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Voorwoord

In 1994 zijn in de politieregio's Gelderland-Midden en Rotterdam-Rijnmond pilot-

bureaus `schietwapenondersteuning' van start gegaan. De oprichting van deze

bureaus vloeit voort uit een advies van de Recherche Advies Commissie aan de

minister van Justitie. Met deze experimentele bureaus werd beoogd een impuls

te geven aan de bestrijding van het illegale bezit van en de illegale handel in vuur-

wapens en de controle op het legale bezit. Vuurwapenaangelegenheden zijn name-

lijk al jaren een stiefkind in de opsporingswereld. Dit rapport behelst een evaluatie-

onderzoek van de twee pilotbureaus.

Bij de opzet en uitvoering van het onderzoek zijn diverse personen en instanties

behulpzaam geweest. Op deze plaats willen wij de betrokkenen nogmaals bedanken

voor hun medewerking. Dit betreft de heer mr. E. Riks van de directie Politie van het

ministerie van Justitie, de heren Garssen, Geene en Teunisse van het Gelderse pilot-

bureau en de heren Muysson, De Vlieg en In 't Veld van het Rotterdamse pilotbureau.

Verder gaat onze dank uit naar de divisie Centrale Recherche Informatiedienst, met

name naar de heren De Bruin, Baltje en Kuyper, voor alle pogingen om betrouwbare

statistieken over de omvang van de vuurwapenproblematiek te leveren. Tot slot

bedanken wij de begeleidingscommissie (zie bijlage 1), die onder kundig en sympa-
thiek voorzitterschap van de heer mr. S. Tempel, officier van justitie te Assen, het

onderzoek nauwlettend volgde en de tekst van dit rapport van commentaar voorzag.
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Samenvatting en conclusies

Achtergrond

Het aantal vuurwapenincidenten waarbij gewonden en dodelijke slachtoffers

vallen, geeft al jaren een gestage groei te zien. Tegelijkertijd worden de opsporings-

inspanningen op dit gebied steeds minder, zo blijkt uit de aantallen in beslag

genomen vuurwapens en aangehouden verdachten terzake van de Wet wapens en

munitie (WWM). Al in 1985, inmiddels dus 10 jaar geleden, formuleerde het kabinet

in het plan 'Samenleving en Criminaliteit' (1985) voornemens om deze situatie te

veranderen. Veel werd daarbij verwacht van de nieuwe wapenwetgeving, de WWM

die op 1 september 1989 in werking zou treden. Met het oog daarop verzocht de

minister van Justitie de Recherche Advies Commissie (RAC) om een advies over

een zo adequaat mogelijke handhaving van de nieuwe wet. In het daarop in 1987
uitgebrachte advies pleitte de RAC voor een verhoogde opsporingsinspanning,

betere ondersteuning door de Criminele Inlichtingen Diensten (CID's), bevordering

van de tactische en technische deskundigheid van de politie en intensivering van

de controle op het (legale) vuurwapenbezit onder jachtaktehouders en leden van

schietverenigingen (RAC, 1987).
Noch de beleidsvoornemens uit'Samenleving en Criminaliteit', noch het RAC-advies

uit 1987, noch de inwerkingtreding van de WWM bleken de beoogde veranderingen

tot gevolg te hebben. Tijdens de behandeling van de justitiebegroting voor 1990 in de

Tweede Kamer constateerde de minister van Justitie dan ook dat de stand van zaken

niet veranderd was. De minister vroeg de RAC andermaal om advies en bovendien

om een onderzoek te (doen) verrichten naar de politiële en justitiële praktijk op dit

terrein. Dit heeft geresulteerd in een nieuw RAC-advies (RAC, 1991; Riks, 1991) en een

door het WODC in samenwerking met de RAC en de Centrale Recherche Informatie-

dienst (CRI) uitgevoerd landelijk onderzoek (Kruissink, 1991). Het onderzoek beves-

tigde dat de politiële en justitiële inspanningen op dit gebied te wensen overlaten

en bracht een reeks knelpunten aan het licht. Het centrale thema in die reeks van

knelpunten was een structureel gebrek aan aandacht en prioriteit voor vuurwapens

bij politie en justitie. De andere knelpunten die grotendeels uit die gebrekkige

aandacht voortvloeien, zijn kortweg: het ontbreken van mankracht, het ontbreken

van deskundigheid, het gebrek aan informatie en ondersteuning vanuit de CID's en

het Gerechtelijk Laboratorium, het gebrek aan belangstelling en medewerking van

het openbaar ministerie en de complexiteit van de WWM (zie voor een uitvoerig

overzicht Kruissink, 1991).
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In het aan dat WODC-onderzoek gekoppelde advies, uitgebracht in 1991, wees de

RAC op de noodzaak van een structurele, hernieuwde bestrijding van het illegale

wapenbezit, gecombineerd met een intensivering van de controle op het legale

bezit. De RAC pleitte onder meer voor het op niveau brengen van technische, tac-

tische en juridische deskundigheid op lokaal en regionaal niveau. Aanbevolen werd

om hiertoe in de regiokorpsen 'bureaus schietwapenondersteuning' op te richten.

Deze bureaus zouden de coordinatie en ondersteuning van tactische en technische

opsporingsonderzoeken voor hun rekening moeten nemen, alsmede de controle op

het legale wapenbezit. Tevens zouden die bureaus een waarborg voor deskundigheid

in de regio moeten vormen (RAC, 1991). Vervolgens is er weer enkele jaren weinig op

vuurwapengebied gebeurd, totdat in de loop van 1993 op initiatief van de minister

van Justitie werd aangevangen met de realisering van de door de RAC aanbevolen

bureaus schietwapenondersteuning.

Met financiële steun van het departement zijn in 1994 in de politieregio's Rotterdam-

Rijnmond en Gelderland-Midden bij wijze van experiment twee pilotbureaus schiet-

wapenondersteuning opgericht en - in eerste instantie voor de duur van één jaar -

van start gaan: het in Rotterdam gevestigde Regionaal Bureau Wapens & Munitie

(RBW&M) en het in Arnhem gevestigde Regionaal Bureau Schietwapen Ondersteu-

ning (RBSO).

De taken van de bureaus zijn in de projectplannen omschreven:

a het coordineren c.q. daadwerkelijk verlenen van specialistische tactische/

technische ondersteuning in opsporingsonderzoeken;

b het fungeren als deskundig aanspreekpunt voor openbaar ministerie, politie

(zowel recherche als basispolitiezorg), DCRI, hoofd van plaatselijke politie en

ministerie van Justitie;

c het overdragen van kennis (bijvoorbeeld het geven van voorlichting e.d. aan de

basispolitie);

d het verzamelen van zo veel mogelijk gegevens aangaande schietwapencriminali-

teit, deze nauwkeurig registreren, analyseren, en daaruit de voor de opsporings-

praktijk relevante informatie terugkoppelen naar diverse 'doelrelaties', zowel

intern (o.a. CID, tactische en technische recherche) als extern (openbaar minis-

terie, hoofd van plaatselijke politie enz.).

e het coordineren en initiëren van het toezicht en de controle op het legale bezit

van schietwapens;

Evaluatie

Dit rapport behelst de evaluatie van de twee pilotbureaus. De evaluatie is uitgevoerd

aan de hand van:

- een enquête onder de basispolitiezorg;

- interviews met functionarissen van de pilotbureaus zelf, diverse andere politie-
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onderdelen, openbaar ministerie, DCRI, Koninklijke Marechaussee en douane;

- enig cijfermateriaal, afkomstig van de DCRI en van de pilotbureaus zelf.

Pilotbureaus in de praktijk

Organisatie

Het RBSO en het RBW&M zijn bureaus die op regionaal niveau een ondersteunende

en coordinerende functie inzake vuurwapenzaken vervullen. De twee pilotbureaus

vertonen qua opzet, organisatie en werkzaamheden veel overeenkomsten. Beide

bureaus zijn kleinschalig van opzet: in beide gevallen zijn 5 à 7 personen aan het

bureau verbonden. Daarnaast zijn de contacten van de bureaus met de basis

geregeld via zogeheten vuurwapencontactpersonen. Het Gelderse RBSO heeft in elk

van de 13 regionale basiseenheden één vuurwapencontactpersoon. De Rotterdamse

vuurwapencontactpersonen zijn niet werkzaam op het niveau van de basiseenheid

zoals die in Gelderland-Midden, maar op districtsniveau; in elk van de 12 districten

is één contactpersoon aangesteld.

Bekendheid van de pilotbureaus en de vuurwapencontactpersonen

Voor een adequate taakuitoefening door de pilotbureaus zijn contacten en samen-

werking met de basispolitiezorg en andere politie-onderdelen van vitaal belang.

Om die reden hebben de bureaus bekendheid aan hun bestaan gegeven via diverse

kanalen, onder meer door artikelen in de korpskrant, het videojournaal van het

korps en het organiseren van een themabijeenkomst.

In Gelderland-Midden is de bekendheid van het pilotbureau vrij groot. Ruim drie
kwart van de geënquêteerde basispolitiefunctionarissen antwoordt bevestigend op

de vraag of er in het regiokorps een afdeling bestaat die speciaal met vuurwapen-

zaken is belast. Aangezien de meeste van deze respondenten ook de juiste benaming

(RBSO) of de aanduiding `pilotbureau' of `pílotteam' noemen, kan ervan uitgegaan

worden dat zij werkelijk op de hoogte zijn van het bestaan van het bureau.

In Rotterdam-Rijnmond antwoordt ongeveer 85% van de basispolitiemensen dat er

een speciale vuurwapenafdeling bestaat. Echter, de naam waaronder de responden-

ten die afdeling kennen, of menen te kennen, is in slechts een kwart van de geval-

len juist. Door de overige drie kwart van de respondenten worden fantasienamen

en een reeks namen van vroegere vuurwapenafdelingen genoemd. Of hier nu de

bekendheid van het vuurwapenbureau als zodanig of alleen de bekendheid met
de naam van het bureau in het geding is, valt moeilijk aan te geven. Toch lijken

deze resultaten erop te wijzen dat de bekendheid van het pilotbureau in Rotterdam-

Rijnmond minder groot is dan die van het Arnhemse pilotbureau in de regio Gelder-

land-Midden.
In beide politieregio's is ongeveer de helft van de basispolitiemensen die aangeven

de pilotbureaus te kennen, daar werkelijk mee in contact geweest in de zes maanden

voorafgaand aan de afname van de enquête.
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Het bestaan van de vuurwapencontactpersonen in de basiseenheden van de regio

Gelderland-Midden blijkt bij een overgrote meerderheid van de geënquêteerde

basispolitiefunctionarissen bekend, namelijk bij 85%. De vuurwapencontact-

personen in de regio Rotterdam-Rijnmond daarentegen bleken minder bekend te

zijn dan die in Gelderland-Midden. Iets meer dan de helft van de geënquêteerde

politiemensen in Rotterdam-Rijnmond, bleek op de hoogte te zijn van de aanwezig-

heid van deze functionarissen. Een soortgelijk verschil doet zich voor bij de contac-

ten met de vuurwapencontactpersonen. In Rotterdam-Rijnmond blijken - relatief

gezien - iets minder basispolitiemensen dan in Gelderland-Midden contact met

deze vuurwapenfunctionarissen gehad te hebben gedurende het halfjaar vooraf-

gaand aan het afnemen van de enquête. Het ligt voor de hand dat het verschil in

positionering van de vuurwapencontactpersonen, basiseenheid versus district,

debet is aan deze verschillen tussen de politieregio's. Verder zal hier vermoedelijk

het schaalverschil tussen beide korpsen een rol spelen. Het Rotterdamse korps telt

bijna vijf keer zoveel werknemers als het Gelderse.

Invulling van taken

Coordinatie en ondersteuning

Beide pilotbureaus hebben in principe een coordinerende en ondersteunende taak,

op juridisch en recherchetechnisch en -tactisch gebied.

In de praktijk betekent dit in Arnhem dat RBSO-medewerkers helpen bij de identifi-

catie van een aangetroffen vuurwapen, een technisch proces-verbaal opmaken

inzake het wapen alsmede dat zij contactpersonen voorbereiden en begeleiden bij

de uitvoering van vuurwapenzaken. Daarnaast bieden RBSO-medewerkers ook

assistentie in operationele zin, voornamelijk door mee te gaan bij huiszoekingen bij

vuurwapengevaarlijke verdachten. Een aantal van de geïnterviewden in Gelderland-

Midden maakt hiervan expliciet melding en spreekt daar waardering over uit.

In de Rotterdamse praktijk bieden medewerkers van het pilotbureau eveneens hulp

bij de identificatie van aangetroffen wapens en ondersteuning bij het opmaken van

processen-verbaal (pv's). Ook bestaat de mogelijkheid dat medewerkers van het

RBW&M op verzoek meegaan bij huiszoekingen en bieden zij ondersteuning bij

wapenonderzoeken. Vreemd genoeg wordt in Rotterdam-Rijnmond juist het feit dat

het RBW&M vooral een ondersteunende en nauwelijks operationele assistentie

verleent, diverse keren als negatief punt naar voren gebracht. Dit laatste is overigens

enigszins opmerkelijk omdat, zoals vermeld, in principe de mogelijkheid bestaat dat

RBW&M-medewerkers operationele ondersteuning bij huiszoekingen verlenen. Het

lijkt erop dat dat niet voldoende bekend is in de regio.

Door medewerkers van beide pilotbureaus wordt melding gemaakt van enige strub-

belingen in de samenwerking met de basispolitiezorg. De medewerkers geven aan

dat het soms moeilijk en lastig manoeuvreren is. In de districten en basiseenheden

ontstaat gemakkelijk de indruk dat het pilotbureau een interessante zaak dreigt over

te nemen (hetgeen absoluut niet de bedoeling is) en daar zou men niet van gediend
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zijn. Om die indruk zo veel mogelijk weg te nemen stellen de pilotbureaumedewer-

kers zich soms omzichtig en terughoudend op. Mogelijkerwijs is het in Rotterdam

gesignaleerde knelpunt inzake de operationele assistentie een bijgevolg van deze

heikele situatie.

Fungeren als deskundig aanspreekpunt / overdracht van kennis

Een andere taak van de bureaus, deels samenhangend met het voorgaande punt,

betreft de deskundigheid op vuurwapengebied. Een al jaren bestaand probleem

vormt immers het in de basispolitiezorg heersende gebrek aan deskundigheid op

vuurwapengebied. De invoering in 1989 van de over het algemeen als complex

ervaren WWM heeft die situatie niet direct verbeterd. In beide politieregio's blijkt het

anno 1995 nog steeds niet best gesteld te zijn met de deskundigheid. Zo heeft een

minderheid van ongeveer 15% van de geënquêteerde basispolitiemensen in beide

regio's een vuurwapencursus gevolgd. Bovendien worden veel fouten gemaakt bij

de beoordeling van een vijftal stellingen omtrent de wettelijke bevoegdheden op dit

terrein die aan de geënquêteerde basispolitiemensen voorgelegd zijn. Die omstan-

digheid onderstreept het belang van ondersteunende bureaus als de onderhavige

pilots.

In de praktijk krijgen de pilotbureaus naast de verzoeken om ondersteuning (zie

hierboven), dagelijks tal van (telefonische) vragen van technische, tactische of

juridische aard voorgelegd. De antwoorden van de bureaus zijn kennelijk zeer

bevredigend, want uit de evaluatie komt de deskundigheid van de medewerkers

van zowel het RBSO als het RBW&M zeer positief uit de bus. Die expertise wordt zeer

gewaardeerd, mede omdat men deze zelf vaak mist en de wetgeving complex

gevonden wordt.

In Gelderland-Midden was de meest voorkomende reden van de contacten met het

vuurwapenbureau het verstrekken of inwinnen van informatie over een persoon die

van illegaal vuurwapenbezit verdacht wordt. In Rotterdam-Rijnmond was het vragen

van advies over de wettelijke omschrijving van een wapen de meest voorkomende

reden. Van de basispolitiemensen die met het RBSO en het RBW&M in contact geweest

zijn, is respectievelijk ongeveer 85% en 90% tevreden of zeer tevreden over die con-

tacten. De interviews leverden soortgelijke resultaten op. De pilotbureaus lijken er

duidelijk in geslaagd te zijn om de voorgenomen functie van vraagbaak en aan-

spreekpunt te realiseren, zo blijkt uit de vele positieve geluiden die daarover met

betrekking tot allebei de bureaus opgetekend konden worden.

De beide pilotbureaus proberen niet alleen om de deskundigheid te bieden waar die

ontbreekt, maar ook om de deskundigheid op wapengebied bij de collega's zelf te

verhogen door het organiseren en/of verzorgen van (onderdelen van) cursussen.

Een aan de deskundigheid gerelateerde kwestie is de kwaliteit van de pv's van vuur-

wapenzaken. In Rotterdam-Rijnmond is de kwaliteit van de pv's een probleem

(onjuiste omschrijving van vuurwapens). Aan een verbetering wordt inmiddels

gewerkt. In Gelderland-Midden daarentegen is sinds de oprichting van het RBSO de

kwaliteit van de pv's sterk toegenomen omdat medewerkers van het pilotbureau in
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veel gevallen het technische gedeelte van vuurwapen-pv's verzorgen of daar op zijn
minst bij assisteren.

Registratie van incidenten en terugkoppeling van informatie

Beide pilotbureaus hebben een geautomatiseerde registratie van vuurwapeninciden-

ten opgezet. Van geselecteerde feiten waarvan uit ervaring bekend is dat er vaak een

vuurwapen een rol bij speelt, wordt in het bedrijfsprocessensysteem nagegaan of

inderdaad een vuurwapen een rol gespeeld heeft. Is dat het geval, dan wordt een

aantal kenmerken van die zaken in het systeem ingevoerd. De registratie biedt de

mogelijkheid om statistische en tactische informatie te genereren. De statistische

informatie geeft een beter inzicht in de aard en omvang van vuurwapenincidenten

dan voorheen mogelijk was op grond van het aantal in beslag genomen wapens.

Door een goede incidentenregistratie, ook van vage incidenten, en het koppelen van

incidenten aan personalia kunnen harde feiten boven water komen die in tactisch

opzicht van belang kunnen zijn (zie de casusbeschrijvingen in hoofdstuk 6. Wanneer

er bijvoorbeeld diverse incidenten met betrekking tot dezelfde persoon in het

systeem voorkomen, kan overwogen worden om de betrokkene aan te houden.

Tevens is het mogelijk de gevonden informatie over te dragen aan de vuurwapen-

contactpersonen, die de zaak verder kunnen afhandelen. Veel van de geïnterviewden

beschouwen geautomatiseerde incidentenregistratie als een positief punt van de

bureaus.

