Actieve Aanvaller (Schutter)/AMOK – Protocol 136
Vergunning voor beperkt gebruik
Met het gebruiken van deze materialen gaat u (de “gebruiker”) akkoord met de volgende voorwaarden. De gebruiker is een
onoverdraagbare, niet-exclusieve, herroepelijke en beperkte vergunning verleend voor het gebruik van de volgende materialen
voor meldkamer doeleinden. De gebruiker begrijpt dat alleen hij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het raadplegen en
het gebruik van deze materialen. De gebruiker mag alleen de meest recente versie van deze materialen gebruiken zoals die
regelmatig door the International Academies of Emergency Dispatch (de “IAED”) worden uitgegeven. De gebruiker begrijpt dat
alleen hij verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de meest recente versie wordt gebruikt. De gebruiker erkent en begrijpt
dat de IAED de enige en exclusieve eigenaar is van de auteursrechten en ander intellectueel eigendom dat verband houdt met
deze materialen. Deze materialen zijn beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten en overeenkomsten.
Alle rechten voorbehouden. De gebruiker mag de materialen op geen enkele manier wijzigen en gaat akkoord deze te gebruiken
in de staat waarin ze nu verkeren. De gebruiker mag deze materialen niet gebruiken voor commerciële doeleinden. De materialen
mogen niet worden opgenomen in andere producten, computers of CAD’s van derden. De gebruiker begrijpt en gaat ermee
akkoord dat dit protocol niet alle mogelijke denkbare situaties kan bevatten die gedurende een Actieve Aanval met een Schutter
zich kunnen voordoen. In geen enkel geval zal de IAED (en haar partners) aansprakelijk kunnen worden gesteld voor welke
aard van schade dan ook die verband houdt met het raadplegen of het gebruik van deze materialen. Het is niet vereist om dit
Protocol te gebruiken. Het besluit om dit Protocol te implementeren kan alleen door de organisatie van de gebruiker worden
genomen. Rechten die niet nadrukkelijk aan de gebruiker zijn verleend zijn voorbehouden aan de IAED.

International Academies of Emergency Dispatch HiRISC Policy
De International Academies of Emergency Dispatch beschouwt elke situatie waarbij het noodzakelijk is dat deze instructies
worden gegeven een voorval die hoge risico's met zich meedraagt (High Risk-Inherent Situation Case; HiRISC) en is van
mening dat een getrainde centralist (gecertificeerde EMD, EFD, EPD) of de organisatie waarvoor hij/zij werkzaam is, die een
goedbedoelde poging wagen om deze instructies te geven, niet aansprakelijk gesteld moeten worden voor voorvallen die
slecht aflopen. Dit moet niet worden beschouwd als een rechtelijke interpretatie, maar een sterke, officiële mening van de
Normcommissie en Raad van Bestuur van de IAED.
© 2001–2015 IAED Alle rechten voorbehouden. Octrooien aangevraagd.
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(Evacuatie)
a. Als de aanvaller weggaat moet u mij dat meteen zeggen.
b. Breng uzelf niet (nog verder) in gevaar.
(LOCKDOWN)
c. Als de aanvaller in de buurt is, wees dan heel stil en blijf uit
het zicht.
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Ga naar R X-1 behalve:
Aan de lijn blijven –––––––––––––––––––––––– Q
Dringende Afsluiting –––––––––––––––––––––– R
Veiligheids-afsluiting ––––––––––––––––––––– R
Evacuatie ––––––––––––––––––––––––––––––––––
LOCKDOWN ––––––––––––––––––––––––––––––––
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Actieve Aanvaller
(Schutter) / AMOK

