Efecttentt 	 Teoenra treitetlert p EK al 

16-0 -20,- 

Nanning 

V. 	 Signal 	aarzaak 	 1 	 T 	ahead( Ei 	csaae  

Flues 
„, 

  • 	- , 	 , 	, 
ormdu 

0 30-04-2018 

t"roje ctosten  

4) 	 • 	..,,, 	:: 	.'4.a:ik-lii.,.....; 	 , 	, 	 --T 
Praktijktest op een to hur n orate 0 000 	 i 922 	t uncbkostendeelnemers orakt4ktest 

Planning  

Fase 

Inventanseren .intheren 

Mama product 

Sniclerzoeklioodrad 

Statrt geptand 

-478-201.5 	.Z:1-03-2017 

Start werkelijk 

„44-01-2016 

Opgelevent 
tik 

20-03-2 
Inventariseren en iruberen Business Case 0 	-201 20-02-20 8-2018 20-03-201,  
1 ventariseren en initeren Opdrachtbnef ProJectmanda -20 0-02-20 27-06-2016 20-03-2017 
nventanseren en inter. Protect Inthate Document 14-07-2018 2017 14-07-20 20-03-2017 
Specifioeren (PDX) Programma van etsen & wensen oc#us>ef SLA 3 31- 	20 6 20-03,-2017 3 -0 -201 20-03-2017 
Selecteren (PAK) Aanbestedin sstrateit. 14 -07-20th 20-03-20 14-07-201d 20-03-2017 
Selecteren (PAK) frisch, teidr. 8 Form se _-,_ Phis:eats' Con 	. -08-2 20-03-201 31-08-2016 20-03-2017 
Selecte 	n (PAK) P bhcatte vast opdrach (OP) (mp) 0 	44-2017 29-03-20 17 03 04-2017 -03-2017 

electeren (PAK) Kota van iriLchtxnsten 14 	2016 29-05-2017 -05-2017 -05-2017 
Se 	enen (PAK) Gunningsadvies 29-08-20 29-06-2017 05-11-2017 25-10-2017 
Selecteren (PAK) Gunning (mpi 08-1 - 0 - -10-2017 00-11-2017 31-10-201;  
Corttracteren (PAK) Definibef contract 0 	-20 7 0 	1 -2017 02-11-2017 02-11-2017 
Contracteren (PAK) Ondertekend contractrn t 02-11-2017 11-2017 30-11-2017 14 11-2017 
- ntracteren (PAK) Geregrstreerd contract 3 #1-2017 4-11-2 7-11-2017 4-1 -20 - 
ontracteren (PAK) Publicate van geourxie opdracht +07-11-2017 -2017 30-11-201 13-11-2017 

Irn lementeren (PUK) Implernen 	ealan 01-11-2017 06-11-2017 31-01-201I3 31-05-2018 
Imolementeren (PUK) ImPlemer11,3,1. 01-1 -20 7 12-12-20 31-12-2018 
rn ement 	(PUK Imangsdatum U tnutten contract imp 01 	--20 7 01 	,..-201 01-12-2017 #71 	1z-201  
Afror en IPU 	.) Prokectendrappon 0 	2018 3 - 2-2018 
A or 	n iP Afsturtin 	prniect imp) 3̀1 12-20 3 	2- 	1 



Wijzigingsverzoeken 

Nummer 
	

ProductLPlanning-item 	 91Tatieint.,— 	 Aangemaakt op 	Status 



HoOld Ain -litalitiblje '--.-----"' ape 	0 

PDM'er, 
 

--, -,-,,'"''''''''''''''''''''''''''' 	''''''''''"--- Afdruk datum , 28-10-2018 

Aigernene gegevens 	 _ 
Pappor.gepenoce 	 25-09-2018 	Um 	26-11-2018 	 Procedure aanbestedng 	 Openhaar PU 
Start- , Einodaturn protect 	 01-08-2015 	tint 	31-12-2018 	 Categone oarcestedmo 	 06 Po be totrustind 
Oorsp-onkelik -Mar Projectenkaiender 	 2015 	 1'nko0ppakket 	 .,.. 
Va5onummer sanbestedinasproject 	 PU1511 	 Tv,. aanbested-nc 	 8 
Emtratfedatumiondgjke overeenkornst 	 Geschatte jaarspend 	 € 150.000 

Overall signatering risioo-gebied 

Med:a oandocht 

i,  

Algew

Planning 

ene toelichting op de projectvoortgang  
Actueel 
Implementatte in voile gang._ Mogehilt issue op aanstaande levering wapenstokken door Bonowi 

ToelichtifIg 	 .,,i.:,-.:• 	 .„, 
 

28-10-2018 Hooters voor de wapermokken oil 0..1 up' genre 	ceerd door' 
07-10-2018: invoenng gaat gestaag vender 
17-08-2018:Nieuwe draagmiddelen beschf kbaar en verstrekt aan de wapenkamers. Woo 34 zat er 7o00100 000/ Ivordert maar . oottega's om . tomer, ruilen. 
23-07-2018 Het issue met het droagmlidet wordt opgelost door een modificatie aan het draagmiddel door OP voeren Leverancfer heeft dat met Polite afgesternd Logistiek berorntrent wortit nu uttgewerkt Met rngang van beirn 
augustus kunnen neuwe. gernodesceerde ciraagmtdcieten 'warden uftgeteverd. 
18-06-2018102, 
.5-06-2018, ievenng stagkussens s op gang gekornen Uitertijk one on On de kussens ultgeieverd. 
28-05-2018, flerde levering op ttio en veedig cotvangen 
04-05-2018-  Tweede dee8evenng rt,et volledlg mtvangen Totaleleverng 8 rnei in voorraad. Volgende levenng sun 	oor etnd met geptand 
26-04-2018 Voorberedingen opleding docenten loopt ,Jolgens plan Bestetafspraken met TLO zin gemaakt COedocurr.nteerd Twee. erereg wapenstokken gepland voor eino ocni 
10-04-2018 Leverancter neeft eerste levering maar ten de. uftge,oerd Wordt nu op geacteend 
30-03-2018 Eerste teverng wapenstokken, conform piannen. gepland voor week 14. Uftwertting logstieke afspraken 	Week t4 ook gereed 0, .3c1 	g d 	ten 	ft et orderwtis PA staat geplan 	ow.  /2 	-,-2 18 

Bespoeekpuoten met Stuurgroep 

Mummer 	Kan 	 0,11,41(10.0 ..,..,;,,,,a-.:t.,...-: - --,,,::-!',-..-.',-4'.,,,''''',  , 	.,,I,-.,,,-i,,2,-.,,,a:iOpeneriringen door eigenaar 	 Vervaldatum 	Eigenaar 	Status 
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