Verbonden aan de registratietaak van de pilots is het analyseren van de gegevens en

het terugkoppelen van voor de opsporingspraktijk relevante informatie naar diverse

`doelrelaties', zowel intern (o.a. CID, tactische en technische recherche) als extern

(o.a. openbaar ministerie, hoofd plaatselijke politie, douane). Uit de interviews is
naar voren gekomen dat er soms een levendige informatie-uitwisseling bestaat

tussen de pilots en korpsonderdelen als recherche, CID's, de afdelingen recherche-

informatie van de DCRI (ARI's),maar ook met instanties buiten de politie-organisatie,

zoals de douane en de Koninklijke Marechaussee, soms uitmondend in feitelijke

samenwerking.

Controle op het legale bezit

Ten aanzien van de controle van het legale bezit vertonen de twee pilotbureaus veel

overeenkomsten. In beide regio's is deze controle een `ondergeschoven kindje'. Beide

bureaus hebben te kampen met een erfenis uit het verleden. In de periode voor de

reorganisatie van de politie is jarenlang weinig aandacht besteed aan het legale bezit

en de controle daarop, waardoor op veel plaatsen situaties bestaan die niet conform

de wettelijke voorschriften zijn (bijvoorbeeld meer dan het wettelijk toegestane

aantal wapens op één verlof). Men is voornemens die situatie geleidelijk aan te

veranderen.

Ondanks de knelpunten die hier en daar boven water gekomen zijn, zijn veel respon-

denten in beide pilotregio's ervan overtuigd dat met de. oprichting van de bureaus
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een betere aanpak van vuurwapens gestalte gekregen heeft. Niet alleen de veiligheid

van de samenleving in zijn algemeenheid, maar ook de veiligheid van de collega's

op straat zou daarmee gediend zijn, aldus de respondenten. Veel geïnterviewden

spreken dan ook de hoop uit dat de pilots structureel voortgezet worden.

De pilotbureaus, een geslaagd experiment of niet?

De resultaten van dit evaluatie-onderzoek overziend, rest ons de vraag in hoeverre

de pilotbureaus erin geslaagd zijn om invulling te geven aan de voorgenomen taken.

De enige taak die nog niet helemaal uit de verf gekomen is, betreft het toezicht en de

controle op het legale vuurwapenbezit. Men is voornemens die situatie te verande-

ren. De eerste stappen op die weg zijn reeds gezet met een door Gelderland-Midden

ontwikkelde informatiebrochure en de verspreiding daarvan onder de legale wapen-

bezitters in beide regio's. Zoals uit het voorgaande naar voren is gekomen, hebben de

bureaus de overige taken waar zij zich voor gesteld zagen, in grote lijnen gereali-

seerd. Dit geldt voor de coordinerende en ondersteunende functie, het fungeren als

deskundig aanspreekpunt voor de incidentenregistratie en voor de deskundigheids-

bevordering in de regio door de overdracht van kennis. In alle onderdelen van de

korpsen Gelderland-Midden en Rotterdam-Rijnmond, maar ook daarbuiten, bij de

Koninklijke Marechaussee, douane en DCRI, werden overwegend positieve geluiden

over de pilots opgevangen. Bovendien lijkt van de oprichting van de bureaus een

stimulerende werking op de aanpak van vuurwapens uit te gaan. Nu de bureaus er

zijn, zijn de collega's meer dan voorheen geneigd om vuurwapenzaken aan te pakken

en informatie over wapens door te geven. Het feit dat er iets met die zaken gedaan

wordt, lijkt een motiverende uitwerking te hebben.

Het is moeilijk om de resultaten van de bureaus met `harde' cijfers te onderbouwen.

In de loop van het projectjaar zijn weliswaar honderden vuurwapenincidenten aan

het licht gekomen en vastgelegd in de incidentenregistraties van de bureaus (zie

hiervoor de jaarverslagen), maar doordat een dergelijke registratie voorheen niet

gevoerd werd en elders evenmin beschikbaar is, is het niet mogelijk om daaraan

een waarde-oordeel te verbinden. (Wèl is natuurlijk het feit dat die incidenten nu

geregistreerd worden van groot belang voor de opsporing en de beleidsontwikkeling

op dit terrein en als zodanig als een pluspunt aan te merken.) De landelijke regi-

stratie van in beslag genomen vuurwapens en aangehouden verdachten van de DCRI

biedt hier ook geen soelaas. Deze registratie laat qua volledigheid sterk te wensen

over.
De registraties van de beide pilotbureaus zèlf wijzen op een toename van het aantal

in beslag genomen wapens. Door het Gelderse RBSO werden gedurende het pilotjaar

in de gemeente Arnhem meer dan tweemaal zoveel wapens in beslag genomen als

in de jaren daarvoor. In Rotterdam-Rijnmond werden in het pilotjaar ongeveer de

helft meer wapens in beslag genomen dan in het jaar 1993. Wel moet bij deze cijfers

bedacht worden dat de geconstateerde stijgingen mede een gevolg kunnen zijn van

een meer accurate registratie (en dus niet zonder meer als maat voor de opsporings-
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inspanning beschouwd mogen worden). Bovendien kunnen deze cijfers door de

vondst van hele partijen ineens een vertekend beeld geven. Het is moeilijk om op

grond van deze cijfers conclusies te trekken over de resultaten van de bureaus, maar
de cijfers die er zijn, vertonen wel een tendens in de goede richting.
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Gezien de wijze waarop de bureaus invulling aan de voorgenomen taken gegeven

hebben de vele positieve reacties daarop, lijkt het gerechtvaardigd om het experi-

ment als geslaagd te beschouwen en de pilotbureaus tot een succes te bestempelen.

De aanwezigheid van de pilotbureaus blijkt te kunnen bewerkstelligen dat er bij de

politie weer aandacht aan vuurwapenzaken besteed wordt; en een structureel gebrek

aan aandacht was nou precies het belangrijkste probleem waar de bestrijding van

vuurwapencriminaliteit al jaren onder leed, getuige het eerder verrichte WODC-

onderzoek en de RAC-adviezen uit 1987 en 1991.

Een blik op de toekomst

De resultaten van dit evaluatie-onderzoek en de zorgwekkende ontwikkelingen op

vuurwapengebied in aanmerking nemend, lijkt het aan te bevelen om de pilot-

bureaus in Gelderland-Midden en Rotterdam-Rijnmond structureel te continueren.

Het verdient zelfs overweging om in andere politieregio's eveneens dergelijke

bureaus op te richten. (Overigens zou nog bekeken moeten worden of de noodzaak

daartoe in alle regio's bestaat.)

Dit lijkt wellicht op een pleidooi voor een rentree van het vuurwapenspecialisme in

de politiewereld, terwijl dit juist enkele jaren geleden mèt vele andere specialismen

plaats heeft moeten maken voor de generale taakstelling. In de eerste plaats kan
daarover opgemerkt worden dat de huidige pilotbureaus vanwege hun overwegend

ondersteunende en coordinerende taak weinig overeenkomsten vertonen met de

vuurwapenteams van weleer. De vuurwapenteams verzorgden ook het operationele

gedeelte, terwijl bij de Rotterdamse en Arnhemse pilotbureaus de operationele werk-

zaamheden juist voor rekening van de basispolitiezorg komen, geheel conform de

generale taakstelling. In de tweede plaats kan betwijfeld worden of de samenleving

wel gediend is met de generale taakstelling. Kan de politie wel functioneren zonder

specialismen? Het is denkbaar dat specialistische kennis op sommige terreinen nu

eenmaal onontbeerlijk is. De discussie hieromtrent woedt inmiddels al enkele jaren

voort en nog onlangs verkondigde de minister van Justitie publiekelijk het te

betreuren dat de gespecialiseerde afdelingen Jeugd- en zedenzaken goeddeels zijn

opgeheven.'

De huidige pilotbureaus vormen misschien wel de ideale middenweg tussen ener-

zijds de verkokerde organisatie van eigenstandige specialismen zoals die vroeger

1 Dit naar aanleiding van de publikatie van een onderzoeksrapport over de zedelijkheidswetgeving waarin

onder meer aandacht wordt besteed aan de beschikbaarheid van gespecialiseerde afdelingen Jeugd- en

zedenzaken in de politie-organisatie (De Savornin Lohman e.a., 1994).
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bestond en anderzijds de vervlakte, generale, gedespecialiseerde politie. De pilot-

bureaus vuurwapenondersteuning kunnen wellicht model staan voor soortgelijke

initiatieven op andere terreinen die zich met dezelfde problematiek geconfronteerd

zien (bijvoorbeeld jeugd- en zedenzaken, fraude en milieu).
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Wat betreft de organisatie van eventueel in andere regio's op te richten vuurwapen-

bureaus, zijn er, in navolging van de experimentele pilots twee varianten denkbaar:

de Rotterdamse en de Arnhemse. De belangrijkste verschillen tussen deze twee

betreffen de positionering van de vuurwapencontactpersonen (in de basiseenheden,

zoals in Gelderland-Midden, of in de districten, zoals in Rotterdam-Rijnmond) en de

mate waarin operationele assistentie verleend wordt; de Gelderse pilot brengt dat

meer in de praktijk dan de Rotterdamse. De resultaten van het onderzoek lijken erop

te wijzen dat de Arnhemse variant de voorkeur verdient. De Arnhemse pilot blijkt

beter bekend te zijn in het korps dan de Rotterdamse en hetzelfde geldt voor de vuur-

wapencontactpersonen. Over de door het Arnhemse bureau geboden operationele

assistentie wordt in de Gelderse regio vaak positief opgegeven, terwijl sommige

geïnterviewden in Rotterdam-Rijnmond het gebrek aan operationele ondersteuning

vanuit het RBW&M juist betreuren.

Het is echter de vraag of de Arnhemse variant voor alle regiokorpsen zo geschikt is.

De korpssterkte speelt hierin waarschijnlijk een belangrijke rol. In Rotterdam-

Rijnmond (dat bijna vijf keer zo groot is als Gelderland-Midden) is niet voor niets

gekozen voor positionering van de vuurwapencontactpersonen in de districten.

Het aanstellen van een dergelijke functionaris in elk van de 34 Rijnmondse basis-

eenheden zou wellicht allerlei organisatorische moeilijkheden (denk aan aansturing)

met zich mee gebracht hebben.

Wanneer de pilotbureaus in Gelderland-Midden en Rotterdam-Rijnmond structureel

voortgezet worden en het zover zou komen dat er ook in andere regio's bureaus

schietwapenondersteuning in het leven geroepen worden, dan ligt het voor de hand

een informatie-uitwisseling met betrekking tot onder meer wapens en verdachte

personen tussen de diverse regio's tot stand te brengen. Connecties zoals die nu door

de pilotbureaus binnen hun eigen regio gemaakt kunnen worden door het verzame-

len en koppelen van informatie, bestaan ongetwijfeld ook tussen regio's. Het ligt voor

de hand om die verbanden dan ook boven water te brengen. Een stap verder is

informatie-uitwisseling in internationaal (Europees) verband. Mogelijk is hier een

rol weggelegd voor de divisie CRI van het Korps Landelijke Politie Diensten en voor

Europol.
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Inleiding

1.1 Achtergrond en aanleiding tot dit onderzoek

De bestrijding van het illegale bezit en de illegale handel in vuurwapens2 kan zich

in dit land slechts incidenteel in de belangstelling van politiek en media verheugen.

Het feit dat het aantal slachtoffers van vuurwapendelicten relatief gering is, zal hier-

aan ongetwijfeld debet zijn. Dit laat onverlet dat de aantallen gewonden en doden

die bij schietpartijen vallen, al jaren een stijgende lijn vertonen (zie tabel 1). Verder

blijkt op het totaal van alle moorden en doodslagen met fatale afloop, het aandeel

van vuurwapens (en explosieven) te stijgen; in 1980 bedroeg dit 21%, in 1993 31%

(zie Hoogenboezem, 1995).

Terwijl het vuurwapengeweld een toename laat zien, vertonen de opsporingsinspan-

ningen op dit gebied sinds het begin van de jaren tachtig een dalende lijn3, zoals

duidelijk is te zien in tabel 2. Halverwege de jaren tachtig formuleerde het kabinet

in het plan `Samenleving en Criminaliteit' (1985) voornemens om die situatie te

veranderen. Veel verwachtte men daarbij van de nieuwe wapenwetgeving, de Wet

wapens en munitie (WWM), die op 1 september 1989 in werking zou treden. Met

het oog op de inwerkingtreding van de WWM heeft de minister van Justitie aan de

Recherche Advies Commissie (RAC) gevraagd om een advies over een zo adequaat

mogelijke handhaving van de nieuwe wet. In het in 1987 uitgebrachte advies pleitte

de RAC voor een verhoogde opsporingsinspanning, betere ondersteuning door

de Criminele Inlichtingen Diensten (CID's), bevordering van de tactische en tech-

nische deskundigheid van de politie en intensivering van de controle op het (legale)

vuurwapenbezit onder jachtaktehouders en leden van schietverenigingen (RAC,

1987). Maar, noch de in 'Samenleving en Criminaliteit' neergelegde beleidsvoor-

nemens, noch het RAC-advies uit 1987, noch de inwerkingtreding van de WWM in

1989 hebben de beoogde veranderingen bewerkstelligd, getuige de cijfers in de

tabellen 1 en 2.

2 De term 'vuurwapen' komt in de huidige wetgeving niet meer voor. In de tekst van de Wet wapens en

munitie wordt de term 'schietwapen' gebezigd. De wetgever verstaat daaronder 'een voorwerp geschikt

om projectielen of stoffen door een loop af te schieten, waarvan de werking berust op het teweeg brengen

van een scheikundige ontploffing of een andere scheikundige reactie, of, voor zover de kinetische mon-

dingsenergie hoger is dan 2,2 joule, waarvan de werking berust op een natuurkundig proces'. In dit rap-

port worden de termen 'schietwapen' (aansluitend op de wetstekst) en 'vuurwapen' (de meest gangbare

benaming onder zowel professionals als leken) als synoniem gebruikt.

3 Zie voor een meer uitgebreide schets van de ontwikkelingen op vuurwapengebied in de afgelopen decen-

nia onder andere Gerding (1989); RAC (1987 en 1991); Kruissink (1991 en 1994); Kruissink en Wiebrens

(1992).
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Tabel 1: Slachtoffers van schietpartijen, in absolute aantallen
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jaar doden gewonden

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

19 -

20 -

47 87

68 109

54 161

60 165

69 167

71 170

73 177

103 212

104 202

-* -*

* Gegevens ontbreken omdat de DCRI sinds 1993 geen registratie meer bijhoudt van schietpartijen en de daarbij

gevallen slachtoffers (zie ook hoofdstuk 6).

Bron: DCRI

Tijdens de behandeling van de justitiebegroting voor 1990 in de Tweede Kamer, sig-

naleerde de minister van Justitie dat het RAC-advies uit 1987 'nog niets aan actuali-

teitswaarde ingeboet' had en de politiële aandacht voor vuurwapenbezit en -gebruik

achterbleef bij de ernst en omvang van dit verschijnsel. Daarop verzocht de minister

de RAC opnieuw om advies en bovendien om een onderzoek naar de politiële en

justitiële praktijk op dit terrein. Dit heeft geresulteerd in een nieuw RAC-advies (RAC,

1991; Riks, 1991) en een door het WODC in samenwerking met de RAC en de Centrale

Recherche Informatiedienst (CRI) uitgevoerd landelijk onderzoek (Kruissink, 1991).

Het onderzoek bevestigde dat de politiële en justitiële inspanningen op dit gebied te

wensen overlaten en bracht een aantal knelpunten aan het licht. Allesoverheersend

bleek een structureel gebrek aan aandacht c.q. prioriteit voor vuurwapens bij politie

en justitie. De andere knelpunten die grotendeels met die gebrekkige aandacht te

maken hebben, zijn kortweg: het ontbreken van mankracht, het ontbreken van

deskundigheid, het gebrek aan informatie en ondersteuning vanuit de CID's en het

Gerechtelijk Laboratorium, het gebrek aan belangstelling en medewerking van het

openbaar ministerie en de complexiteit van de WWM (zie voor een uitvoerig over-

zicht Kruissink, 1991).

De RAC wees in het advies van 1991 op de noodzaak van een structurele, hernieuwde

bestrijding van het illegale wapenbezit, gecombineerd met een intensivering van de

controle op het legale bezit. De RAC pleitte onder meer voor het op niveau brengen

van technische, tactische en juridische deskundigheid op lokaal en regionaal niveau.

Aanbevolen werd om hiertoe in de (beoogde) regiokorpsen 'bureaus schietwapen-

ondersteuning' op te richten. Deze bureaus zouden de coordinatie en ondersteuning

van tactische en technische opsporingsonderzoeken voor hun rekening moeten
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Tabel 2: In beslag genomen wapens en aangehouden verdachten, absoluut en geïndexeerd

(1971=100)'

wapens

jaar aantal
verdachten
index aantal

1971 3.198 100 3.302 100

1972 3.136 98 3.084 93

1973 4.492 140 3.661 111

1974 5.367 168 4.914 149

1975 5.069 159 5.483 166

1976 5.260 164 4.893 148

1977 5.540 173 4.632 140

1978 5.854 183 4.859 147

1979 6.610 207 5.158 156

1980 4.781 149 4.668 141

1981 4.905 153 5.268 160

1982 4.843 151 5.147 156

1983 5.059 158 4.826 146

1984 4.478 140 4.359 132

1985 3.829 120 3.914 119

1986 4.038 126 4.194 127

1987 3.824 120 3.943 119

1988 3.376 106 3.700 112

1989 2.906 91 2.942 89

1990 2.574 80 2.576 78

1991 3.404 106 1.913 58

1992 2.347 73 2.072 63

1993 3.378 106 2.265 69

1994 3.228 101 -- -""

Cijfers niet beschikbaar (zie ook hoofdstuk 6).

Bron: DCRI

nemen, alsmede de controle op het legale wapenbezit. Tevens zouden die bureaus

een waarborg voor deskundigheid in de regio moeten vormen (RAC, 1991).