S-1
S-2 ✱ Controleer informatie op computer.
✱ Volg het meldkamerbeleid voor het op de hoogte brengen van
de benodigde specifieke diensten.
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1. Wat voor soort wapens zijn er bij betrokken?–––––––––
a. (Vuurwapen) Hoeveel schoten zijn er afgevuurd?
b. (Vuurwapen) Wanneer heeft u voor het laatst
schoten gehoord?
2. Hoeveel verdachten zijn er bij betrokken?
3. Waar is de verdachte nu?
a. (Verdachte vertrokken/gaat weg/rijdt of loopt rond)
Hoe is hij/zij weggegaan?
i. (Voertuig) Geef mij een beschrijving van
het voertuig… –––––––––––––––––––––––.
ii. Welke richting is hij/zij opgegaan?
b. Geef mij een beschrijving van de verdachte…––––
4. Kunt u het gebouw/terrein veilig evacueren/verlaten?
Ja–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nee of Onbekend –––––––––––––––––––––––
5. (LOCKDOWN) Waar bent u precies?
a. Hoe kunnen we het beste bij u komen?
b. Hoeveel personen zijn er bij u?
6. Hoeveel personen zijn er in het gebouw/de omgeving?
7. Lijkt het erop dat de verdachte een kogelwerend vest of
kogelwerende kleding draagt?
8. Zag u de verdachte iets dragen?
a. (Ja) Beschrijf het aan mij.
9. Hoorde u de verdachte iets zeggen?
a. (Ja) Wat zei hij/zij?
10. (Verdachte ter plaatse) Is hij/zij gekomen met een voertuig?
a. (Ja) Geef mij een beschrijving van het voertuig… –
b. (Ja) Waar is het voertuig nu?
11. Heeft de verdachte iemand gegijzeld?
a. (Ja) Hoeveel personen?
b. (Ja) Waar zijn ze precies?
12. Hoeveel personen zijn er gewond? G
13. Wat kunt u mij nog meer vertellen?
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Beschermd door het Amerikaanse octrooi 7.436.937.

ESSENTIËLE BESCHRIJVINGEN
V Wapens
• Vuurwapen (type: pistool, geweer,
jachtgeweer)

• Mes (type: lang, kort)
• Knuppel (type: honkbalknuppel, ijzeren staaf)
• Overige (type: glas, fles, voertuig)
• Explosieven (type: bom)
K Persoon/Personen (gewapende
verdachten eerst)

(baard, snor, accent, tatoeages, piercings,
sieraden)
• Gezichtskenmerken (o.a. huidskleur)

• Oogkleur
• Gedrag (kalm, emotioneel, onder invloed)
• Naam/Relatie
• Adres/Telefoonnummer
M Voertuig
• Kleur
• Jaar
• Merk/Model
• Type (auto, bestelbus, vrachtwagen)
• Overige (lak, schade)
• Kenteken
• Land
f Boot (Vaartuig)
• Lengte
• Kleur
• Naam
• Registratienummer
• Type (motorboot, buitenboordmotor, zeilboot,
jacht, speedboot, raceboot, pont, schip)

ACTIEVE AANVALLER (SCHUTTER)/AMOK
Een gewapend persoon die wat voor
wapen dan ook heeft gebruikt om anderen
dodelijk letsel toe te brengen en die dit
blijft doen terwijl hij/zij onbeperkt toegang
heeft tot andere slachtoffers.
LOCKDOWN
Een procedure die wordt gebruikt door
scholen, bedrijven of personen waarbij
mensen in een gebouw of ruimte worden
veiliggesteld om blootstelling aan een
ACTIEVE AANVALLER (SCHUTTER)/AMOK
te minimaliseren.
Regels
1. Een GEWELDSMISDRIJF waarbij de
verdachte geen onbeperkte toegang
heeft tot andere slachtoffers moet
worden afgehandeld met Protocol 106.
2. Evacueren, als dat veilig kan, is de beste
manier om levens te redden. Als dit niet
mogelijk is zijn de instructies voor een
LOCKDOWN van levensbelang.
3. Gijzelsituaties ontstaan door een
ACTIEVE AANVALLER (SCHUTTER)/
AMOK moeten worden afgehandeld met
Protocol 136.
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Axioma's
1. Personen die worden aangevallen door een
ACTIEVE AANVALLER (SCHUTTER)/AMOK en
die niet kunnen ontsnappen, moeten mentaal
worden voorbereid om te vechten voor hun
leven. Het slachtoffer kan hierbij wapens
gebruiken, voorwerpen gooien, zich agressief
gedragen en schreeuwen.
2. De meeste slachtoffers die bij het bloedbad
op de Columbine High School in de
bibliotheek werden gevonden, waren
leerlingen die niet konden evacueren en
geen LOCKDOWN konden bewerkstelligen.
3. Het begrip ‘actieve schutter’ (AMOK) wordt
door de politie gebruikt om een gewapende
aanvaller aan te duiden die dodelijk geweld
gebruikt en onbeperkt toegang heeft tot
slachtoffers. De aanvaller gebruikt normaal
gesproken vuurwapens, vandaar de term
‘actieve schutter’; er kan echter gebruikt
gemaakt worden van elk ander wapen.
4. Een echte LOCKDOWN gaat boven een
brandalarm tenzij de rook of het vuur
onmiddellijk levensbedreigend is.
Officiële verklaring NTOA
De NTOA (National Tactical Officers Association) in
de VS waarschuwt tegen een verandering
van de inzet puur gebaseerd op een
vertraging van de laatst gehoorde schoten.
Deze tijdsvertraging, op zichzelf, maakt
de behoefte aan een onmiddellijke inzet
niet ongedaan. De aanvaller kan andere
wapens (messen, IED's enz.) gebruiken of zich
hierop voorbereiden, of de schoten zijn
eenvoudigweg niet te horen. Als de locatie
van de aanvaller niet bekend is, moeten
de agenten beginnen met het zoeken naar
of in veiligheid brengen van slachtoffers.
De inzet van de politie hangt af van alle
omstandigheden en kan wijzigen als er een
gijzelsituatie is of de dader zich verschanst.
De AMOK-procedure is er op gericht zo
spoedig mogelijk de “Dreiging te Stoppen”.
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Etniciteit
Geslacht
Leeftijd (geboortedatum)
Kleding
Lichaamsbouw/Lengte/Gewicht
Haarkleur/lengte/stijl
Andere herkenbare karakteristieken

