Femke Halsema
Burgemeester

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
www.amsterdam.nl

Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Datum
Onderwerp

26 augustus 2021
Proef gerichte wapencontroles

Geachte voorzitters van de politievakbonden,
Wij hebben uw brief van hedenochtend inzake de aanwezigheid van waarnemers bij de proef
gerichte wapencontroles in goede orde ontvangen, waarvoor hartelijk dank.
In de brief geeft u aan dat uw collega’s van de eenheid Amsterdam onaangenaam zijn verrast door
het besluit van de Driehoek om waarnemers in de gelegenheid te stellen bij de proef aanwezig te
zijn. U schrijft voorts dat dit besluit het wantrouwen in het optreden van de politie aanwakkert. Uw
collega’s zouden dit ervaren als een gebrek aan vertrouwen in hun vakmanschap.
De Driehoek hecht eraan te benadrukken dat aan deze proef een lange en zorgvuldige
voorbereiding vooraf is gegaan. Reeds in 2019 heeft de Driehoek de gemeenteraad geïnformeerd
over het voornemen om de wapencontroles opnieuw in Amsterdam te introduceren. Daarna heeft
op verschillende momenten een fors debat met de gemeenteraad plaatsgevonden. De
gemeenteraad had verschillende zorgen, waaronder (maar niet beperkt tot) het risico van controle
op basis van etniciteit. De inzet van de Driehoek is geweest om deze zorgen zoveel mogelijk te
adresseren en weg te nemen – juist om de proef mogelijk te maken. De Driehoek realiseert zich
immers terdege dat het wapenbezit en wapengebruik in de stad een verontrustende omvang
aannemen. Zij heeft zich daarom veel moeite getroost om ondanks de weerstand de proef tot stand
te brengen.
Het is in dit verband dat de Driehoek gehoor heeft gegeven aan de wens vanuit de gemeenteraad
om waarnemers bij de proef toe te laten. De Driehoek heeft daartoe raadsleden willen uitnodigen.
Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad is vervolgens het waarnemerschap ook opengesteld
voor burgers.
Voorop staat dat de Driehoek een groot vertrouwen heeft in het vakmanschap van de politie. Er is
enkel waardering voor de agenten die dagelijks hun persoonlijke veiligheid in de waagschaal stellen
om de veiligheid van onze stad te vergroten. Daarover kan geen enkel misverstand bestaan.
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Daarmee staat niet op gespannen voet dat burgers (tijdelijk) in de gelegenheid worden gesteld om
kennis te nemen van de wijze waarop agenten hun werk – in dit geval de gerichte wapencontroles –
uitvoeren. Het is juist van belang dat burgers kunnen waarnemen hoe zorgvuldig de politie hierin
opereert.
We gaan graag met u in gesprek om uw zorgen aan te horen en het bovenstaande nader toe te
lichten.
Mede namens hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en politiechef Frank Paauw
Met vriendelijke groet,

Femke Halsema