Sinds het uitkomen van de WODC- en RAC-rapportages, eind 1991, is het geruime tijd

vrij stil geweest aan het vuurwapenfront. In de loop van 1993 is hierin verandering

gekomen. Op initiatief van de minister van justitie, is door de directie Politie van het

ministerie een aantal plannen ontwikkeld:

- wijziging van de WWM;

- herziening van de strafvorderingsrichtlijnen;

- onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een centraal wapen-

register;
- ontwikkeling van een nieuw schietwapenformulier;

- oprichting van pilotbureaus schietwapenondersteuning in twee politieregio's.
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1.2 Oprichting van pilotbureaus schietwapenondersteuning
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In twee politieregio's zijn pilotbureaus gestart: Gelderland-Midden en Rotterdam-

Rijnmond. Ruwweg zouden de bureaus zowel de controle op het legale bezit als de

coordinatie en ondersteuning bij de opsporing van illegale activiteiten (gebruik en

handel) op schietwapengebied tot taak krijgen. Meer concreet worden de taken van

de bureaus in de projectplannen omschreven als:

- het coordineren c.q. daadwerkelijk verlenen van specialistische tactische/techni-

sche ondersteuning in opsporingsonderzoeken;

- het fungeren als deskundig aanspreekpunt voor openbaar ministerie, politie

(zowel recherche als basispolitiezorg), DCRI, hoofd van plaatselijke politie en

ministerie van justitie;

- het overdragen van kennis (bijvoorbeeld het geven van voorlichting e.d. aan de

basispolitie);

- het verzamelen van zo veel mogelijk gegevens aangaande schietwapencriminali-

teit, deze nauwkeurig registreren, analyseren, en daaruit de voor de opsporings-

praktijk relevante informatie terugkoppelen naar diverse 'doelrelaties', zowel

intern (o.a. CID, tactische en technische recherche) als extern (openbaar minis-

terie, hoofd plaatselijke politie, Gerechtelijk Laboratorium, enz.).

- het coordineren en initiëren van het toezicht en de controle van op het legale

bezit van schietwapens;

Het WODC heeft een evaluatie-onderzoek naar deze pilotbureaus verricht, waarvan

in dit rapport verslag gedaan wordt.

1.3 Probleemstelling

Bij evaluatie-onderzoek kan onderscheid gemaakt worden tussen de evaluatie van

het 'proces' en van de 'effecten'. Het proces betreft in dit geval het reilen en zeilen

van de pilotbureaus zèlf: in hoeverre is men erin geslaagd inhoud te geven aan het

voorgenomen takenpakket? Bij de effectevaluatie draait het om het bereiken van de

beoogde doelen: in hoeverre dragen de bureaus bij tot - simpel gesteld - een ade-

quate bestrijding van de vuurwapencriminaliteit?

Procesevaluatie

De procesevaluatie laat zich uitwerken in de punten:

- de bekendheid van de pilotbureaus in de regiokorpsen;

- de mate waarin (basis) politiefunctionarissen de 'weg' naar de pilotbureaus

weten te vinden;

- een overzicht van de verschillende activiteiten die de bureaus concreet ont-

plooid hebben;

- de oordelen van relevante betrokken partijen (ervaringen, eventuele knelpunten,

suggesties voor optimalisering).
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Over deze punten kan informatie verzameld worden door de betrokken partijen te

enquêteren en/of te interviewen (zie hoofdstuk 2 voor een verantwoording).

Verder zou in het kader van de procesevaluatie aan een tweetal min of meer 'harde'

gegevens gedacht kunnen worden, te weten het aantal in beslag genomen wapens

en het aantal ter zake van de WWM aangehouden verdachten. Overigens moet opge-

merkt worden dat het discutabel is of deze twee gegevens het beste onder de proces-

of onder de effectevaluatie gerangschikt kunnen worden. De keuze voor een indeling

bij de procesevaluatie is te verdedigen vanuit het idee dat het in beslag nemen van

wapens en het aanhouden van verdachten een middel vormen om het uiteindelijke

effect, de vermindering van vuurwapencriminaliteit (o.a. minder schietpartijen,

gewonden en dodelijke slachtoffers), te bereiken.

Dit gedeelte van de procesevaluatie zou als volgt vorm kunnen krijgen. De resul-

taten van de bureaus gedurende het pilotjaar kunnen vastgesteld worden door de

aantallen in beslag genomen wapens en aangehouden verdachten te vergelijken met

een periode van 12 maanden voorafgaand aan de pilots èn het verschil te bekijken

met twee politieregio's (vergelijkingsregio's) waar geen extra activiteiten op vuur-

wapengebied ondernomen zijn. Hierbij moeten evenwel enkele kanttekeningen

gemaakt worden.
Ten eerste kunnen de resultaten enigszins vertekend worden door het zogeheten

'registratie-effect'. De in het kader van de pilots gestarte registratiesystemen zullen

tot gevolg hebben dat in beslag genomen wapens en aangehouden verdachten

accurater geregistreerd worden dan tevoren. Het resultaat zal een toename zijn, in

vergelijking met de voorgaande periode. De indruk ontstaat dan gemakkelijk dat die

toename volledig aan de instelling van de pilotbureaus toegeschreven kan worden,

terwijl de resultaten in werkelijkheid gedeeltelijk het gevolg zijn van een verbeterde

registratie. De conclusies over de resultaten van de pilots zouden daardoor ten

onrechte 'extra positief' kunnen uitpakken.
Ten tweede vormt de vondst van hele partijen wapens een apart probleem bij de

aantallen in beslag genomen wapens. Die kan het geregistreerde aantal oneven-

redig sterk omhoog jagen en maken daardoor het aantal in beslag genomen wapens

tot een niet erg betrouwbare maat voor de resultaten die de bureaus bereikt hebben.

Effectevaluatie
Om het effect van de bureaus op de vuurwapencriminaliteit te onderzoeken zou -

theoretisch gesproken - een klassieke, quasi-experimentele opzet het meest ideaal

zijn: een vergelijking tussen de twee experimentele regio's en twee 'controleregio's'

waar geen extra inspanningen op vuurwapengebied plaatsvinden. De resultaten van

de pilotbureaus zouden dan onderzocht kunnen worden door cijfers over de project-

periode te vergelijken met een even lange periode daaraan voorafgaand (in verband

met seizoensinvloeden bij voorkeur een periode van 12 maanden). De cijfers zouden

betrekking kunnen hebben op:

- het aantal schietpartijen;
- het aantal gewonden als gevolg van vuurwapenincidenten;
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- het aantal dodelijke slachtoffers van vuurwapenincidenten.

Er zijn echter enkele problemen die een dergelijke opzet tot een dubieuze onder-

neming maken.

Ten eerste zou het van weinig realiteitszin getuigen om te verwachten dat direct met

de instelling van een pilotbureau de aantallen schietpartijen, gewonden en dode-

lijke slachtoffers zullen dalen. Dergelijke effecten zullen pas na geruime tijd merk-

baar zijn, en alleen dan wanneer het `proces' ook werkelijk is verlopen zoals beoogd.

Ten tweede, mocht er al sprake zijn van dergelijke effecten, dan zijn die statistisch

moeilijk meetbaar/aantoonbaar vanwege de relatief geringe aantallen waar het om

gaat. Ten derde zal zich naar alle waarschijnlijkheid op alle genoemde punten een

toename manifesteren, die wordt veroorzaakt door de verhoogde aandacht voor

vuurwapenaangelegenheden die de instelling van dergelijke bureaus met zich mee-

brengt, alsmede door de verbeterde registratie van incidenten. In feite doet zich hier

opnieuw het reeds genoemde registratie-effect gelden. In dit geval zou dat kunnen

leiden tot de (wellicht onterechte) conclusie dat de bureaus niet effectief zijn!

Om kort te gaan: een adequate, wetenschappelijk verantwoorde effectevaluatie is in

feite pas op een wat langere termijn mogelijk. Het experimentele pilotjaar zou als

nulmeting moeten dienen en in een daaropvolgend jaar zou naar effecten gekeken

kunnen worden. Vanwege de genoemde problemen blijft een effectevaluatie - in

termen van de bijdrage van de pilots aan de vermindering van vuurwapengeweld -

in dit onderzoek achterwege. Het onderzoek wordt geconcentreerd op de proces-

evaluatie.
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Methode van onderzoek

2.1 Databronnen

In dit evaluatie-onderzoek is langs verschillende wegen materiaal verzameld. Er

is gebruik gemaakt van registraties en jaarverslagen van de pilotbureaus, registra-

ties van de divisie Centrale Recherche Informatiedienst (DCRI), enquêtes onder

basispolitiezorgfunctionarissen en interviews met diverse bij vuurwapens en/of de

pilotbureaus betrokken functionarissen, werkzaam bij onder meer politie, justitie,

DCRI, douane en het Gerechtelijk Laboratorium. De gang van zaken rondom

enquêtes en interviews behoeft enige toelichting.

2.2 Enquêtes

Onder medewerkers van de basispolitiezorg in beide pilotregio's is een enquête

gehouden. In de enquête is gevraagd naar onder andere de achtergrond van de

respondent, de bekendheid met het regionale vuurwapenbureau en de contact-

personen daarvan, de frequentie van contact met het vuurwapenbureau, de

redenen van dat contact en de tevredenheid over de door het bureau geboden

ondersteuning.

De afname van de enquête in de beide pilotregio's verliep via de volgende procedure.

Uit een bestand van alle basispolitiezorgfunctionarissen is per korps een random

steekproef van ongeveer 300 personen getrokken. Aan deze functionarissen is een

enquêteformulier toegestuurd, vergezeld van een brief met een korte uitleg over

het onderzoek en een antwoordenvelop waarin het ingevulde enquêteformulier aan

het WODC geretourneerd kon worden. Na enkele weken is aan deze politiemensen

een herinneringsbrief gestuurd met het verzoek om de enquête alsnog in te vullen

en terug te sturen, in het geval zij hier nog niet aan toegekomen waren. Omdat de

respons in Rotterdam-Rijnmond achterbleef bij die in Gelderland-Midden, is in de

korpskrant van Rotterdam-Rijnmond nog een oproep geplaatst om mee te werken

aan het onderzoek door de enquête te retourneren.

Gelderland-Midden
Van de geretourneerde enquêtes uit de regio Gelderland-Midden bleken er vier niet

bruikbaar te zijn omdat de betrokkenen niet meer in de basispolitiezorg werkzaam
waren. Het totale aantal bruikbare, geretourneerde enquêteformulieren bedraagt

223. De respons van Gelderland-Midden komt daarmee op 76%.
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Rotterdam-Rijn mond

Van de geretourneerde enquêtes uit de regio Rotterdam-Rijnmond zijn er drie afge-

vallen omdat de formulieren terechtgekomen waren bij een vuurwapencobrdinator

in een van de districten en bij twee medewerkers van het vuurwapenbureau. Zestien

formulieren zijn afgevallen omdat die abusievelijk verstuurd bleken te zijn aan

personen die blijkens hun functie-omschrijving niet in de basispolitiezorg werkzaam

waren. Voorts zijn 34 enquêteformulieren ingevuld door personen die op het

moment van steekproeftrekking weliswaar in de basispolitiezorg in een van de

districten werkten, maar op het moment van invullen van de enquête niet meer.

De redenen daarvan betroffen bevordering tot inspecteur danwel aanvaarding van

een functie bij de Regionale Recherchedienst. De enquêteformulieren van deze 34

personen zijn na overleg met het vuurwapenbureau wèl in het onderzoek gebruikt.

Het totale aantal bruikbare, geretourneerde enquêteformulieren bedraagt 141. De

respons van Rotterdam-Rijnmond komt daarmee op 47%, een nogal laag percentage.

2.3 Interviews

In de interviews is aan de hand van een lijst met aandachtspunten gevraagd naar
onder meer de bekendheid en de bereikbaarheid van hetvuurwapenbureau, de

eventuele contacten van de geïnterviewden met het bureau, de redenen daarvan en

de bijdrage van het bureau aan de handhaving van de WWM.

In totaal hebben 32 interviews plaatsgevonden, waarin 43 personen aan het woord

gekomen zijn.4 Eén uitzondering daargelaten, zijn de geïnterviewden persoonlijk

door een WODC-medewerker op hun werkplek bezocht.5 Gerangschikt per pilot-

bureau werden de volgende functionarissen geïnterviewd.

Pilot Gelderland-Midden:

- tactisch rechercheur;

- tactisch rechercheur groepscriminaliteit;

- rechercheur zware criminaliteit;

- meldkamercentralist;

- groepschef Bijzondere Wetten;

- twee medewerkers Regionale Criminele Inlichtingendienst;

- medewerker arrestatieteam en Groep Bijzondere Opdrachten;

- vuurwapencontactpersoon/hondengeleider;

- assistentieverbindingsambtenaarAh -Oost (DCRI);

- officier van justitie;

- parketsecretaris;

- drie medewerkers douane;

4 In enkele gevallen vond een gesprek met meer dan één persoon plaats, onder andere bij de pilotbureaus

zelf, waardoor het aantal geïnterviewde functionarissen groter is dan het aantal interviews.

5 De enige uitzondering hierop vormt het gesprek met de parketsecretaris in Arnhem, dat telefonisch heeft

plaatsgevonden.
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- twee medewerkers Koninklijke Marechaussee;

- drie medewerkers Regionaal Bureau Schietwapen Ondersteuning (RBSO).

Pilot Rotterdam-Rijnmond:

- vuurwapencontactpersoon van een district;

- drie algemeen rechercheurs;

- specialist verdovende middelen, Regionale Recherchedienst;

- vier medewerkers basispolitiezorg;

- hoofdmedewerker Bijzondere Wetten;

- rechercheur Bijzondere Wetten;

- medewerker meldkamer;

- medewerker arrestatieteam;

- diensthondgeleider;

- assistentieverbindingsambtenaarARI-Zuid-West (DCRI);

- officier van justitie;

- parketmedewerker afdeling beslag;

- medewerker douane;

- groepscommandant Koninklijke Marechaussee;

- drie medewerkers Regionaal Bureau Wapens & Munitie (RBW&M).

Algemeen:
- medewerker afdeling Wapens en Explosieven, Gerechtelijk Laboratorium.

19
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Pilotbureaus in de praktijk

In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe de pilotbureaus zijn georganiseerd en welke

werkzaamheden zij ontplooid hebben. De informatie is grotendeels gebaseerd op

gesprekken met medewerkers van de beide pilotbureaus.

3.1 Gelderland-Midden: RBSO

Bij het regiokorps Gelderland-Midden zijn ongeveer 1.100 mensen werkzaam. De

regio is onderverdeeld in 4 districten, die in totaal 13 basiseenheden (units) omvat-

ten. Het pilotbureau in Gelderland-Midden luistert naar de naam Regionaal Bureau

Schietwapen Ondersteuning (RBSO) en is gevestigd te Arnhem.

3.1.1 Organisatie

Personeel

Het RBSO bestaat uit een coordinator, drie medewerkers en een administratieve

kracht. De coordinator en twee van de medewerkers zijn gedetacheerd vanuit de

afdeling Bijzondere Wetten, de derde medewerker vanuit de douane. De coordinator

is formeel voor 15 uur aan het RBSO verbonden. Dit aantal uren kan in de praktijk

variëren, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die bepaalde zaken in beslag nemen;

de overige medewerkers zijn full-time bij het bureau werkzaam.

Bekendheid

De medewerkers van het RBSO hebben het bureau onder de aandacht van het korps

gebracht door middel van artikelen in de korpskrant en via het videojournaal van het

korps. Gedurende het gehele pilotjaar heeft het RBSO getracht via de praktijk meer

bekendheid te krijgen. Via het videojournaal en het informatiebord RBSO, bestemd

voor de gehele basispolitiezorg, wordt informatie verschaft ten aanzien van vuur-

wapenzaken, vuurwapengevaarlijke verdachten en aan te houden personen. Het is

hun ervaring dat deze informatie met veel enthousiasme door de basispolitiezorg

wordt opgepikt. (Zo heeft bijvoorbeeld een mededeling op het videojournaal dat een

persoon een wapen draagt, tot gevolg gehad dat de betrokkene de volgende dag zes

keer gecontroleerd werd.) Zoals de RBSO-medewerkers zelf aangeven, hebben zij in

dit eerste jaar geprobeerd zichzelf `te verkopen': het RBSO zegt nooit `nee' op vragen

of verzoeken om ondersteuning, `hoe laat en wanneer het ook is'.

Contactpersonen in de basiseenheden

Binnen elke basiseenheid zijn contactpersonen aangesteld. Zij zijn het deskundig

aanspreekpunt voor hun unit in verband met vuurwapenzaken, maar tevens voor
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het RBSO. Het RBSO streeft naar een goede samenwerking tussen de contactpersonen

enerzijds en de afdeling Bijzondere Wetten van dat district anderzijds. De afdelingen

Bijzondere Wetten beschikken over veel deskundigheid en de unit-contactpersonen

zullen steeds meer ervaring opdoen die van pas kan komen bij de controle op het
legale bezit.

3.1.2 Registratie van incidenten

Het RBSO registreert incidenten in een geautomatiseerd systeem, genaamd SIRIS

(Schietwapen Incidenten Registratie en Informatie Systeem). Het registreren gaat als

volgt in zijn werk. Drie functionarissen van het vuurwapenbureau krijgen dagelijks

uitdraaien van rapportages uit het bedrijfsprocessensysteem (BPS). Die rapportages

betreffen geselecteerde delicten waarvan uit ervaring bekend is dat er vaak een vuur-

wapen een rol bij speelt. Een aantal kenmerken van die zaken wordt in het systeem

ingevoerd.6 Het pilotbureau is hier wekelijks 15 à 20 mensuren mee bezig. Het kost

weliswaar veel tijd, maar op die manier raakt men wel bekend met de namen van

verdachten op regionaal niveau en zullen verbanden sneller gelegd kunnen worden.

Vooral op termijn kan dit systeem uitgroeien tot een goudmijn aan informatie over

vuurwapenincidenten. Doordat slechts drie mensen de invoer in het systeem verzor-

gen, is een behoorlijk consistente invoer gewaarborgd. Het SIRIS-systeem is ontwik-

keld door de afdeling Informatie en automatisering van het korps.

De registratie biedt de mogelijkheid om statistische en tactische informatie te gene-

reren. Het systeem geeft statistisch inzicht in de aard en de omvang van vuurwapen-

incidenten, beter dan voorheen mogelijk was op grond van het aantal in beslag

genomen wapens. Door een goede incidentenregistratie, ook van vage incidenten,

en het koppelen van incidenten aan personalia kunnen harde feiten boven water

komen die in tactisch opzicht van belang kunnen zijn. Wanneer er bijvoorbeeld meer

dan één incident met betrekking tot dezelfde persoon in het systeem voorkomt, kan

overwogen worden om de persoon aan te houden. Tevens is het mogelijk de gevon-

den informatie over te dragen aan de vuurwapencontactpersoon in de basiseenheid,

die er verder mee aan de slag gaat.

In verband met de vergelijkbaarheid van gegevens met het Rotterdamse pilotbureau,

heeft het RBSO met de Rotterdamse collega's afspraken gemaakt over de selectie van

te registreren incidenten en de kenmerken van incidenten die geregistreerd worden.

3.1.3 Werkzaamheden

Ondersteuning

Het RBSO heeft vooral een ondersteunende taak. De medewerkers kunnen voorberei-

dend onderzoek doen, meegaan bij een huiszoeking of een verdachte verhoren,

6 Bij ontbrekende informatie wordt de betrokken rechercheur gebeld en om informatie gevraagd.
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maar zij doen geen zelfstandig onderzoek. De geboden ondersteuning kan diverse

vormen aannemen.