Toevoegingen aan de Beslissingscode
De toevoegingen helpen om het soort
wapen te verduidelijken:
C = Knuppel
E = Explosieven
G = Vuurwapen
K = Mes
M = Meerdere wapensoorten
O = Andere
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ACTIEVE AANVALLER (SCHUTTER) / AMOK
Beleid v/d Academie

Evacuatie

Verlaat het gebouw/terrein, zelfs als anderen u niet
volgen. Indien mogelijk, help anderen te ontsnappen.
Volg een evacuatieroute die u wegleidt van de aanvaller.
Waarschuw anderen terwijl u aan het ontsnappen bent.
Probeer niet om gewonden te verplaatsen.
Ren niet naar de agenten, laat uw handen altijd zien en volg
al hun opdrachten.
Geef de politie een beschrijving van de verdachte en de
locatie.
• Kunt u de telefoon meenemen?
Ja a Terug naar waar u was gebleven

ACTIEVE AANVALLER (SCHUTTER) / AMOK
Regels

Deze instructies zijn
ontwikkeld in
samenwerking met de
National Tactical Officers
Association (NTOA) in de
VS.

1. GEWELDSMISDRIJVEN waarbij een verdachte
geen onbeperkte toegang heeft tot andere
slachtoffers zijn geen situaties met een ACTIEVE
AANVALLER (SCHUTTER)/AMOK.
2. Situaties met een ACTIEVE AANVALLER
(SCHUTTER)/AMOK zijn onvoorspelbaar. Om deze
De International Academy
reden moet de EPD de instructies in dit protocol
of EPD beschouwt
snel overzien en de meest van toepassing zijnde
elke situatie waarbij
instructies geven om de melder te helpen.
het noodzakelijk is dat
3. Tijdens de melding kan de verbinding wegvallen.
(Nee) Bel ons, indien mogelijk, terug vanaf een veilige deze instructies worden
De Instructies Voor Aankomst moeten vroeg
gegeven als HOOGRISICO
locatie.
gegeven
worden om de melder zo goed mogelijk
Einde SITUATIE en is van
voor te bereiden op een ontsnappingspoging of
mening dat getrainde EPD's
2 LOCKDOWN
om zichzelf te verdedigen.
(of hun organisatie) die

Verzamel anderen in uw omgeving en ga naar de
dichtstbijzijnde ruimte met een deur die op slot kan.
Verlaat uw huidige locatie niet als u denkt dat de
verdachte u dan kan zien of vinden.
Wanneer u eenmaal binnen bent, doe de deur op slot en
barricadeer de deur met zware voorwerpen.
Probeer te voorkomen dat u wordt gezien. Als dit kan, doe
het licht uit en sluit de gordijnen of lamellen om de ramen
te blinderen.
Ga zitten of liggen op de vloer. Doe dit tegen de muur waar
de deur in zit en wees zo stil mogelijk.
Zet het geluid en de trilfunctie van uw mobiele telefoon uit.
Reageer op niemand en doe de deur voor niemand open.
Als u gevonden wordt en u kunt niet ontsnappen, wees
dan agressief en voorbereid om te vechten voor uw leven
door voorwerpen als wapens te gebruiken. Gooi met
voorwerpen, schreeuw en blijf uzelf verdedigen.

een goedbedoelde poging
wagen om deze instructies
te geven, niet aansprakelijk
mogen worden gesteld
voor voorvallen die slecht
aflopen. Dit moet niet
worden beschouwd als een
wettelijke interpretatie,
maar een sterke,
officiële mening van de
Normcommissie en Raad
van Bestuur van de IAEPD.

Terug naar waar u was gebleven
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