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Notities bij zaak 
 
Telefonisch gesprek melder ongeval 27 januari 2017  
Op vrijdag 27 januari 2017 omstreeks 16:15 uur sprak ik, arbeidsinspecteur , met de melder 
van het ongeval de heer . Vanuit zijn gesprek leidde ik af dat het SO in het ziekenhuis St. Jansdal 
te Harderwijk lag. Verder dat het SO tijdens een schietoefening tijdens het bergen van een handvuurwapen zich 
in zijn eigen been had geschoten. De kogel is in zijn bovenbeen geschoten en heeft hetzelfde been boven de 
knie weer verlaten. Er zijn geen vitale delen geraakt. Het SO heeft vanwege zijn functie de mogelijkheid om 
meerdere handwapens te gebruiken. Niet is bekend of het slachtoffer tijdens de schietoefening een Glock 17 
gebruikte, ook is niet bekend of hij een zogenaamd 'Quick lock holster' droeg. Volgens de melder had het geen 
zin om naar de schietbaan te komen, het ongeval vond plaats vanmorgen omstreeks 11:30 uur en was er 
niemand meer aanwezig op de schietbaan. Het FO is wel ter plaatse geweest en heeft een onderzoek 
uitgevoerd en foto's gemaakt (discreet mee om gaan!). Ook zijn er getuigen, de namen zijn nog niet bekend. 
Gezien de functie van het SO is ook zijn naam nog niet bekend gemaakt. Het betrof een schietoefening om zijn 
bevoegdheid van wapendrager te mogen houden. Met de melder heb ik afgesproken dat ik hem een email stuur 
met mijn gegevens en een aantal vragen. Volgende week zal de melder de email beantwoorden en kan ik het 
onderzoek vervolgen. Zijn emailadres is: @mindef.nl 

, vrijdag 27 januari 2017. 
 
Geheimhouding slachtoffer vereist 7 februari 2017  
Afdeling 7. Defensie  
Artikel 1.26. Toepasselijkheid  
Tenzij in deze afdeling anders is bepaald is de wet van toepassing op arbeid verricht door defensiepersoneel.  
Artikel 1.27. Veiligheid van de Staat 1.   
 
De toepassing van de wet met betrekking tot arbeid verricht door defensiepersoneel geschiedt met 
inachtneming van de voor het Ministerie van Defensie geldende nationale en internationale voorschriften ter 
beveiliging van gegevens, waarvan de geheimhouding door het belang van de staat of van zijn bondgenoten 
wordt geboden.  
 
Ook zijn er uitsluitingen ten aanzien van bepaalde artikelen in de wet. Voor defensie personeel tijdens 
oefeningen 
 
Telefonisch toelichting vuurwapeninstructeur 14 maart 2017  
Op dinsdag 14 maart 2017 omstreeks 09:45 uur sprak ik telefonisch met de vuurwapeninstructeurs  



Egberts, op mijn vragen antwoordde hij mij het volgende, te weten: 
Het ongeval van het slachtoffer vond plaats met een handvuurwapen te weten een Glock 17. Bij de Glock 17 
zijn trekkerdruk en trekkerweg van het eerste schot en de volgende schoten volledig gelijk. 
De Glock 17 heeft een drietal veiligheden, te weten de trekkerdruk; de slagpinveiligheid en de valveiligheid.  
Het wapen heeft deze 3 veiligheden die ervoor zorgen dat een geladen wapen automatisch op veilig staat. Dit 
voorkomt dat een wapen afgaat bij stoten of vallen.  
In de trekker zelf zit de beveiliging die net iets meer uitsteekt dan de trekker, dit is de trekkerveiligheid. Als het 
pistool valt kan het niet zomaar afgaan. Pas als je daadwerkelijk gaat schieten druk je automatisch ook de 
beveiliging in en kan je het wapen afvuren. Omdat het zwarte bolletje aan het elastiek van de jas tijdens het 
bergen van het wapen in het holster klem zat tussen de trekker en trekkerbeugel werd deze veiligheid 
waarschijnlijk opgeheven. 
De slagpinveiligheid bestaat uit een ander soort pin de de slagpin blokkeerd. De slagpinbeveiliging is alleen op 
te heffen door de trekkerveiligheid in te drukken. Pas dan gaat de andere pin weer weg en is er een vrije weg 
voor de slagpin. 
Door de trekkerveiligheid en de slagpinveiligheid kom je vanzelf bij de valveiligheid terecht. Doordat de slagpin 
geen kant op kan kan bij een val, kan het wapen niet vanzelf af gaan. Dus maximale veiligheid bij dit wapen is 
gegarandeerd. 
Op het moment de trekkerbeveiliging en de trekker naar achteren wordt gedrukt door de wijsvinger, dan trekt 
hij de slagpin iets naar achteren om de slagpin met veer op spanning te brengen en deze met voldoende kracht 
naar voren te laten schieten. De trekkerdruk bedraagt 2,5 kilogram en bij een lichte aanraking van de trekker 
gaat het wapen niet af. Het zwarte balletje aan het elastiek van de jas zat waarschijnlijk klem in het holster 
tussen de trekker en de trekkerbeugel en vond de neerwaartse beweging om het wapen te holsteren plaats met 
een druk van meer dan 2,5 kilogram. 
De Glock heeft geen mechanische knop om het wapen te vergrendelen. Domme pech!!! 
 
Opmerking bij afhandelen 23 maart 2017  
Slachtoffer is in verband met zijn functie anoniem in onze systemen verwerkt en heeft hij de 
afhandelingcorrespondentie per email ontvangen. 

, donderdag 23 maart 2017. 
 
 
Notities bij acties 
 
 
 