- Technische ondersteuning. De onbekendheid van de materie is de meestvoor-

komende reden voor collega's om een beroep op het RBSO te doen. Collega's

vragen bijvoorbeeld om hulp bij de identificatie van in beslag genomen wapens

in verband met de opmaak van pv's.

- Juridische ondersteuning. Het RBSO maakt vaak een afzonderlijk technisch pv

op en voegt dit bij het pv dat een recherche-afdeling naar aanleiding van een

onderzoek heeft opgemaakt. De recherche beschouwt aangetroffen vuurwapens

vaak als ballast en is opgelucht wanneer het RBSO de vuurwapens uit handen

neemt en verder afhandelt. Ook komt het voor dat advies over de toepassing van

dwangmiddelen wordt ingewonnen.

- Ondersteuning bij huiszoekingen. Wanneer een recherche-afdeling na een voor-

bereidend onderzoek tot een huiszoeking overgaat en vermoedelijk vuurwapens

zal aantreffen, gaat over het algemeen een medewerker van het RBSO mee.

Daarnaast springt het RBSO incidenteel bij wanneer er een tekort aan mensen is

om een huiszoeking te doen.

Fungeren als deskundig aanspreekpunt / het overdragen van kennis

Onder auspiciën van het RBSO hebben 37 korpsleden de cursus Vuurwapencrimina-

liteit van de rechercheschool gevolgd. Naast 13 unit-contactpersonen, bestond deze

groep uit medewerkers van de Regionale Criminele Inlichtingendienst, de tech-

nische recherche, afdelingen Bijzondere Wetten, de douane en de hondengeleidings-

dienst.
Vanuit de districten wordt dagelijks ongeveer vijf keer naar het RBSO gebeld. Veel

telefoontjes betreffen vragen over de tenlastelegging: wat is precies het strafbare

feit? Of de medewerkers wordt gevraagd een klein pv op te maken.

In 1994 zijn er 311 aanhoudingen in verband met wapenbezit verricht. Daarnaast

zijn er allerlei contacten met de omgeving die niet geregistreerd worden: diverse

keren per dag wordt gevraagd om tactische of technische ondersteuning of een

verzoek ingediend om in een onderzoekje te participeren.

Coordinatie vuurwapenzaken

Wanneer een unit-contactpersoon een vuurwapenzaak gaat uitvoeren, maar van-

wege zijn reguliere dienst geen tijd heeft om die voor te bereiden, of wanneer hij

onvoldoende ervaring heeft, kan het RBSO te hulp komen. Het RBSO bereidt dan

alles voor en regelt indien nodig een arrestatieteam. Vanwege hun ervaring gaan de

medewerkers van het RBSO ook geregeld mee bij een huiszoeking, maar vaak alleen

onder voorwaarde dat de contactpersoon de zaak verder afhandelt. `Het is marchan-

deren, organiseren en regelen, met als resultaat dat het aantal in beslag genomen

vuurwapens drie keer zo hoog is geworden', zo vertellen de medewerkers van het

RBSO.
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Ook kan coordinatie en ondersteuning van de zijde van het RBSO geboden worden

naar aanleiding van de BPS-rapporten die in het kader van de registratie doorgeno-

men worden. Komt een RBSO-medewerker een vuurwapenzaak in het BPS tegen, dan

neemt de vuurwapencontactpersoon uit de desbetreffende basiseenheid contact op

met de betrokken collega's en biedt zijn diensten bij het onderzoek aan. Om geen

`heilige huisjes omver te trappen' stelt de contactpersoon zich daarbij enigszins

omzichtig en bescheiden op. Dat blijkt de beste manier om tot samenwerking te

komen. Op sommige plaatsen in de regio is men namelijk nog van voor de regionali-

sering gewend om zaken op zijn eigen manier aan te pakken, via de recherche. Daar

zit men niet te wachten op ondersteuning, zeker niet van een basispolitiezorgmede-

werker. Het RBSO heeft geprobeerd de 13 basismedewerkers die de rol van contact-

persoon vervullen, goed op te leiden, zodat zij door kennis van zaken en ervaring de

collega's in de regio kunnen overtuigen van hun deskundigheid en capaciteit.

Coordineren/initiëren van toezicht/controle op het legale bezit

Het RBSO is nog nauwelijks toegekomen aan `het legale bezit'. De door de minister

van Justitie opgedragen controle is nog niet uitgevoerd. Er is jarenlang geen aan-

dacht aan het vergunningenbeleid besteed, vooral in de vroegere rijkspolitiegemeen-

ten. Hierdoor kan men niet van de ene op de andere dag met een repressieve contro-

le starten. Het RBSO heeft daarom een stappenplan opgesteld. De eerste stap behelst

het opstellen van een brochure. Deze is aan alle legale wapenbezitters gestuurd,

zodat iedereen op de hoogte is van de stand van zaken en de richtlijnen. Diverse
andere regio's hebben inmiddels van deze brochure gebruik gemaakt.

De volgende stap is een steekproefsgewijze controle van schietverenigingen, jacht-

aktehouders, verlofhouders, enzovoort. Het ontbreekt aan voldoende capaciteit om

iedere vergunninghouder te controleren, zodat een steekproef getrokken zal worden.

Het RBSO hoopt dat 'de tamtam het werk verder zal overnemen'.

De controle van het legale bezit is een eindverantwoordelijkheid van de korpschef,

in operationele zin uitbesteed aan de afdelingen Bijzondere Wetten in de districten.

Het RBSO wil het beleid afstemmen, zodat in de hele regio op dezelfde wijze gecon-

troleerd wordt. De unit-contactpersonen krijgen hierin een belangrijke rol. Zij zullen

de basiseenheden moeten coachen en krijgen een opleiding over legaal wapenbezit.

Procedure ten aanzien van in beslag genomen wapens

Het RBSO had bij aanvang van het pilotjaar als doel gesteld alle in de regio in beslag

genomen wapens te verzamelen. Dat is in de praktijk niet gebeurd. Het bleek niet

haalbaar en zou een enorm gesleep met wapens door de regio zijn geworden.

Inmiddels is besloten dat de unit-contactpersonen altijd de in beslag genomen

wapens op hun district bekijken. Deze personen zitten er tenslotte vlakbij. Het RBSO

krijgt de benodigde gegevens van het vuurwapen via de contactpersonen en de

contactpersonen deponeren het wapen bij de afdeling Inbeslaggenomen Voor-

werpen op de districten. Justitie bepaalt vervolgens wat er verder met het wapen

gebeurt.
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Het RBSO vult altijd een Schietwapenpersoonsformulier in en verstuurt die naar de

DCRI. De medewerkers van het RBSO hopen dat de DCRI deze formulieren blijft

verwerken, omdat deze in hun ogen een belangrijke schakel vormen bij de opspo-

ring van vuurwapens en verdachten, het combineren van informatie uit verschillen-

de vuurwapenzaken en het genereren van (beleids) informatie over de omvang van

vuurwapendelicten.

3.1.4 Evaluatie

De medewerkers van het RBSO zijn tevreden over het pilotbureau. Door de oprich-

ting van het bureau bestaat in de regio een centraal punt dat alle informatie ver-

zamelt en zaken kan combineren, zowel tactisch als statistisch. De medewerkers

zien dat als een groot pluspunt.

Bij de start van de pilot is opzettelijk gekozen voor een `klein' bureau, zodat het

zelf niets kan doen behalve het bieden van ondersteuning. Op die manier wordt

de indruk voorkomen dat het RBSO zaken probeert over te nemen en met de eer wil

gaan strijken.

Gedurende het pilotjaar heeft het RBSO in de basispolitiezorg een groeiend enthou-

siasme voor vuurwapenzaken kunnen constateren. Dat wordt als `winst' gezien. Ook

de recherche weet steeds beter de weg naar het RBSO te vinden, zo is de indruk van

de medewerkers. Negen van de tien rechercheurs vinden een aangetroffen vuur-

wapen maar lastig en hebben de neiging het in een la te laten liggen. Het is dus

voor de recherche gemakkelijk dat het RBSO bestaat. De volgende stap zou volgens

de RBSO-medewerkers moeten zijn dat rechercheurs ook aan het RBSO denken

wanneer aanwijzingen over illegaal wapenbezit uit verklaringen van verdachten

blijken. Dat gebeurt nog te weinig, terwijl daar nog wel winst valt te behalen, aldus

het RBSO.

Het inschakelen van het RBSO blijkt overigens niet altijd optimaal te verlopen. Het

gebeurt soms wel dat te pas en te onpas een beroep op het RBSO gedaan wordt.

Hoewel de chef van dienst van een bureau en de meldkamer geïnstrueerd zijn in

welke gevallen het RBSO geroepen moet worden, gebeurt het regelmatig dat ze voor

iets onbenulligs opgeroepen worden. Aan de andere kant worden RBSO-medewerkers

soms helemaal niet in een zaak gekend, terwijl dat juist wel had gemoeten.

Enkele verwachtingen van de RBSO-medewerkers zijn niet uitgekomen. Eén daarvan

betreft de wapenhandel met het Oostblok. Daar is, in tegenstelling tot de verwachtin-

gen (nog) weinig inzicht in verkregen. De medewerkers vermoeden dat één (pilot-)

jaar daarvoor tekort is. Wèl zijn er binnen een jaar vijf mensen aangehouden die zich

beroepsmatig met wapenhandel bezighouden. Vóór de oprichting van RBSO is zoiets

nooit voorgekomen. De verdachten zijn zelfs in bewaring gesteld en dat is volgens de

medewerkers uniek voor een dergelijke zaak.

Verder had het RBSO verwacht dat er uit de horeca veel vuurwapens boven water

zouden komen. Het waren er echter minder dan verwacht. De redenen daarvoor zijn
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onduidelijk. Wellicht is hier een grotere tijdsinvestering vereist, zo denken de mede-

werkers van het RBSO.

3.2 Rotterdam-Rijnmond: RBW&M

Bij het regiokorps Rotterdam-Rijnmond zijn ruwweg 5.000 mensen werkzaam. De

regio is onderverdeeld in 12 districten, die in totaal 34 basiseenheden (units) om-

vatten. Het pilotbureau in de regio Rotterdam-Rijnmond staat bekend onder de

naam Regionaal Bureau Wapens & Munitie (RBW&M) en is gevestigd te Rotterdam.

3.2.1 Organisatie

Personeel

Het RBW&M bestaat uit één chef en vijf rechercheurs. Zij zijn gedetacheerd vanuit de

Regionale Operationele Ondersteuningsdienst (ROOD), de Regionale Recherche-

dienst en een district. Daarnaast is er een administratieve kracht voor vier dagen per

week werkzaam. In de loop van 1994 is een zevende medewerker, een rechercheur,

teruggeplaatst in zijn eigen district in verband met belangen aldaar. Eén mede-

werker van het RBW&M houdt zich full-time met het legale vuurwapenbezit bezig.

Bekendheid

De medewerkers van het RBW&M hebben het idee dat zij genoeg bekendheid hebben

gegeven aan het bestaan en de activiteiten van het pilotbureau. Er bestond al een

zekere bekendheid vanuit het voormalige Bureau Vuurwapenzaken. Via twee artike-

len in de korpskrant is de naamsverandering onder de aandacht gebracht. Naast het

uitbrengen van deze publikaties heeft het RBW&M een themabijeenkomst Wapens en

Munitie en enkele regionale vergaderingen over vuurwapens georganiseerd.

Het RBW&M heeft verder weinig tijd in public relations gestoken. De medewerkers

zien mond-tot-mondreclame als de sterkste kracht. Vele collega's vanuit alle distric-

ten lopen bij het RBW&M binnen en wanneer RBW&M-medewerkers een district

bezoeken, worden zij vaak ook nog voor andere vuurwapenzaken benaderd dan

de zaak waar het in eerste instantie om ging. Verder is het RBW&M niet alleen binnen

de eigen regio bekend; de medewerkers worden regelmatig geraadpleegd door

personen van buiten de regio.

Vuurwapenco6rdinatoren per district

Het RBW&M heeft voor een structuur gekozen waarbij er per district een contact-

persoon voor vuurwapenzaken aangesteld is. Deze contactpersonen fungeren als

vaste aanspreekpunten voor het RBW&M, alsmede voor de collega's in de districten.

Op districtsniveau zorgen deze coordinatoren voor de afhandeling van vuurwapen-

zaken en het verzamelen van informatie. Daarnaast kan het RBW&M deze functio-

narissen inschakelen bij het eventueel opstarten van zaken en het uitzetten van

informatie.
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Het aanstellen van de contactpersonen in de districten kwam door de reorganisatie

langzaam op gang, maar de structuur begint inmiddels vorm te krijgen. In ongeveer

de helft van de districten zijn functionarissen met taakaccenten formeel aangesteld

of wordt vanuit de leiding overleg gevoerd over de aan te stellen persoon. Het

RBW&M vindt het niet van belang welke functionaris aangesteld wordt, zolang deze

persoon maar een mandaat op vuurwapengebied krijgt.

3.2.2 Registratie van incidenten

In de tijd van het oude Bureau Vuurwapenzaken werden alle dagrapporten hand-

matig bestudeerd. Nu het RBW&M de hele regio beslaat, is dat niet meer haalbaar.

Inmiddels wordt gewerkt met een module waarmee de relevante mutaties van de 12

districten automatisch uit het bedrijfsprocessensysteem geselecteerd kunnen wor-

den. Door middel van deze registratie krijgt het RBW&M inzicht in de aard, omvang

en geografische spreiding van incidenten waarin vuurwapens een rol spelen. Daar-

naast kan informatie soms aan andere gegevens gekoppeld worden.

Na overleg met het Arnhemse pilotbureau zijn de te coderen incidenten zodanig

ingedeeld dat beide pilotbureaus gelijksoortige informatie kunnen verzamelen en

registreren.

In de regio Rotterdam-Rijnmond worden incidenten in Multipol geregistreerd. Het

zonder meer verwerken van deze informatie teneinde een beeld te krijgen van alle

zaken waarin een vuurwapen een rol gespeeld heeft, is helaas niet mogelijk. Dit

hangt samen met:

- de wijze van invoeren van een zaak in Multipol: een overval wordt gemuteerd

als een overval (art. 312/317 WvSr.), ongeacht of daar een wapen aan te pas is

gekomen;
- de toelichtingsmogelijkheden in het systeem, die niet altijd even gebruikers-

vriendelijk zijn, waardoor het invoeren van eventuele extra informatie

gemakkelijk vergeten wordt;

- de vraag of incidenten i berhaupt wel geregistreerd worden.

Als gevolg hiervan zijn er nog bewerkingen en vergelijkingen met andere bronnen

noodzakelijk om de aard en omvang van de vuurwapenproblematiek in beeld te

kunnen krijgen.

3.2.3 Werkzaamheden

Het RBW&M heeft een zuiver ondersteunende taak richting de districten en de

Regionale Recherchedienst. Incidenteel zijn de medewerkers bereid om een wapen

`uit te rechercheren', maar alleen in die gevallen waarin het uitdrukkelijk verzocht

wordt. Zij zullen het niet zelf aanbieden; het RBW&M is geen operationele dienst.

Uitzondering hierop vormen bommen, ten aanzien waarvan het bureau wèl een

operationele taak heeft.
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Ondersteuning

Het RBW&M heeft gedurende het pilotjaar op een aantal gebieden ondersteuning

geboden.

- Technische ondersteuning. Het identificeren van schietwapens (categorie-

indeling van de WWM) en het technisch veilig stellen van wapens. Hieronder valt

niet het ballistisch onderzoek; dat wordt door de technische recherche van de

regio uitgevoerd. Deze neemt schietproeven met ieder in beslag genomen schiet-

wapen dat ervoor in aanmerking komt en door middel van een vergelijkend

kogel- en hulzenonderzoek worden incidenten op regionaal niveau vergeleken.

Daarnaast heeft het Gerechtelijk Laboratorium, in overleg met het RBW&M, extra

capaciteit vrijgemaakt, zodat ook een vergelijking op landelijk niveau mogelijk is.
- Advies over dwangmiddelen. Het RBW&M wordt regelmatig geraadpleegd over de

bevoegdheden ten aanzien van onder meer huiszoekingen, inverzekeringstellin-

gen of het doorzoeken van auto's.

- Juridische ondersteuning. Het RBW&M biedt ondersteuning bij de opmaak van

pv's van vuurwapenzaken. Naar schatting wordt het RBW&M in 80% à 90% van

de zaken geraadpleegd. Desondanks worden veel pv's door het parket terug-

gestuurd in verband met twijfel over de juiste omschrijving (categorie-indeling

WWM) van een wapen. In die gevallen moet dan een aanvullend pv opgemaakt

worden door een deskundige. Om verandering in die situatie te brengen

probeert het RBW&M nu actief de collega's te trainen en zelf verantwoordelijk te

stellen voor de opmaak van pv's. Men streeft naar een situatie waarin 80% van
de zaken op districtsniveau door taakaccenthouders afgehandeld kan worden.

- Ondersteuning bij huiszoekingen en wapenonderzoeken. De medewerkers partici-

peren in wapenonderzoeken en bieden daarbij ondersteuning door middel van

hun vaktechnische kennis (bijvoorbeeld het uitluisteren van telefoontaps, het

horen van verdachten). Op verzoek van de collega's uit de districten gaan zij,

vanwege hun deskundigheid op vuurwapengebied, ook mee bij huiszoekingen.

Fungeren als deskundig aanspreekpunt / het overdragen van kennis

Het RBW&M is min of meer passief in het fungeren als deskundig aanspreekpunt.

Er wordt afgewacht tot men benaderd wordt. Actiever is het RBW&M in het over-

dragen van kennis. Er zijn cursussen vuurwapencriminaliteit opgezet voor de vuur-

wapencontactpersonen in de districten. Steeds meer districten dienen formeel van-

uit de leiding een verzoek tot opleiding of bijscholing van de vuurwapencontact-

personen in.

Daarnaast draagt het RBW&M inhoudelijk bij aan de opleiding op vuurwapengebied.

RBW&M-medewerkers zullen als docent optreden in de integrale beroepsvaardig-

heidstraining. In deze training, die elke basispolitieman vijfmaal per jaar dient te

volgen, komen onder andere aan de orde: schietinstructie, binnentreden, aanhou-

den, klimmen, omgang met wapenstok, verdovende middelen en wapens.

Verder heeft het RBW&M inhoudelijke kennis geleverd aan de module WWM van de
Recherche Basis Cursus en aan de module 'de nieuwe achten', bestemd voor recent
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bevorderde brigadiers die een cursus WWM moeten volgen. Medio juni 1994 heeft

een themabijeenkomst Wapens en Munitie voor het executieve personeel van de

regio plaatsgevonden. Naast 120 collega's bezochten ook enkele genodigden van de

politie Gelderland-Midden, Amsterdam-Amstelland en Limburg-Zuid de bijeen-

komst. Daarnaast heeft het RBW&M tweemaal enkele medewerkers van de rechtbank

Breda uitgenodigd.

