Wijziging Voorschriften pilot pepperspray

Toelichting

Noord, Groningen en Drenthe) uit te
breiden met de regiokorpsen
Amsterdam-Amstelland, Haaglanden,
Zaanstreek-Waterland, NoordHolland Noord en IJsselland. Reeds
eerder was voorzien in verlenging van
de pilottermijn tot 1 januari 2002, om
de pilotkorpsen de mogelijkheid te
geven pepperspray te blijven gebruiken tot het moment van inwerkingtreding van de voor de landelijke
invoering van pepperspray benodigde
wijziging van regelgeving (zie de wijziging van de Voorschriften van
19 december 2000, Stcrt. 248). Het
wetgevingstraject daartoe heeft enige
vertraging opgelopen, onder meer
door een gerechtelijke procedure in
de Europese aanbestedingsprocedure
voor de aanschaf van de pepperspray
en het bijbehorende draagmiddel alsmede de aanschaf van oefenbussen
pepperspray. In verband hiermee, alsmede met het oog op een stapsgewijs
landelijk introductietraject van pepperspray en de daarmee verband houdende bedrijfsvoeringstechnische
aspecten zoals planning en inroostering van trainingsuren voor pepperspray, is besloten het aantal pilotkorpsen in de vorenaangegeven beperkte
mate uit te breiden.
Het ligt in de bedoeling deze pilotvoorschriften hun werking te laten
behouden tot de datum van inwerkingtreding van de daartoe strekkende landelijke pepperspray-regelgeving,
doch uiterlijk tot 1 januari 2002.

De onderhavige wijziging van de
Voorschriften pilot pepperspray strekt
ertoe het aantal pilotkorpsen
(momenteel zijn dat de regiokorpsen
Rotterdam-Rijnmond, Brabant-

De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries.
De Minister van Justitie,
A.H. Korthals.

22 mei 2001/EA2001/U69728
Directie Politie/BJZ
De Ministers van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en van
Justitie;
Gelet op artikel 15 van de
Bewapeningsregeling politie,
Besluiten:
Artikel I
In artikel 2, eerste lid, van de
Voorschriften pilot pepperspray
wordt de zinsnede ‘RotterdamRijnmond, Groningen, BrabantNoord en Drenthe’ vervangen door:
Amsterdam-Amstelland, BrabantNoord, Drenthe, Groningen,
Haaglanden, IJsselland, NoordHolland Noord, RotterdamRijnmond en Zaanstreek-Waterland.
Artikel II
Deze voorschriften treden in werking
met ingang van 1 juni 2001.
Deze voorschriften zullen met de toelichting in de Staatscourant worden
geplaatst.
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries.
De Minister van Justitie,
A.H. Korthals.
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