
GEWELDSINSTRUCTIE TOEPASSING STROOMSTOOTWAPEN 

1. Algemeen

a. Stroomstootwapen: een geweldmiddel dat door het afgeven van een
elektrische stroomstoot een persoon weerloos maakt als gevolg van het
tijdelijk verstoren van het motorisch- en zintuiglijk zenuwsysteem;

b. Stun mode: mogelijkheid om een stroomstoot af te geven bij direct contact
tussen een persoon en het stroomstootwapen;

c. Gebruik van het stroomstootwapen:
1. het richten en gericht houden van het stroomstootwapen op een persoon;
2. het afvuren van de pijltjes op een persoon; en
3. het toedienen van een stroomstoot op een persoon met behulp van de

“stun mode”.

2. Inzetcriteria

1. Het gebruik van een stroomstootwapen is slechts geoorloofd:
a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag

worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd
wapen bij zich heeft en dit tegen een persoon zal gebruiken;

b. om een persoon aan te houden die zich aan aanhouding, voorgeleiding
of andere rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft
onttrokken en die wordt verdacht van of is veroordeeld wegens het
plegen van een misdrijf;

c. ter verdediging tegen of voor het onder controle brengen van
agressieve dieren;

d. ter afwending van direct dreigend  gevaar voor eigen of eens anders lijf;
2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt van het

stroomstootwapen geen gebruik gemaakt indien de identiteit van de aan te
houden persoon bekend is en redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het
uitstel van de aanhouding geen onaanvaardbaar te achten gevaar voor de
rechtsorde met zich brengt;

3. Onder het plegen van een misdrijf, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden
mede begrepen de poging en de deelnemingsvormen, bedoeld in de artikelen
47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht. De ambtenaar waarschuwt
onmiddellijk voordat hij een stroomstootwapen tegen een persoon zal
gebruiken, met luide stem of op andere niet mis te verstane wijze dat een
stroomstootwapen gebruikt zal worden, indien niet onverwijld het gegeven
bevel wordt opgevolgd. Deze waarschuwing blijft achterwege indien de
omstandigheden de waarschuwing redelijkerwijs niet toelaten.