Via piketmeldingen is het RBW&M in het jaar 1994 231 maal om assistentie op locatie

verzocht. De vragen en verzoeken tijdens kantooruren op het bureau zijn hier niet

bij inbegrepen, deze worden niet geregistreerd. Zou dat wèl gebeuren, dan zou het

totale aantal contacten vijf keer zo hoog uitkomen, zo vermoeden de RBW&M-mede-

werkers.7

Coordinatie van vuurwapenzaken
Het RBW&M heeft weinig tijd in de cobrdinatiefunctie geïnvesteerd. Ten eerste heb-

ben de medewerkers hun aandacht besteed aan het verlenen van assistenties, de

administratieve verwerking van in beslag genomen wapens en informatieverzame-

ling en -veredeling. Ten tweede kan het RBW&M alleen coordineren bij de gratie van

anderen die daaraan mee willen werken. De districten zullen dan informatie af

moeten staan. De districten zijn daarin echter enigszins terughoudend, omdat zij

soms het idee hebben dat hen zaken afgenomen worden. De samenwerking met de

districten verloopt niet altijd even soepel.

Naast de medewerking van de districten is een goed registratiesysteem waarmee

informatie uit de verschillende districten gekoppeld kan worden, onontbeerlijk. Het

systeem waar nu mee gewerkt wordt, Data Ease, is hiervoor niet geschikt. Momen-

teel wordt gewerkt aan een speciaal voor vuurwapens en munitie aangepaste Octo-

pussy-toepassing die de huidige registratie in Data-ease kan vervangen kan. Deze

toepassing biedt de mogelijkheid om alle relevante informatie in het systeem te

koppelen.

In verband met de coórdinatiefunctie laat het RBW&M standaard een traceerverzoek

uitgaan naar de herkomst van het vuurwapen. Vervolgens gaan de medewerkers met

eventuele gevonden informatie naar de districten en vragen of zij er iets mee kunnen

of willen doen. Antwoorden die ontkennend, dan wordt de informatie administratief

verwerkt. De zaak laat men dan verder rusten.

De RBW&M-medewerkers hebben de ervaring dat zij als centrale dienst van harte

welkom zijn wanneer zij ondersteuning bieden. Tegelijkertijd mogen zij absoluut

niet de indruk wekken zèlf initiatieven te willen nemen en eventueel met de eer te

gaan strijken. De medewerkers vinden dat soms moeilijk werken. Aan de ene kant

kan hen verweten worden dat zij te veel initiatief nemen, aan de andere kant kunnen

zij het verwijt krijgen dat zij meer dwingend hadden moeten handelen, vooral bij

7 Het is de bedoeling om ook deze contacten in de toekomst te registreren, maar het probleem is het aantal.

Het betreft veel kleine vragen om advies waarvan het registreren en verwerken relatief veel tijd in beslag

neemt.
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incidenten waar iets fout is gegaan en de districten hun deel van de verantwoorde-

lijkheid van zich af willen schuiven. Er zijn wel districten die hen om wat dringender

advies vragen en er geen problemen mee hebben dat het RBW&M in een meer

gecompliceerde zaak aanwijzingen geeft. Maar het blijft voorzichtig manoeuvreren.

Na afronding van een zaak vragen de medewerkers van het RBW&M of ze nog iets

voor het district kunnen betekenen en de betrokken functionarissen kunnen dan zelf

bepalen of zij daarvan gebruik willen maken.

Coordineren/initiëren van toezicht/controle op het legale bezit

Men streeft ernaar de uitoefening van bestuurlijke taken8 op het gebied van de hore-

ca en het vuurwapenbezit aan de districten over te laten. Er is een procedure gestart

om alle bestanden ten aanzien van het verlenen van verloven bij de afdeling Bijzon-

dere Wetten op districtsniveau onder te brengen. Dat is een complexe operatie. De

registratie begint nu langzamerhand vorm te krijgen. Het RBW&M wil de vergunnin-

gen administratief op orde hebben, alvorens tot controle over te gaan.9

Een probleem hierbij is dat het beleid op het gebied van het legale bezit vroeger

absoluut niet geharmoniseerd was. Het RBW&M heeft meteen van de gelegenheid

gebruik gemaakt het beleid in de districten te uniformeren. Het RBW&M heeft ge-

adviseerd de ~-richtlijnen te hanteren. Deze zijn naadloos door de districten

overgenomen, maar nog niet alle problemen zijn hiermee opgelost. Veel verloven

bleken jarenlang niet verlengd te zijn, als gevolg van nalatigheid van de eigenaar

of de (destijds) verantwoordelijke gemeente-ambtenaar. Aldus is een soort gedoog-

beleid ontstaan, waardoor het niet goed mogelijk is om opeens streng te gaan

controleren. Het is immers niet goed te verkopen waarom opeens van het ene op het

andere jaar vijf wapens in beslag genomen worden, terwijl er jarenlang tien wapens

op dat verlof zijn geaccepteerd, hoe onterecht dat laatste ook was. Dit probleem zal

`via de weg van geleidelijkheid' opgelost worden.

De in Gelderland-Midden opgestelde brochure waarin wordt uitgelegd welke voor-

schriften en regels verbonden zijn aan een verlof tot het voorhanden hebben van een

vuurwapen (zie paragraaf 3.1.3), is inmiddels ook onder de legale wapenbezitters in
Rotterdam-Rijnmond verspreid.

Het is de wens om op een zo kort mogelijke termijn, wellicht in 1995, tot controle

van het legale bezit over te gaan; het RBW&M moet deze controle aanzwengelen

richting de afdeling Bijzondere Wetten in de districten. Deze afdelingen zullen op

hun beurt de basispolitiezorg moeten aansturen die de uiteindelijke controle moet

uitvoeren. Aangezien de basispolitiezorg geen ervaring op het gebied van controle

heeft, is coaching vanuit de districten vereist.

8 Dit betreft de voormalige'HPP-taken'.

9 Na afloop van het pilotjaar is inmiddels door de korpsleiding van Rotterdam-Rijnmond besloten om een

centraal 'vergunningenbureau' op te richten. Dat bureau zal wat betreft de WWM belast worden met de

controle, coordinatie en registratie van verlofverlening.
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Naast de controle aan huis is het RBW&M voornemens om structureel een dwarsdoor-

snede van leden uit alle schietverenigingen door de basiseenheden laten controle-

ren. Dit vanwege de preventieve werking die daarvan uitgaat. Deze controle sluit aan

bij de wens van bestuurders van serieuze schietverenigingen die naleving van de

wettelijke voorschriften van hun leden verlangen. Deze schietverenigingen stuiten

daarbij namelijk regelmatig op weerstand van de leden, die zich afvragen waarom de

vereniging 'zo moeilijk doet', terwijl de politie er geen aandacht aan besteedt.

Procedure ten aanzien van in beslag genomen wapens

De procedure ten aanzien van in beslag genomen wapens is goed bekend in het

korps, zo is de indruk van het RBW&M. De procedure werkt als volgt. Neemt een

politieman een wapen in beslag, dan vult hij een formulier van inbeslagneming in

en stuurt dat naar Justitie. Dit formulier komt weer terug, samen met het bevel het

wapen bij het RBW&M te deponeren. In 99% van de gevallen wacht men dat bevel

niet af maar levert het vuurwapen meteen in ('Men is blij dat men ervan af is'). Het

RBW&M heeft de indruk dat de collega's zich over het algemeen wel aan de procedure

houden en vrijwel alle vuurwapens bij hen terechtkomen. Slechts incidenteel zijn

er collega's die niet volgens deze procedure handelen. Van de in beslag genomen

wapens wordt een aantal gegevens in een geautomatiseerd bestand geregistreerd.

Naast het wapen wordt een ingevuld schietwapenpersoonsformulier (SPF) ingele-

verd. Het RBW&M controleert en corrigeert het SPF indien nodig. Ongeveer 70% van

de formulieren bevat nog één of meer fouten. Die fouten worden teruggekoppeld

naar de betrokken verbalisant. (Het RBW&M hoopt dat vervolgens ook het bijbehoren-

de pv verbeterd wordt voor het naar het parket gestuurd wordt.) Vervolgens stuurt

het RBW&M alle formulieren naar de DCRI.

3.2.4 Evaluatie

De medewerkers van het RBW&M constateren op twee fronten een verbetering op

vuurwapengebied. Ten eerste kan men zich verheugen in een grotere aandacht voor

de vuurwapenproblematiek dan voorheen. Vooral collega's die hier al affiniteit mee

hadden, worden gestimuleerd door de aandacht die aan vuurwapenzaken wordt

besteed. De tweede verbetering ligt op het vlak van de organisatiestructuur: de

positie van vuurwapenco6rdinatoren in de districten. Langzaam maar zeker begint

dit formeel en structureel vorm te krijgen, terwijl die positie in het verleden meer op

basis van vrijwilligheid werd vervuld.
Het RBW&M is een voortzetting van het voormalige Bureau Vuurwapenzaken dat bij

de gemeentepolitie Rotterdam bestond. Het RBW&M is doorgegaan waar het vroegere

bureau zou zijn gestopt, met als verschil dat het RBW&M nu niet meer als 'grote

broer Rotterdam' voor de omgeving fungeert, maar een duidelijke zelfstandige plaats

binnen de regio inneemt en gemakkelijker en sneller toegang tot de districten en

diverse informatiebronnen heeft.
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3.3 Samenvatting en vergelijking van de pilots
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De twee pilotbureaus vertonen qua opzet, organisatie en werkzaamheden veel over-

eenkomsten. Zowel het RBSO te Arnhem als het RBW&M te Rotterdam zijn bureaus

die op regionaal niveau een ondersteunende functie inzake vuurwapenzaken

vervullen. Beide bureaus zijn kleinschalig opgezet: bij het RBSO en het RBW&M zijn

5 à 7 personen werkzaam.

Het RBSO weet zich daarnaast in de 13 regionale basiseenheden vertegenwoordigd

door vuurwapencontactpersonen, per basiseenheid één. Het RBW&M kent eveneens

vuurwapencontactpersonen, die evenwel niet op het niveau van de basiseenheid

werkzaam zijn, maar op districtsniveau. In elk van de 12 districten is één contact-

persoon. In beide pilotregio's vormen de contactpersonen de verbindende schakel

inzake vuurwapenaangelegenheden tussen enerzijds het vuurwapenbureau en

anderzijds de basiseenheid respectievelijk het district.

Beide pilotbureaus hebben een geautomatiseerde registratie van incidenten opgezet,

die de mogelijkheid biedt om statistische en tactische informatie te genereren.

Beide pilotbureaus hebben in principe een ondersteunende (technische en juridi-

sche) en coordinerende taak. In de praktijk betekent dat in Arnhem dat RBSO-mede-

werkers helpen bij de identificatie van een aangetroffen vuurwapen, een technisch

pv opmaken inzake het wapen en meegaan bij huiszoekingen. De coordinerende

taak bestaat vooral uit het voorbereiden en begeleiden van contactpersonen wan-

neer die een vuurwapenzaak gaan uitvoeren. In de Rotterdamse praktijk bieden

medewerkers van het pilotbureau eveneens hulp bij de identificatie van aangetroffen

wapens. Ook biedt het bureau ondersteuning bij het opmaken van pv's. Op verzoek

gaan medewerkers van het RBW&M mee met huiszoekingen en bieden ondersteuning

bij wapenonderzoeken.

De beide pilotbureaus houden zich bezig met het verhogen van de deskundigheid op

wapengebied in de regio door het organiseren en/of verzorgen van (onderdelen van)

cursussen.

Bij aanvang van de werkzaamheden van de pilotbureaus was het voornemen om alle

wapens die in de regio in beslag genomen zouden worden, op een centraal punt te

verzamelen, op te slaan en te registreren. Het laatste, het registreren, wordt door

beide bureaus in praktijk gebracht. Het centraal opslaan evenwel, gebeurt wèl in

Rotterdam-Rijnmond, maar niet in Gelderland-Midden omdat het daar niet haalbaar

bleek te zijn.

Ten aanzien van de controle van het legale bezit vertonen de twee bureaus veel over-

eenkomst. In de twee regio's heeft men te maken met een erfenis uit het verleden, de

periode van voor de reorganisatie. Jarenlang is te weinig aandacht besteed aan het

legale bezit en de controle daarop, waardoor op veel plaatsen situaties bestaan die

niet conform de wet zijn. Men is voornemens om dit geleidelijk aan te veranderen.
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Resultaten van de enquête

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een enquête die onder basispolitiezorg-

medewerkers in de politieregio's Gelderland-Midden en Rotterdam-Rijnmond is

uitgevoerd.'0 In de enquête is gevraagd naar onder andere de bekendheid met het

regionale vuurwapenbureau, de vuurwapencontactpersonen, de frequentie van

contact met het vuurwapenbureau, de redenen van dat contact en de tevredenheid

over de door het bureau geboden ondersteuning.

4.1 Gelderland-Midden

In de politieregio Gelderland-Midden is de enquête ingevuld door 223 functiona-

rissen uit de basispolitiezorg. (De vertegenwoordiging van de vier districten in de

steekproef, is in bijlage 2, tabel 1 weergegeven.)

4.1.1 Vuurwapencontactpersonen in de basiseenheid

In de regio Gelderland-Midden is in elk van de basiseenheden een contactpersoon

voor vuurwapenzaken. Dat gegeven blijkt bij de meerderheid bekend te zijn, name-

lijk bij 190 van de 223 respondenten (85%); 11% meent dat in de eigen basiseenheid

zo'n functionaris niet bestaat en 4% geeft aan niet te weten of een dergelijke func-

tionaris wel of niet in de basiseenheid aanwezig is. Van degenen die op de hoogte

zijn van het bestaan van een vuurwapencontactpersoon, blijkt bijna 60% in het half-

jaar voorafgaand aan het invullen van de enquête weleens contact met die functio-

naris te hebben gehad, iets minder dan de helft minder dan eenmaal per maand en

de overigen vaker (zie bijlage 2, tabel 3).

De meest voorkomende redenen voor het contact met die vuurwapenfunctionaris

betreft het inwinnen of verschaffen van informatie over een persoon met betrekking

tot illegaal wapenbezit (zie tabel 3).

De medewerkers die contacten met de vuurwapencontactpersoon gehad hebben,

oordelen daar over het geheel genomen positief over: 17% is zeer tevreden, 65%

is tevreden, 17% is niet tevreden en niet ontevreden en 2% (twee personen) is on-

tevreden.

10 Dein dit hoofdstuk vermelde percentages zijn afgerond op gehele getallen, waardoor enkele totaal-

percentages iets hoger of lager dan 100% uitvallen.
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Tabel 3: Reden van contact met de vuurwapencontactpersoon in de basiseenheid

reden

advies over inverzekeringstelling

advies over huiszoeking

advies over wettelijke omschrijving van een wapen

informatie over een persoon m.b.t. illegaal wapenbezit

informatie over een in beslag genomen wapen in relatie tot eerdere

inbeslagnemingen van soortgelijke wapens
overige redenen

totaal

4.1.2 Bekendheid en contact met het RBSO

34

aantal %

1 1
12 11
28 26
44 40

7 6
18 16

110 100

In de enquête is gevraagd of er in de regio Gelderland-Midden een afdeling bestaat

die speciaal met vuurwapenzaken is belast, een vraag waarmee uiteraard wordt

gedoeld op het in Arnhem gevestigde RBSO. Ruim drie kwart van de basispolitie-

medewerkers, 171 personen (77%), antwoordt bevestigend, 8 personen (4%) menen

dat een dergelijke afdeling niet bestaat en 43 personen (19%) weten het niet. Van de

171 personen die zeggen dat er een specifieke vuurwapenafdeling bestaat, kunnen

de meesten desgevraagd de naam RBSO noemen. Sommigen weten wel dat het om
het RBSO ging, maar noemen dat het pilotteam of pilotbureau, zoals het bureau in de

wandeling wel genoemd wordt. Ongeveer 15 medewerkers wisten de naam van het

RBSO niet en vullen een vraagteken in. Voorts noemen ongeveer 20 personen in dit

verband de afdeling Bijzondere Wetten. Dat antwoord is niet onjuist, aangezien het

RBSO organisatorisch onder de afdeling Bijzondere Wetten ressorteert. Deze

organisatorische omstandigheid verklaart waarschijnlijk waarom vijf medewerkers

het bureau aanduiden met de naam Bijzondere Wetten-RBSO.

Ongeveer de helft van de 171 medewerkers die op de hoogte zijn van het bestaan van

het pilotbureau, blijkt in het halfjaar voorafgaand aan het invullen van de enquête

contact met het RBSO gehad te hebben. Ruim de helft van deze medewerkers is

gemiddeld minder dan eens per maand in contact geweest met het RBSO, ongeveer

een vijfde eenmaal per maand en ongeveer een kwart enkele keren per maand of

vaker (zie bijlage 2, tabel 4).

De meest voorkomende reden waarom er contact met het RBSO geweest is, betreft

het inwinnen of verschaffen van informatie over een persoon met betrekking tot

illegaal wapenbezit (zie tabel 4).

De geënquêteerde medewerkers van de basispolitiezorg die in contact geweest zijn

met het RBSO, oordelen positief over die contacten. Bijna 85% blijkt tevreden of zeer

tevreden te zijn (zie bijlage 2, tabel 3).
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Tabel 4: Reden van contact met het RBSO

reden

advies over huiszoeking

advies over wettelijke omschrijving van een wapen

info over een persoon m.b.t. illegaal wapenbezit
info over een in beslag genomen wapen in relatie tot eerdere

inbeslagnemingen van soortgelijke wapens

overige redenen'

totaal

35

aantal %

5 6
11 13
32 39

8 10
27 33

83 100

Onder meer contacten in verband met het afleveren van in beslag genomen wapens en contacten over verloven

en de verlenging daarvan.

4.1.3 Opleiding en deskundigheid

Van de 223 geënquêteerde basispolitiefunctionarissen hebben er 33 (minder dan

15%) een vuurwapencursus gevolgd. In ongeveer een derde van de gevallen betreft

dit de Vuurwapencursus van de rechercheschool; de overigen hebben een andere

cursus gevolgd, waaronder de Heckler en Koch-opleiding, de Karabijnopleiding en

de opleiding tot vuurwapendocent. Het merendeel van de respondenten (85%) heeft

echter geen scholing op vuurwapengebied genoten.

