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circulaire

Richtlijnen pepperspray

Korte samenvatting

Deze circulaire vervangt eerdere richtlijnen voor bet opslaan, het aanwen
den en voor de nazorg na aanwending van bet geweldsmiddel pepperspray.
Introductie

Per 29 juli 2005 is aan de geweidsinstructie penitentiaire inrichtingen (hierna: de
geweldsinstruciie) het geweldsmiddel pepperspray toegevoegd. Zie in dit verband
de artikelen if en 8a van deze instructie. In aansluiting daarop werden bij de
circulaires van 19 oktober 2005, nr. 5376630/05/DJI (GW) en 30 oktober 2005,
nr. 5380686/05/ DJI (DBV), Uitvoering art. 8a Geweidsinstructie inzake gebruik
pepperspray, uitvoerige instructies gegeven in verband met de invoering van dit
geweldsmiddel.

.

Intussen is pepperspray binnen verschillende onderdelen van DJI een vertrouwd
geweldsmiddel geworden. De noodzaak voor een uitgebreide instructie voor dit
geweldsmiddel zoals in de genoemde circulaires is gegeven, bestaat niet meer,
mede door de opname hiervan in het Handboek Unifiormering IBT. De desbe
treffende circulaires kunnen dan ook in de huidige vorm vervallen. Toch Iijkt het
nuttig een aantal richtlijnen voor dit geweldsmiddel te geven, zij het minder
uitgebreid. Deze volgen hieronder.
I

Wie is bevoegd?

De navolgende ambtenaren kunnen met het geweldsmiddel pepperspray worden
uitgerust:
1. alIe eden van de interne bijstandsteams (IBT’s);
2. andere door de sectordirecteuren aan te wijzen ambtenaren.
II

Opleiding

De onder I genoemde ambtenaren worden niet eerder uitgerust met het gewelds
middel pepperspray dan nadat zij de verplichte opleiding met het bewuste ge
weldsmiddel met goed gevoig hebben afgelegd en dit bij de directeur van de
inrichting bekend is. Tot opleiden en toetsen zijn uitsluitend bevoegd de daartoe
gecertificeerde instructeurs van het Opleidingsinstituut DJI.
De aanmelding voor de opleiding geschiedt door bet hoofd van dienst bij bet
genoemde opleidingsinstituut. Daarnaast geldt de verplichting de vaardighedente
ondëihôiiijen en d ejá~FITJks te taten toetsen. Zie voor de uit-voering hiervan
het Handboek Uniformering JBT (zie Vangnet, onder Homepage Applicaties, vei
ligheid).
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UI Opsiag, verstrekking en onderlioud van ha geweldsmiddel
Per locatje wordt, door tussenkomst van de Dienst Vervoer en Ondersteuning
(DV&o), aan de integraajmanager een hoeveelheid peppersprayspujtbussen
verstrekt. De bussen worden geregistreerd (waarbij de uiterste houdbaarhejdsdatum en het nummer van de bus vermeld wordt) en bewaard in een afgesloten
ruimte die uitsluitend voor bevoegden toegankelijk is.
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Voordat het interne bijstandsteam wordt ingezet, worden de leden van het team
voorzjen van een spuitbus pepperspray. Na afloop van de inzet van het team
worden de spuitbussen ingeleverd en op de daarvoor bestemde plaats opgebor
gen.
De voorraad spuitbussen dient bij het verlopen van de houdbaarheidsdatum te
worden vernieuwd. Daarbij dient, door tussenkomst van de DV&O, de oude
voorraad inclusief de lege spuitbussen ter vernietiging aan het Korps Iandelijke
politiedjensten (KLPD) te worden aangeboden. De nieuwe voorraad spuitbussen
wordt op de hiervoor aangegeven wijze geregistreej-d en bewaard.
IV Nazorg
Na het gebruik van pepperspray dient conform artikel 8a, vijfde lid, van de ge
weidsinstructie zo spoedig mogelijic aan de persoon op wie het geweldsmiddep is
toegepast nazorg te worden verleend. Er zijn twee soorten nazorg; gewone en
die wegens medische noodzaak. De ambtenaar die pepperspray heeft gebruikt is
ook verantwoordelijk voor het verlenen van nazorg. Als er sprake is van een me
dische noodzaak wordt de nazorg zo spoedig mogelijk overgedragen aan een me
disch geschoojde.
Bij beide vormen van nazorg dient de inrichting te beschikken over de volgende
middelen:
1. nazorgspuitbussen,
2. een flexibeje slang met douchekop dan wel een oogdouche voor het toe
dienen van koel (niet ijskoud) stromend water,
3. Vouwbladen waarin de effecten van pepperspray en de noodzakelijke
zorg worden beschreven. Dit vouwbiad wordt uitgereikt aan degene aan
wie nazorg is verleend. De vouwbiaden zijn beschikbaar in de Nederland
se, Franse, Duitse, Engelse, Turkse en Arabische taal (zie Vangnet, onder
Homepage Applicaties, veiligheid).
V
Melding gebruilc
Als het geweldsmiddel is toegepast of indien er mee is gedreigd, dan wordt dit
aan het hoofdkantoor DJI gemeld bij de sectordirecteur conform artikel 9 van de
Geweidsinstructie In het voorkomende geval wordt ook het meldingsformujier
gebruik pepperspray ingevuld en verzonden aan de Kerngroep Veiligheid. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier (zie j2jjjae).
De cirulaires van 19 oktober 2005, nr. 5376630/05/DJI, en 30 oktober 2005, nr.
5380686/05/DJI worden hierbij ingetrokken.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze,
de Hoofddirecteur Dienst Justitiete Inrichtingen,
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Melclingsformuner Gebruik Pepperspray
Aan: Dienst Justitiele Inrichtingen
Centraal Me!dpunt Gebruik Pepperspray
t.a.v. de heer R. Scherf
Kamer Z 4.59
Postbus 30132
2500 GC Den Haag
Dienstonderdee! I lokatie
Datum en tijdstip incident
Plaats incident
Svp omcirkefen wat van toepassingis
Vorm van gebruik
I
Gericht gebruik I dreigen
Bij gebruik: hoe vaak is er
gespoten?
Effectiviteit
Ja Nee* Gedeeltelijk*
Besmetting van collega’s door
Ja* Nee
spray
Medische_zorg_noodzakelijk
___________________________________
Ja* Nee
Oneigenlijk I geImproviseerd
Ja* Nee
e b ru i k
Behalve pepperspray is ook gebruik Fysiek geweld
gemaakt van
Wapenstok
Overige geweldsmiddelen*
Geen van bovenstaande
Informatie over nazorg uitgereikt of Ja Nee
medegedeeld
Tevreden over gebruik
We! Redelijk Niet*
Nadere toelichtjng (voor * is antwoorden verplicht)

—

Naam
Tel eft on n LI mm er
Handtekening