In pv's betreffende vuurwapenzaken noteert 88% van de functionarissen altijd de

kwalificaties uit de WWM, 7% doet dat soms wel en soms niet en 6% nooit. Bij het

opmaken van pv's van vuurwapenzaken gebruikt ruim de helft van de functionaris-

sen (58%) documentatiemateriaal. De gebruikte bronnen en vormen van documen-

tatie zijn divers. Genoemd worden onder andere de tekst van de WWM, een uittrek-

sel van de WWM, handboek WWM, Stapel en De Koning, Kennissysteem wwM (door

de DCRI ontwikkelde software), informatiemap van de vuurwapencontactpersoon

en oude pv's. Voorts zegt een aantal respondenten te rade te gaan bij collega's, vuur-

wapenspecialisten, contactpersonen of bij het RBSO.

Om een beeld te krijgen van het kennisniveau op vuurwapengebied, is een kleine

casus aan de respondenten voorgelegd, alsmede een aantal stellingen. De tekst van

de casus luidt als volgt. 'U wordt tijdens uw surveillance aangesproken door een

winkelier. Deze wijst een man aan die even verderop staat. De winkelier verklaart te

hebben gezien dat deze man een half uur tevoren op straat een pistool in ontvangst

nam van een derde. De man is daarna even weggelopen en zojuist weer terug-

gekomen. U houdt de man staande en stelt een onderzoek aan diens kleding in. U

treft daarbij NIETS aan. Uit uw onderzoek blijkt dat de man 200 m verderop in een

flat woont.' Op de vraag of de verdachte vóór aanhouding aan de kleding onderzocht

mag worden, geeft 84% een bevestigend antwoord, hetgeen juist is.
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De beoordeling op juistheid van de stellingen door de respondenten, levert de
volgende antwoorden op. 11

- Stelling a: De bijzondere schriftelijke last tot binnentreden (art.120 WvSv.) voor

het doen van huiszoeking o.g. v. artikel 49 WWM kan worden afgegeven door de

hulpofficier van justitie; hij hoeft daarvoor geen toestemming te vragen aan de

officier van justitie. Een meerderheid van de basispolitiefunctionarissen (76%)

bestempelt deze stelling terecht als juist en een kwart (24%) meent dat deze

stelling onjuist is.

- Stelling b: Een persoon die ervan wordt verdacht een riotgun onbevoegd voor-

handen te hebben, kan ook buiten heterdaad worden aangehouden (in opdracht

van de ovj). Volgens 93% is deze stelling juist, hetgeen niet waar is. Slechts 7%
geeft het correcte antwoord onjuist.

- Stelling c: Een persoon die thuis een pistool met bijbehorende munitie onbevoegd

voorhanden heeft, kan daarvoor in verzekering gesteld worden. Het goede ant-

woord is onjuist,en dat is door 30% van de basispolitiefunctionarissen aange-

kruist; 70% meent ten onrechte dat de stelling juist is.

- Stelling d: Een huisdealer (drugs) die een traangasspuitbus voorhanden heeft,

kan daarvoor niet in verzekering gesteld worden. Iets meer dan de helft van de

geënquêteerden (51%) heeft het correcte antwoord onjuist aangegeven. De

overige 49% beoordeelt de juistheid van deze stelling verkeerd.

- Stelling e: Voor het overdragen van een afgezaagd jachtgeweer kan in verzekering

gesteld worden. Een meerderheid van de respondenten geeft het goede ant-

woord. Volgens 85% is de stelling juist, wat inderdaad zo is.

4.2 Rotterdam-Rijnmond

In de politieregio Rotterdam-Rijnmond is de enquête ingevuld door 141 politiefunc-

tionarissen. (De vertegenwoordiging van de 12 districten in de steekproef, is in

bijlage 2, tabel 2 weergegeven.)

4.2.1 Vuurwapencontactpersonen in de districten

In de regio Rotterdam-Rijnmond is in elk van de districten een contactpersoon voor

vuurwapenzaken. Dat gegeven blijkt bij 76 van de 141 respondenten (55%) bekend te

zijn. Daarentegen meent 31% dat zo'n functionaris in het eigen district niet bestaat

en 14% geeft aan dat niet te weten. Van degenen die op de hoogte zijn van het

bestaan van een vuurwapencontactpersoon in het district, blijkt iets meer dan de

helft (52%) in het halfjaar voorafgaand aan het invullen van de enquête weleens

contact met die functionaris te hebben gehad. Ongeveer 45% van deze medewerkers

heeft eenmaal per maand of minder met de districtscontactpersoon contact gehad.

De overigen zijn vaker met deze persoon in aanraking geweest (zie bijlage 2, tabel 5).

11 De stellingen zijn door 33 functionarissen niet beoordeeld; deze personen zijn niet meegepercenteerd.



Resultaten van de enquête 37

Tabel 5: Reden van contact met de vuurwapencontactpersoon in het district

reden aantal oO

advies over inverzekeringstelling 2 5

advies over huiszoeking 1 3

advies over wettelijke omschrijving van een wapen 13 34

informatie over een persoon m.b.t. illegaal wapenbezit 9 24

overige redenen` 13 34

totaal 38 100

Onder meer lopende vuurwapenonderzoeken, het deponeren van wapens en vragen om informatie inzake

de WWM.

De meest voorkomende reden voor het contact met die vuurwapenfunctionaris

betreft het inwinnen van advies over de wettelijke omschrijving van een wapen (zie

tabel 5).
De medewerkers die contacten met de vuurwapencontactpersoon in het district

gehad hebben, oordelen daar over het geheel genomen positief over: 18% is zeer

tevreden, 64% is tevreden en 18% is niet tevreden en niet ontevreden.

4.2.2 Bekendheid en contact met het RBW&M

In de enquête is gevraagd of er in de regio Rotterdam-Rijnmond een afdeling bestaat

die speciaal met vuurwapenzaken is belast, waarmee werd gedoeld op het RBW&M.

Een meerderheid van de geënquêteerden, 119 personen (84%), antwoordt beves-

tigend, 12 personen (9%) menen dat een dergelijke afdeling niet bestaat en 10

personen (7%) weten het niet.

Van de 119 personen die zeggen dat er een specifieke vuurwapenafdeling bestaat,

weten er 29 (24%) desgevraagd de juiste naam RBW&M te noemen. Door 44 mensen

(37%) werd het RBW&M aangeduid als `afdeling of bureau vuurwapenzaken'. Dertien

personen (11%) menen dat er gedoeld wordt op de afdeling Bijzondere Wetten en

verder wordt nog een reeks fantasienamen en namen van in het verleden bestaande

vuurwapenafdelingen genoemd, onder meer vuurwapencentrale, vuurwapenteam,

regiobureau WWM. Tot slot noemen enkelen de Regionale Vuurwapenopleiding.

Ruim de helft (56%) van de 119 medewerkers die op de hoogte zijn van het bestaan

van het pilotbureau, blijkt in het halfjaar voorafgaand aan het invullen van de

enquête contact met het RBW&M gehad te hebben. Hoe vaak dat contact plaatsvond,

is te zien in bijlage 2, tabel 4.

De meest voorkomende reden waarom er contact met het RBW&M geweest is, betreft

het inwinnen van advies over de wettelijke omschrijving van een wapen (zie tabel 6).

De geënquêteerde functionarissen die in contact geweest zijn met het RBW&M oorde-

len daarover positief. Bijna 90% is tevreden of zeer tevreden (zie bijlage 2, tabel 5).
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Tabel 6: Reden van contact met het RBW&M

reden

advies over inverzekeringstelling

advies over wettelijke omschrijving van een wapen

info over een persoon m.b.t. illegaal wapenbezit

info over een in beslag genomen wapen in relatie tot eerdere

inbeslagnemingen van soortgelijke wapens

overige redenen'

totaal

38

aantal %

1 1
27 40

5 7

5 7

29 43

67 100

Onder andere contacten over de schietopleiding van collega's, het overdragen van wapens en munitie en vragen

om algemene informatie over vuurwapenzaken.

4.2.3 Opleidingen deskundigheid

Van de 141 geënquêteerde politiefunctionarissen hebben er 25 (18%) scholing op het

gebied van vuurwapens gevolgd. Bij de meesten van hen is dat de Vuurwapencursus

van de rechercheschool; 13 personen hebben nog een andere cursus gevolgd, waar-

onder de Heckler en Koch-opleiding, een interne cursus van de technische recher-

che, een cursus Explosievenverkenner en een cursus Introductie WWM. Het meren-

deel van de respondenten (82%) heeft echter geen scholing op vuurwapengebied

genoten.

In de pv's betreffende vuurwapenzaken noteert 85% van de functionarissen altijd de

kwalificaties uit de WWM, 8% doet dat soms wel en soms niet en 7% nooit. Bij het

opmaken van pv's van vuurwapenzaken gebruikt ruim de helft van de functionaris-

sen (59%) documentatiemateriaal. De gebruikte bronnen en vormen van documen-

tatie zijn divers. Genoemd worden onder andere: de tekst van de WWM, een uittrek-

sel van de WWM, een handboek/werkboek/basisboek/leerboek WWM, Stapel en De

Koning, Kennissysteem WWM (door de DCRI ontwikkelde software), een boek van G.

de Vlieg en jurisprudentie.

Om een beeld te krijgen van het kennisniveau op vuurwapengebied, is evenals in

Gelderland-Midden is gebeurd, een casus aan de respondenten voorgelegd, alsmede

een aantal stellingen. De tekst van de casus luidde wederom: `U wordt tijdens uw

surveillance aangesproken door een winkelier. Deze wijst een man aan die even

verderop staat. De winkelier verklaart te hebben gezien dat deze man een half uur

tevoren op straat een pistool in ontvangst nam van een derde. De man is daarna

even weggelopen en zojuist weer teruggekomen. U houdt de man staande en stelt

een onderzoek aan diens kleding in. U treft daarbij NIETS aan. Uit uw onderzoek

blijkt dat de man 200 m verderop in een flat woont.' Op de vraag of de verdachte

vóór aanhouding aan de kleding onderzocht mag worden, geeft 73% een bevestigend

antwoord, hetgeen juist is.
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De beoordeling van de juistheid van de stellingen door de respondenten levert de

volgende antwoorden op.12

- Stelling a: De bijzondere schriftelijke last tot binnentreden (art. 120 WvSv.) voor

het doen van huiszoeking o.g.v. artikel 49 WWM kan worden afgegeven door de

hulpofficier van justitie; hij hoeft daarvoor geen toestemming te vragen aan de

officier van justitie. Een meerderheid van de geënquêteerde politiefunctionaris-

sen (86%) bestempelt deze stelling terecht als juist, 14% meent dat deze stelling

onjuist is.

- Stelling b: Een persoon die ervan wordt verdacht een riotgun onbevoegd voor-

handen te hebben, kan ook buiten heterdaad worden aangehouden (in opdracht

van de ovj). Volgens 81% is deze stelling juist, hetgeen niet waar is. Slechts 19%

geeft het correcte antwoord onjuist.

- Stelling c: Een persoon die thuis een pistool met bijbehorende munitie onbevoegd

voorhanden heeft, kan daarvoor in verzekering gesteld worden. Het goede ant-

woord is onjuist, en dat is door 55% van de respondenten aangekruist; 45%

meent ten onrechte dat de stelling juist is.

- Stelling d: Een huisdealer (drugs) die een traangasspuitbus voorhanden heeft, kan

daarvoor niet in verzekering gesteld worden. Iets minder dan de helft van de

geënquêteerden (44%) geeft het correcte antwoord onjuist. De overige 56%

beoordeelt de juistheid van deze stelling verkeerd.

- Stelling e: Voor het overdragen van een afgezaagd jachtgeweer kan in verzekering

gesteld worden. Een meerderheid van de respondenten geeft het goede ant-

woord. Volgens 71% is de stelling juist, wat inderdaad zo is.

4.3 Samenvatting en vergelijking van de pilots

De vuurwapencontactpersonen in de basiseenheden van de regio Gelderland-

Midden zijn bij een overgrote meerderheid (85%) van de geënquêteerde basispolitie-

functionarissen bekend. De vuurwapencontactpersonen in de regio Rotterdam-

Rijnmond, die niet zoals in Gelderland-Midden op het niveau van de basiseenheid,

maar op districtsniveau werkzaam zijn, blijken iets minder bekend te zijn. Iets meer

dan de helft van de geënquêteerde politiemensen in Rotterdam-Rijnmond, namelijk

55%, blijkt op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van deze functionarissen.

Een soortgelijk verschil doet zich voor bij de contacten met de vuurwapencontact-

personen. In Rotterdam-Rijnmond blijken - relatief gezien - iets minder basis-

politiemensen dan in Gelderland-Midden contact met deze vuurwapenfunctiona-

rissen gehad te hebben, gedurende het halfjaar voorafgaand aan het afnemen van de

enquête.
Het is aannemelijk dat het verschil in schaal waarop de vuurwapencontactpersonen

functioneren, basiseenheid versus district, debet is aan de geconstateerde ver-

12 Negen functionarissen hebben de stellingen niet beoordeeld; deze personen zijn niet meegepercenteerd.
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schillen tussen de politieregio's aangaande de bekendheid en de mate van contacten

met de vuurwapencontactpersonen.

Geen verschillen zijn er tussen de beide politieregio's in het oordeel over de con-

tacten met de vuurwapencontactpersonen. Ruim 80% van de respondenten in beide

politieregio's is tevreden of zeer tevreden over deze contacten.

Op de vraag of er in het regiokorps een afdeling bestaat die speciaal met vuurwapen-

zaken is belast, antwoordt in Gelderland-Midden ruim drie kwart van de ondervraag-

den bevestigend. Aangezien de meeste van deze respondenten ook de juiste

benaming (RBSO) of de aanduiding `pilotbureau' of `pilotteam' noemen, kan ervan

uitgegaan worden dat zij werkelijk op de hoogte zijn van het bestaan van het bureau.

In Rotterdam-Rijnmond antwoordt ongeveer 85% van de respondenten dat er een

speciale vuurwapenafdeling bestaat. Echter, de naam waaronder de respondenten

die afdeling kennen, is in slechts een kwart van de gevallen juist. Door de overige

drie kwart van de respondenten worden fantasienamen en een reeks namen van

vroegere vuurwapenafdelingen genoemd. Of hier nu de bekendheid van het vuur-

wapenbureau als zodanig of alleen de bekendheid met de naam van het bureau in

het geding is, valt moeilijk aan te geven. Toch lijken deze resultaten erop te wijzen

dat de bekendheid van het pilotbureau in Rotterdam-Rijnmond minder groot is dan
die van het Arnhemse pilotbureau in de regio Gelderland-Midden.

In beide politieregio's is ongeveer de helft van de respondenten die aangeven de

pil otbureaus te kennen, daar werkelijk mee in contact geweest in de zes maanden

voorafgaand aan de afname van de enquête. In Gelderland-Midden is de meest

voorkomende reden daartoe het verstrekken of inwinnen van informatie over een

persoon die van illegaal vuurwapenbezit verdacht wordt. In Rotterdam-Rijnmond

was het vragen van advies over de wettelijke omschrijving van een wapen de meest

voorkomende reden.

Dit laatste punt brengt ons op de deskundigheid van basispolitiefunctionarissen op

vuurwapengebied. Daarmee blijkt het in beide politieregio's niet best gesteld te zijn.

Een minderheid van ongeveer 15% van de geënquêteerden in beide regio's heeft een

vuurwapencursus gevolgd. Bovendien worden veel fouten gemaakt in de beoor-

deling van een vijftal stellingen omtrent de wettelijke bevoegdheden op dit terrein

die aan de geënquêteerden voorgelegd zijn.

Tot slot van dit hoofdstuk het oordeel van de respondenten over de pilotbureaus. Van

de basispolitiemensen die met het RBSO en het RBW&M in contact geweest zijn, is

respectievelijk ongeveer 85% en 90% tevreden of zeer tevreden over die contacten.
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Resultaten van de interviews

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de interviews die plaatsgevonden hebben

met functionarissen van diverse korpsonderdelen, DCRI, openbaar ministerie, doua-

ne en Koninklijke Marechaussee. In de interviews is, zoals gesteld in hoofdstuk 2,

gevraagd naar onder meer de bekendheid en de bereikbaarheid van het vuurwapen-

bureau, de eventuele contacten van de geïnterviewden met het bureau, de redenen
daarvan en de bijdrage van het bureau aan de handhaving van de WWM.

5.1 Gelderland-Midden

5.1.1 Bekendheid en bereikbaarheid van het RBSO

Alle personen met wie gesproken is, blijken het RBSO te kennen. De wijzen waarop

zij van het bestaan van het RBSO hebben kennis genomen, zijn divers: soms door er

in het werk mee geconfronteerd te zijn, soms door de voorlichting die onder andere

in de korpskrant en het videojournaal van het regiokorps is gegeven. Volgens een van

de geïnterviewden echter, is het bestaan van het RBSO nog niet in alle uithoeken van

het korps `doorgedrongen' en zou het bureau derhalve nog wat meer aan public

relations kunnen doen.

De bereikbaarheid van het RBSO is volgens alle respondenten uitstekend geregeld.

Als positieve punten worden vaak genoemd het feit dat het bureau altijd bereikbaar

is, gedurende 24 uur per dag, en dat RBSO-medewerkers ook direct ter plaatse komen

assisteren, indien dat nodig geacht wordt. Unaniem zijn de respondenten dan ook

zeer tevreden over de bereikbaarheid.

5.1.2 Contacten met het RBSO

De aard van de functies van de geïnterviewde personen brengt met zich mee dat elk

van deze functionarissen op zijn eigen wijze bij vuurwapens is betrokken en als

gevolg daarvan ieder op een andere manier met het RBSO te maken heeft, zo dat al

het geval is. In deze paragraaf passeren de aard en frequentie van de contacten van

verschillende instanties met het RBSO de revue.

Afdeling Bijzondere Wetten

Formeel maakt het RBSO deel uit van de afdeling Bijzondere Wetten. Deze afdeling

werkt in de praktijk nauw met het RBSO samen, met betrekking tot zowel het legale

als het illegale bezit van vuurwapens. Er zijn dagelijks contacten tussen de twee

afdelingen, onder meer over huiszoekingen en het opmaken van pv's van vuur-

wapenzaken.
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Sinds de oprichting van het RBSO zijn de aantallen in beslag genomen wapens en

aangehouden verdachten toegenomen. Dat is volgens Bijzondere Wetten in elk geval

voor een gedeelte toe te schrijven aan de verhoogde opsporingsinspanning die de

oprichting van het RBSO met zich meegebracht heeft. Aanvankelijk werd gedacht dat

met de instelling van het RBSO de werklast van Bijzondere Wetten zou afnemen,

maar het tegendeel is gebleken. Vroeger besteedde Bijzondere Wetten ongeveer één

dag per week aan huiszoekingen, nu zouden ze iedere dag op pad kunnen, doordat

het aantal aangedragen zaken sterk is toegenomen.

Regionale Criminele Inlichtingendienst

De Regionale Crimele Inlichtingendienst (RCID) heeft regelmatig contact met het

RBSO, variërend van eens per week tot dagelijks. Het initiatief daartoe gaat meestal

van de RCID uit en betreft doorgaans CID-informatie over illegaal vuurwapenbezit.

Verder gebeurt het wel dat een RBSO-medewerker vanwege zijn deskundigheid op

vuurwapengebied meegaat naar een huiszoeking bij iemand die wordt verdacht van

bijvoorbeeld een overval.
Het RBSO draagt bij aan de veiligheid van collega's. CID-informatie over vuurwapens

komt nu immers op een centrale plaats terecht en zodoende kunnen collega's

nagaan of verdachten binnen de hele regio als vuurwapengevaarlijk te boek staan

of niet en daarmee rekening houden bij confrontaties met die verdachten.

Meldkamer
Wanneer in de meldkamer een melding binnenkomt waarin vuurwapens een rol

spelen, seint de meldkamer direct het RBSO in, soms nog vóór een surveillant ter

plaatse is gearriveerd en ongeacht of die surveillant daar zelf aan gedacht heeft. Hoe

vaak de meldkamer het RBSO inschakelt, valt niet te zeggen; dat is afhankelijk van

het aantal vuurwapenincidenten dat zich aandient.

Recherche
Van de recherche zijn twee tactisch rechercheurs en een rechercheur zware crimina-

liteit geïnterviewd. De geïnterviewde rechercheur zware criminaliteit heeft weinig

met vuurwapens te maken. Hij houdt zich bezig met georganiseerde criminaliteit, in

het bijzonder met de in- en uitvoer van verdovende middelen. Hij heeft geen contac-

ten met het RBSO. Hetzelfde geldt voor een van de geïnterviewde tactisch recher-

cheurs. Die houdt zich bezig met internationaal onderzoek op het gebied van buiten-

landers en gewelddelicten. Hoewel zijn doelgroep wel over vuurwapens beschikt,

wordt niet apart op vuurwapens gerechercheerd, omdat dat in zijn werk geen priori-

teit heeft.
De andere geïnterviewde tactisch rechercheur heeft incidenteel wel met vuurwapens

te maken. Hij maakt deel uit van het `DOTTER-team', hetgeen Drugs Overlast Terug-

dring Team betekent. Af en toe stuit hij op een vuurwapen, bijvoorbeeld bij een

huiszoeking of een arrestatie. In dergelijke gevallen neemt hij contact op met het

RBSO en afhankelijk van de drukte bij het RBSO handelt hij de inbeslagneming zelf af
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of doen de medewerkers van het RBSO dat. Het technische gedeelte van het pv wordt

meestal door het RBSO verzorgd. De frequentie van contacten met het RBSO varieert

sterk, soms twee keer per week en dan weer een paar maanden helemaal niet. Ook

neemt hij soms contact met het RBSO op in verband met speciale acties, bijvoorbeeld

een huiszoeking in een pand waar drugs verhandeld worden en de aanwezigen

blijkens het HKS vuurwapengevaarlijk zijn. In dergelijke gevallen gaan medewerkers

van het RBSO en de Groep Bijzondere Opdrachten mee met die huiszoeking.

Arrestatieteam / Groep Bijzondere Opdrachten

Het arrestatieteam (AT) c.q. de Groep Bijzondere Opdrachten (GBO) 13 heeft regel-

matig contact met het RBSO, variërend van meer keren per week tot dagelijks. De

contacten hebben doorgaans betrekking op de assistentie van het AT/GBO bij huis-

zoekingen van het RBSO. Bovendien komt het regelmatig voor dat het AT/GBO en het

RBSO elkaar over en weer informeren over verdachte situaties en personen.

Vuurwapencontactpersoon/hondengeleider

Geïnterviewd is een vuurwapencontactpersoon in een van de basiseenheden die

tevens hondengeleider is. Hij is aanspreekpunt voor collega's wat betreft vuurwapen-

zaken. Hij wordt geconfronteerd met vragen over wettelijke aspecten en bevoegd-

heden (bijvoorbeeld over tenlastelegging, aanhouding of huiszoeking). Daarnaast

biedt hij ondersteuning en geeft adviezen. Hij heeft veelvuldig contact met het RBSO,

in verband met algemene informatieuitwisseling en de opsporing en afhandeling

van concrete zaken.

Openbaar ministerie

Het openbaar ministerie heeft structureel eens per twee maanden contact met het

RBSO, in verband met de coordinatie en met beleidsmatige aspecten. Incidenteel zijn

er vaker contacten in verband met concrete vuurwapenzaken.

Afdeling Recherche Informatie van de DCRI

De geïnterviewde verbindingsambtenaar van de afdeling recherche informatie (ARI)

heeft enkele keren per maand contact met het RBSO. Aanleiding tot de contacten

vormen doorgaans concrete incidenten, die overigens regelmatig grensoverschrij-

dende vuurwapenzaken (vuurwapenhandel) betreffen. Verder voorziet deze ARI-

medewerker het RBSO regelmatig van allerhande adviezen en wordt over en weer

informatie uitgewisseld.

Douane
De douane is van oudsher voornamelijk gericht op goederenstromen en de daaraan

verbonden fiscale verplichtingen. Bij controles stuit men weleens op vuurwapens.

Tussen de douane in de regio Arnhem en het RBSO is een nauwe samenwerking tot

13 In de regio Gelderland-Midden makende medewerkers van het AT tevens deel uit van de GBO.
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stand gekomen. Materieel heeft die samenwerking gestalte gekregen in de detache-

ring van een douanemedewerker bij het RBSO en het afsluiten van een convenant. In

de praktijk betekent die samenwerking dat een informatie-uitwisseling op gang is

gekomen, er gezamenlijk acties worden ondernomen en de twee organisaties elkaar

diensten bewijzen. Zo kijkt de douane bij controles meer dan voorheen uit naar

vuurwapens en let de politie op haar beurt meer op zaken die voor de douane van

belang kunnen zijn, zoals buitenlandse auto's (invoerrechten). Een ander voorbeeld
is het volgende. Op een gegeven moment kwam het RBSO erachter dat in motoren,

geïmporteerd uit de Verenigde Staten, vuurwapens verborgen zaten. De douane is

vervolgens gestart met een controle van de administratie van de importeur, in de

hoop te achterhalen welke personen hiervoor verantwoordelijk zijn en zodoende de

aanvoerlijnen bloot te leggen.

Koninklijke Marechaussee

Geïnterviewd zijn een kapitein en adjudant van de justitiële dienst van het district

Gelderland-Overijssel-Flevoland van de Koninklijke Marechaussee (Kmar). De

betrokkenheid van de Kmar betreft vuurwapens in de militaire gemeenschap, bij-

voorbeeld diefstal van militaire wapens en illegaal bezit van (niet-militaire) wapens

onder militairen. Verder wordt de Kmar regelmatig geconfronteerd met militaire

wapens uit de Tweede Wereldoorlog van oud-strijders en verzetsmensen, die in

zogenaamde traditiekamers (een soort minimusea) tentoongesteld worden. Ten-

slotte leidt het mobiel vreemdelingentoezicht van Kmar-brigades vlak achter de

grens met Duitsland, wat na de openstelling van de Europese binnengrenzen in 1991

is ingesteld, soms tot vondsten en inbeslagnemingen van vuurwapens.

De Kmar heeft regelmatig contact met het RBSO. De geïnterviewde adjudant treedt in

voorkomende gevallen op als hulpofficier van justitie in vuurwapenzaken. Verder

meldt de Kmar altijd aan het RBSO wanneer zij wapens in beslag genomen hebben,

althans voorzover dat in het gebied van de regio Gelderland-Midden heeft plaats-

gevonden. Verder vindt er regelmatig overleg plaats tussen de Kmar en het RBSO.

Vermeldenswaard is ten slotte dat de Kmar zelf van oudsher al veel deskundigheid

en ervaring op vuurwapengebied heeft. Dit komt voort uit de omstandigheid dat

Defensie nu eenmaal de grootste wapenbezitter en vergunninghouder in ons land is.

5.1.3 Oordelen over het RBSO

Vrijwel alle geïnterviewden die regelmatig contacten met het RBSO hebben, laten

zich in zeer positieve bewoordingen over het pilotbureau uit. Diverse pluspunten

worden genoemd. Een groot deel van de geïnterviewden heeft de indruk dat de aan-

pak van vuurwapens sterk is verbeterd met de oprichting van het RBSO. En dat is iets

wat veel van de respondenten noodzakelijk achten aangezien bij hen de indruk

bestaat dat het vuurwapenbezit een stijgende lijn vertoont. Sinds de oprichting van

het RBSO is het aantal vuurwapens dat boven water komt, enorm toegenomen. Het

feit dat informatie over vuurwapens op een centrale plaats verzameld wordt, de
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incidentenregistratie, alsmede de organisatie met contactpersonen in de dertien

basiseenheden van de regio dragen daar volgens de respondenten aan bij.

Vóór de oprichting van het RBSO handelden politiefunctionarissen een vuurwapen-

zaak meer autonoom af. Nu komt informatie uit de hele regio op een centrale plaats

binnen en kan informatie uit verschillende bronnen gecombineerd worden. Dat

maakt gerichte acties mogelijk, aldus de geïnterviewden.

Een ander pluspunt dat door veel geïnterviewden naar voren gebracht wordt, is de

operationele ondersteuning die het RBSO biedt bij huiszoekingen bij vuurwapen-

gevaarlijke verdachten. Dat is volgens de respondenten niet alleen praktisch, maar

komt ook ten goede aan de veiligheid van de collega's. De deskundigheid van de

medewerkers is nog een pluspunt van het RBSO, aldus de functionarissen die contact

met het bureau gehad hebben. Zij zijn zeer positief over de deskundigheid van de

RBSO-medewerkers. Verder wordt door diverse respondenten opgemerkt dat het

bureau een stimulerende werking op de omgeving heeft. Doordat het RBSO onder-

steuning biedt en er nu serieus iets aan vuurwapens wordt gedaan, zijn andere

korpsonderdelen meer genegen om informatie door te spelen. Dit is vooral duidelijk

bij de CID, die veel alerter op vuurwapens geworden is sinds de informatie ook

daadwerkelijk gebruikt wordt.

Niet alleen de politiewereld, maar ook het openbaar ministerie en de DCRI zijn zeer

tevreden over het RBSO. Het RBSO wordt binnen het openbaar ministerie als een

succes gezien en iedereen onderkent het belang ervan. Bij het openbaar ministerie

is bovendien duidelijk merkbaar dat de kwaliteit van de pv's van vuurwapenzaken

sinds de oprichting van het RBSO sterk verbeterd is. Ook de ARI van de DCRI is posi-

tief over de activiteiten en resultaten van het RBSO.

Over het geheel genomen zijn de geïnterviewden van mening dat het RBSO een

belangrijke verbetering in de aanpak van vuurwapens betekent en spreken de hoop

uit dat het bureau gehandhaafd blijft.

Naast al deze lovende en positieve geluiden, zijn er ook enkele knelpunten gesigna-

leerd. In de eerste plaats het legale bezit. Dat blijft toch een beetje een 'ondergescho-

ven kindje', aldus een van de geïnterviewden. Voor de toekomst wordt aan steek-

proefsgewijze controles gedacht. Het legale bezit zal nooit de hoogste prioriteit van

het bureau worden. Een ander knelpunt betreft de stroomlijning van de informatie-

uitwisseling en communicatie tussen RCID, RBSO en recherche, alsmede de verant-

woordelijkheid voor de op grond van CID-info's ondernomen actie.

5.2 Rotterdam-Rijnmond

5.2.1 Bekendheid en bereikbaarheid van het RBW&M

Het merendeel van de geïnterviewde functionarissen blijkt het RBW&M te kennen.

Sommigen kennen het dankzij een artikel in de korpskrant dat ten tijde van de

oprichting verschenen is, anderen kennen het gewoon via hun werkzaamheden of
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doordat ze evenals het RBW&M in het Rotterdamse hoofdbureau gehuisvest zijn. Een

aantal respondenten merkt op het RBW&M, alsmede enkele medewerkers daarvan, al

jaren te kennen, maar dan onder de naam bureau Vuurwapenzaken, een van de

voorlopers van het RBW&M.

Er zijn echter ook andere berichten over de bekendheid van het bureau opgevangen.

Een van de geïnterviewden is de mening toegedaan dat het RBW&M te weinig bekend

is in de regio. Dat constateert hij zelf regelmatig in de basiseenheden. Een andere

geïnterviewde denkt zelfs dat het bestaan van het RBW&M bij helemaal niemand in

het korps bekend is.

Volgens alle geïnterviewden is de bereikbaarheid van het RBW&M goed. Het wordt

positief gevonden dat het RBW&M altijd (24 uur per dag) bereikbaar is, via piket-

regeling en semafoon. Een van de respondenten zegt hierover: `De deur staat altijd

open. Je kunt er altijd binnenlopen en je wordt met open armen en koffie ontvangen.'

5.2.2 Contacten met het RBW&M

In Rotterdam-Rijnmond zijn - evenals in Gelderland-Midden - de aard en frequentie

van de contacten van de geïnterviewden met het pilotbureau afhankelijk van hun

functie.

Recherche

Geïnterviewd zijn een brigadier van recherche, drie algemeen rechercheurs en een

specialist verdovende middelen van de Regionale Recherchedienst. Laatstgenoemde

functionaris heeft zelf geen contact met het RBW&M gehad, behalve in verband met

de opzet van een lesprogramma voor aankomend rechercheurs.

De geïnterviewde brigadier van recherche is werkzaam in de functie van vuurwapen-

codrdinator in een district. Hij heeft regelmatig contact met het RBW&M. Eens per

twee à drie maanden heeft hij een vergadering met het RBW&M en de overige vuur-

wapenco6rdinatoren. Daarnaast heeft hij wekelijks enkele keren telefonisch contact

met het bureau in verband met concrete vuurwapenzaken.

Een van de algemeen rechercheurs heeft regelmatig contact met het pilotbureau. Hij

zoekt altijd contact met het RBW&M als een wapen in beslag genomen is. De RBW&M-

medewerkers beoordelen dan of het wapen geladen is, doen sporenonderzoek, be-

kijken of een inverzekeringstelling mogelijk is en maken een technisch pv op, aldus

deze rechercheur. Hij zegt veel gebruik van het RBW&M te maken.

De twee andere algemeen rechercheurs hebben, zoals zij het zelf formuleren, een

`haat-liefdeverhouding' met het RBW&M. De achtergrond hiervan is gelegen in een

organisatieverandering in het district van beide rechercheurs als gevolg waarvan

hun functie een andere inhoud gekregen heeft. Voorheen maakten zij deel uit van

het ALP-team (afdeling Lokale Projecten), een team dat zich zeer actief met de

opsporing van illegale wapens bezighield, aan de hand van tips en zelf in de wijk

vergaarde informatie. 's Avonds en 's nachts trokken ze de wijk in en haalden jaarlijks

60 à 80 wapens binnen. `Het ALP-team had maar één prioriteit: zo veel mogelijk
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wapens van de straat af.' Sinds de opheffing van het ALP-team14 zijn er nauwelijks

nog wapens in beslag genomen. Deze rechercheurs zijn weliswaar niet zulke vuur-

wapenspecialisten als de medewerkers van het RBW&M, zo zeggen zijzelf, maar ze

weten wèl hoe ze een wapen moeten behandelen en veilig stellen. Het RBW&M levert

volgens hen nauwelijks een meerwaarde, omdat het operationeel niets aan de

opsporing van illegale wapens doet. Ze hebben nog nooit gehoord dat het RBW&M

een zaak heeft opgelost. Overigens zijn deze rechercheurs wel van mening dat het

RBW&M een nuttige functie kan vervullen voor rechercheurs en medewerkers in de

basispolitiezorg die geen kennis van vuurwapens hebben.

Meldkamer
Bij de meldkamer komen dagelijks meldingen over vuurwapens binnen. Naar aan-

leiding daarvan semafoneert de meldkamer regelmatig met het RBW&M. Hoe vaak

dat precies voorkomt, is wisselend, afhankelijk van het aantal incidenten dat gemeld

wordt.

Arrestatieteam

Het arrestatieteam komt bij praktisch elke actie wel een vuurwapen tegen. De

afhandeling van die wapens wordt overgelaten aan de tactische recherche en de

hondengeleider, al dan niet na tussenkomst van de zogeheten vuurwapeninstruc-

teurs van het arrestatieteam. Het arrestatieteam heeft geen directe contacten met

het RBW&M.

Hondenbrigade
De diensthondgeleider heeft nauwelijks contacten met het pilotbureau. Heel af en

toe wordt er eens een vuurwapen naar het RBW&M gebracht. Met het vroegere

bureau Vuurwapenzaken had de geïnterviewde hondengeleider meer contact. Hij

heeft de indruk dat het RBW&M zich uitsluitend bezighoudt met het registreren van

vuurwapens en het bieden van ondersteuning bij de opmaak van pv. Het RBW&M

heeft volgens hem louter een papieren functie. Dat is volgens hem niet nuttig. Wat

nodig zou zijn, is rechercheren op wapens en hij heeft niet het idee dat dat gebeurt.

Afdeling Bijzondere Wetten

Er is met een rechercheur en een hoofdmedewerker van de afdeling Bijzondere

Wetten in twee districten gesproken. De betrokken rechercheur vervult officieus de

functie van vuurwapenco8rdinator voor zijn district. Zijn afdeling heeft in totaal

enkele keren contact met het RBW&M gezocht. In alle gevallen was de reden van het

contact het vragen van advies omtrent de afhandeling van wapens die tijdens surveil-

lances aangetroffen waren. In feite betrof dit zaken die niet tot het takenpakket van

14 Volgens een andere geïnterviewde is hetALP-team opgeheven omdat het te autonoom geworden was.

'Het was een korpsje binnen het korps geworden. Ze waren hun eigen chef, niemand wist waar ze mee

bezig waren en dat is helemaal uit de klauwen gelopen', aldus deze bron.
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de recherche behoren, maar waar Bijzondere Wetten bij assisteerde omdat de recher-

che op dat moment onvoldoende capaciteit kon vrijmaken.

Volgens de andere geïnterviewde functionaris van Bijzondere Wetten, in een ander

district, heeft de afdeling enkele keren per week contact met het RBW&M. Vaak hou-

den die contacten verband met legaal wapenbezit, maar soms hebben ze betrekking
op illegale wapens. Bijzondere Wetten stuit in de vele contacten die de afdeling met

schietverenigingen heeft gelegd, regelmatig op informatie over illegale vuurwapens.

Die informatie wordt doorgegeven aan het RBW&M.

Openbaar ministerie

De vuurwapenofficier van justitie heeft gemiddeld twee à drie keer per week contact

met het RBW&M. Die contacten gaan zowel over concrete vuurwapenzaken als over

beleidsmatige kwesties, bijvoorbeeld over de vraag hoe het RBW&M de districten kan

aansturen op het gebied van vuurwapens. De afdeling beslag heeft vooral admini-

stratief contact met het RBW&M, in zoverre dat het RBW&M twee à drie keer per week

een stapel Kennisgevingen van Inbeslagneming met bijbehorende pv's naar het

parket stuurt. (Daar wordt bekeken of die wapens teruggegeven, vernietigd of

gedeponeerd moeten worden.)

Afdeling Recherche Informatie van de DCRI

De verbindingsambtenaar van de ARI heeft twee- à driemaal per maand contact met

het RBW&M. Naast de periodieke vergaderingen van het RBW&M met de vuurwapen-

contactpersonen in de districten waar hij aan deelneemt, heeft de ARI-functionaris

contact met het pilotbureau naar aanleiding van concrete vuurwapenzaken. Die

contacten bieden tevens de gelegenheid tot informatie-uitwisseling, onder meer

over `lijnen naar het buitenland'.

Koninklijke Marechaussee

De betrokkenheid van de Kmar bij de vuurwapens betreft illegaal bezit onder mili-

tairen en de grensbewaking bij vliegveld Zestienhoven. Meldingen over illegaal

wapenbezit komen terecht bij het centrale recherchebureau van de Kmar in Utrecht.

Deze centrale recherche heeft de afspraak met het RBW&M dat incidenten in de regio

Rotterdam-Rijnmond aan het pilotbureau doorgegeven worden. Jaarlijks gaat het om

vijf tot tien meldingen. De geïnterviewde groepscommandant houdt contact met het

RBW&M om op de hoogte te blijven van het opsporings- en vervolgingsbeleid dat

door het Rotterdamse openbaar ministerie gevoerd wordt. Hij heeft geen contacten

met het RBW&M in verband met tactische of technische ondersteuning, maar neemt

wel deel aan het regionale vuurwapenoverleg.

Douane

Van de Rotterdamse douane is een teamleider van het zogeheten waterteam geïnter-

viewd. Dit team visiteert zeeschepen: bemanningsverblijven, ruimen en lading

worden gecontroleerd op wapens. Bij de bemanning treft men regelmatig handvuur-
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wapens en andere wapens, zoals werpsterren en stiletto's, aan, wapens die in Neder-

land zijn verboden maar in andere landen niet. De bemanning heeft de mogelijkheid

om die wapens aan te geven bij het waterteam en aan boord te laten verzegelen. Als

het schip zich weer buiten de territoriale wateren bevindt, kan de bemanning weer

vrijelijk over die wapens beschikken. Is een wapen niet aangegeven, dan krijgt de

bezitter een bekeuring, nadat hij vrijwillig afstand van het wapen gedaan heeft.

De geïnterviewde heeft regelmatig contact met het RBW&M in verband met wapen-

vondsten aan boord van zeeschepen. De frequentie van contact met het RBW&M

hangt af van het aantal vondsten, soms is dat wel vier of vijf keer per week, soms

minder, maar dan toch minstens eens per week. Daarnaast neemt de geïnterviewde
douanefunctionaris deel aan het regionale vuurwapenoverleg.

Het RBW&M heeft het waterteam al enkele keren een heleboel werk uit handen

genomen, onder andere bij de vondst van een container met munitie en andere

spullen uit de Tweede Wereldoorlog en na het aantreffen van postpakketten met

vuurwapens. In die gevallen heeft het RBW&M alles keurig afgehandeld, aldus de

geïnterviewde.

Basis politiezorg

Zoals in hoofdstuk 4 al aangegeven werd, is onder een steekproef van basispolitie-

zorgfunctionarissen een enquête over de pilotbureaus uitgevoerd. In de opzet van

dit onderzoek was derhalve geen plaats ingeruimd voor het interviewen van basis-

politiefunctionarissen. Een viertal basispolitiemensen heeft echter uit zichzelf,

nadat zij van collega's over het onderzoek gehoord hadden, contact met het WODC

gezocht om een afspraak voor een interview te maken. Dit in verband met hun grote

betrokkenheid bij het onderwerp.
Deze vier basispolitiemensen hebben zich tot doel gesteld zo veel mogelijk wapens

en munitie van de straat te halen. Zodra de surveillance het toelaat, dat wil zeggen

wanneer er even geen meldingen gereden hoeven te worden, besteden ze hun tijd

aan het opsporen van wapens. Hoeveel tijd ze op die manier aan de opsporing van

vuurwapens besteden, valt moeilijk te zeggen, omdat dit tussen de normale surveil-

lancewerkzaamheden door gaat.

Deze vier basispolitiemensen vertelden zeer goede contacten met het RBW&M te

hebben. Ze gaan zeer regelmatig bij het pilotbureau langs en krijgen dan tips over

vuurwapens. Af en toe hebben ze ook contact met het RBW&M over technische aan-

gelegenheden inzake een vuurwapen.

5.2.3 Oordelen over het RBW&M

De oordelen van de geïnterviewden over het RBW&M zijn wisselend. Zowel positieve

als negatieve geluiden zijn te horen. De meeste geïnterviewden zijn zeer positief

over de deskundigheid van de medewerkers van het RBW&M en over het feit dat met

de oprichting van het bureau een steunpunt is gecreëerd waar men met vragen

terecht kan. In verband met de complexiteit van de WWM wordt dat heel nuttig
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geacht. Bovendien kan zodoende voorkomen worden dat collega's die onkundig zijn

op vuurwapengebied, `zelf met een wapen gaan klooien en misschien ongelukken

veroorzaken', zo menen sommige geïnterviewden.

Voorts is het volgens een aantal geïnterviewden nuttig dat mèt de oprichting van

het RBW&M de mogelijkheid is ontstaan om voor de totale regio één beleidslijn uit

te zetten en de aanpak van vuurwapens in de hele regio te coordineren. Volgens

sommigen is de aanpak van vuurwapens met de oprichting van het RBW&M dan ook

duidelijk verbeterd. De aanpak is gestructureerder, het aantal inbeslagnemingen

groeit en er komt meer gerichte informatie binnen. Een geïnterviewde vertelt in dit

verband: `Vroeger, vóór het pilotproject, waren agenten en rechercheurs gewend

alles zelf te doen. Wapens lagen gewoon in kastjes van politiemensen en kwamen

nooit bij het (voormalige) bureau Vuurwapenzaken terecht. Er was helemaal geen

zicht op wat er met die wapens gebeurde. Dat kon zo niet langer. Daarom is het goed

dat het RBW&M een soort wapenboekhouding bijhoudt van alle wapens die in beslag

genomen worden. Alle wapens moeten nu langs het RBW&M. Dan kunnen zij wel

beslissen wat er verder mee moet. Of er nog onderzoek aan verricht moet worden of

dat het afgevoerd kan worden naar de Intendance.' Een bijkomend voordeel van het

RBW&M is dat met vrijwel ieder wapen schietproeven gedaan worden, zo stelt een
van de geïnterviewden.

Een aantal geïnterviewden ziet een rechtvaardiging voor het bestaan van het RBW&M

in het in hun perceptie sterk toegenomen wapenbezit en de daaruit voortvloeiende

onveiligheid in het algemeen en van collegapolitiemensen in het bijzonder. Diverse

geïnterviewde functionarissen spreken de hoop uit dat het RBW&M blijft voort-

bestaan.

Maar, zoals al vermeld, er worden door de geïnterviewden ook minder positieve

punten naar voren gebracht. Diverse geïnterviewde functionarissen spreken hun

teleurstelling uit over het feit dat het RBW&M vooral een administratieve, onder-

steunende rol vervult en niet in operationele zin aan de opsporing van vuurwapens

bijdraagt. De geïnterviewde basispolitiefunctionarissen merken in dit verband op

dat jaarlijks op zeer veel meldingen van vuurwapenbezit niet gereageerd wordt.

Als er bijvoorbeeld geen mutatie wordt gemaakt van een melding van een incident

waarbij een persoon een vuurwapen aan iemand anders heeft getoond, dan ver-

dwijnt die melding na een week uit het meldkamersysteem en kan er nooit meer iets

mee gedaan worden. En dat terwijl het gemakkelijk is, en bovendien ook rechtmatig
om, wanneer de auto wordt gesignaleerd, de verdachte op grond van de WWM te

controleren, zelfs bij hem thuis. Volgens de basispolitiemensen zou het RBW&M in

dit soort van zaken een veel actievere rol kunnen spelen.

Een ander knelpunt heeft te maken met de autonomie van de districten. Sinds de

regionalisering gaat ieder district zijn eigen gang. Het RBW&M moet de districten

steeds weer opnieuw aan de gemaakte afspraken herinneren. Een daarmee samen-

hangend probleem is dat niet in alle districten is voorzien in een contactpersoon

voor vuurwapenzaken. Volgens een van de geïnterviewde zouden de districten meer
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gebruik kunnen maken van de op het RBW&M aanwezige deskundigheid.

Ook het toezicht op het legale wapenbezit vormt een knelpunt. Het RBW&M probeert

dit op uniforme wijze in de districten te regelen, maar de voorheen bestaande ver-

schillende regelingen in de districten bemoeilijken dit vooralsnog (zie hoofdstuk 3).

Een ander knelpunt is de kwaliteit van de pv's. Er wordt bijvoorbeeld een pv naar het

parket gestuurd waarin een omschrijving van een pistool staat. De parketsecretaris

maakt de bijbehorende dagvaarding en op de zitting blijkt het geen pistool, maar een

alarmpistool te betreffen. Op een dergelijke fout in de tenlastelegging volgt vrij-

spraak. Als de medewerkers van het RBW&M pv's zelf bekeken hebben, zijn deze in

orde, maar in andere gevallen vaak niet. Het RBW&M heeft echter niet de capaciteit

om alle wapens zelf te bekijken en daarvan pv op te maken.15

5.3 Samenvatting en vergelijking van de pilots

De pilotbureaus onderhouden contacten met diverse korpsonderdelen, het open-

baar ministerie, de DCRI, de douane en de Koninklijke Marechaussee. Het Gelderse

RBSO blijkt zich een duidelijke positie te hebben verworven binnen die onderdelen

en instanties. Over het algemeen zijn de oordelen van de geïnterviewden over het

RBSO zeer positief. De meningen over het in Rotterdam gevestigde RBW&M zijn

daarentegen meer wisselend van aard.
De pilotbureaus zijn er duidelijk in geslaagd om de voorgenomen functie van vraag-

baak en steunpunt te realiseren, zo blijkt uit de vele positieve geluiden die daarover

met betrekking tot beide bureaus opgetekend konden worden. Over de deskundig-

heid van de medewerkers op het gebied van zowel wapens als wapenwetgeving

oordeelt iedereen positief. Dit aspect van de pilotbureaus wordt zeer gewaardeerd,

omdat men zelf de deskundigheid vaak mist en de wetgeving, de WWM, complex

gevonden wordt. Verder noemen veel geïnterviewden in dit verband ook de door de

bureaus opgezette geautomatiseerde registratie als positief punt.

Verschillen doen zich voor ten aanzien van het bieden van operationele ondersteu-

ning. In Gelderland-Midden spreekt een aantal van de geïnterviewden waardering

uit over het feit dat RBSO-medewerkers daadwerkelijke assistentie in operationele

zin verlenen, vooral als huiszoekingen bij vuurwapengevaarlijke verdachten plaats-

vinden. In Rotterdam-Rijnmond wordt juist het feit dat het RBW&M een voor, name-

lijk ondersteunende taak heeft en geen zelfstandige opsporingstaak, diverse keren

als negatief punt naar voren gebracht. Dit laatste is overigens nogal opmerkelijk

omdat in principe de mogelijkheid bestaat dat RBW&M-medewerkers operationele

ondersteuning bij huiszoekingen verlenen en participeren in recherche-onder-

zoeken. Het lijkt erop dat dat niet voldoende bekend is in de regio.

15 Om dit probleem te ondervangen is men voornemens in de toekomst toch alle wapens door deskundigen

te laten onderzoeken. Het plan is op elk district de aanwezigheid van een aantal op vuurwapengebied

geschoolde mensen te bewerkstelligen. Daarover wordt onderhandeld met de districten.
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Nog een verschil tussen de pilots doet zich ten aanzien van de pv's van vuurwapen-

zaken. In Rotterdam-Rijnmond is de kwaliteit van de pv's van vuurwapenzaken een

probleem (onjuiste omschrijving van vuurwapens). Dat zou voorkomen kunnen

worden door alle pv's te laten opmaken door de medewerkers van het pilotbureau,

maar daarvoor is de capaciteit niet toereikend (overigens wordt inmiddels aan een

oplossing gewerkt). In Gelderland-Midden daarentegen is sinds de oprichting van

het RBSO de kwaliteit van de pv's sterk toegenomen, omdat medewerkers van het

pilotbureau in veel gevallen het technisch gedeelte van vuurwapen-pv's verzorgen

of daar op zijn minst bij assisteren.

Een knelpunt in beide politieregio's vormt de controle op het legale bezit. In beide

regio's is dit een `ondergeschoven kindje'.

Een knelpunt in Rotterdam-Rijnmond vormt de autonomie van de districten, waar-

door deze niet altijd geneigd zijn het RBW&M te raadplegen.
Ondanks de knelpunten die hier en daar boven water gekomen zijn, zijn veel respon-

denten in beide pilotregio's ervan overtuigd dat met de oprichting van de bureaus

een betere aanpak van vuurwapens gestalte gekregen heeft. Niet alleen de veiligheid

van de samenleving in zijn algemeenheid, maar ook de veiligheid van de collega's

op straat zou daarmee gediend zijn, aldus de respondenten. Veel geïnterviewden

spreken dan ook de hoop uit dat de pilots structureel voortgezet worden.
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Enkele wapenfeiten

In dit hoofdstuk worden enkele resultaten van de pilotbureaus in cijfermatig opzicht

bekeken. Daaraan voorafgaand wordt aan de hand van een tweetal casusbeschrijvin-

gen een indruk gegeven van concrete vuurwapenzaken die door de bureaus zijn

opgelost en de meerwaarde daarbij van de geautomatiseerde incidentenregistraties

van de pilotbureaus.

6.1 Casussen

Ter illustratie van de werkzaamheden van de bureaus en de rol die de registratie-

systemen kunnen spelen in de opsporing, volgen hieronder een twee beschrijvingen

van concrete zaken.

Casus van het pilotbureau Gelderland-Midden

Een regionale recherche-eenheid is bezig met een onderzoek naar gewapende over-

vallen. Door de rècherche-eenheid wordt een verdachte van een van de overvallen

aangehouden. Het wapen waarmee die overval is gepleegd, is dan nog niet boven

water. Tijdens het rechercheverhoor geeft de verdachte aan met welk soort wapen

het feit gepleegd is en meldt daarbij als bijzonderheid dat de veiligheidspal van

het wapen ontbreekt. Over mededaders wil de aangehouden verdachte niets los-

laten.

Een zoekslag in het Schietwapen Incidenten Registratie- en Informatiesysteem

(SIRIS) naar vuurwapens met ontbrekende veiligheidspallen, wijst uiteindelijk uit dat

het schietwapen waarmee deze overval is gepleegd, op een tijdstip tussen de overval

en de aanhouding van de verdachte, bij iemand anders door de politie in beslag

genomen is. Met andere woorden, door een goede registratie van het vuurwapen met

zijn specifieke kenmerken, waaronder het gegeven van de ontbrekende veiligheids-

pal, was het mogelijk om het wapen waarmee de overval gepleegd was, boven water

te krijgen. Een positief effect was tevens dat een contact tussen twee verdachten

kon worden aangetoond, waarmee niet eerder bekende connecties in een bepaalde

dadergroep aan het licht kwamen. Bovendien is, mede dankzij informatie uit het

SIRIS, duidelijk geworden dat daders uit een bepaalde groep elkaar vuurwapens

uitlenen, waarmee onder andere overvallen gepleegd worden.

Casus van het pilotbureau Rotterdam-Rijn mond (de zaak Anaconda)

In december 1994 werden naar aanleiding van een vechtpartij in een discotheek in

het centrum van Rotterdam twee pistolen en een revolver (Colt Anaconda) in beslag

genomen. De zaak werd door de plaatselijke recherche onderzocht. De vuurwapens

werden voor nader onderzoek overgedragen aan het RBW&M.
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Technisch onderzoek wees uit dat de serienummers van de vuurwapens met een

slijptol waren verwijderd. De Colt Anaconda was evenwel voorzien van een verbor-

gen serienummer, dat niet was weggeslepen. Via een standaardtraceerverzoek kon

met behulp van het nummer vastgesteld worden aan wie dit wapen in het legale

circuit verkocht was. Het spoor leidde naar de Verenigde Staten van Amerika. Het

Rotterdamse RBW&M werkte in deze zaak samen met het Amerikaanse Bureau for

Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF).

Uit onderzoek bleek dat een Amerikaan op verzoek van zijn Rotterdamse neef circa

80 pistolen en revolvers, alsmede ongeveer 10 machinepistolen met bijbehorende

munitie had aangeschaft in Arizona en Utah. De wapens en munitie werden door

deze Amerikaan per post en via diverse koeriersdiensten naar verschillende perso-

nen in Rotterdam en omgeving gestuurd. Ten aanzien van twee van die personen

beschikte het RBW&M over CID-informatie waaruit hun betrokkenheid bij de handel

in pistolen en revolvers uit Amerika vermoed kon worden.

In verband met de geografische spreiding van de verdachten en de invoer via ver-

schillende koeriersdiensten is een samenwerking met diverse politiekorpsen en de

douane tot stand gebracht. Het RBW&M participeerde in het onderzoek en coordi-

neerde het geheel. Conform het uitgangspunt van een gedecentraliseerde politie-

organisatie werd de eindverantwoordelijkheid voor de zaak gelegd bij het district

waar de eerder genoemde Rotterdamse neef woonachtig was.

In oktober 1994 werd de als importeur optredende Rotterdamse neef, een voormali-

ge sportschutter, in de VS aangehouden en in voorarrest genomen. In Nederland

werden drie verdachten aangehouden, waaronder een sportschutter en iemand die

opereerde als opdrachtgever en financier van de geïmporteerde wapens. Enige tijd

later is in Nederland op acht plaatsen in vier politieregio's gelijktijdig huiszoeking

verricht en bij een schietvereniging een controle op de uitvoering van de WWM

uitgevoerd. Bij die acties werden vier vuurwapens, vier kilo springstof en kruit en

ongeveer 15.000 stuks munitie in beslag genomen.

Bij het RBW&M kon worden vastgesteld dat vijftien eerder in beslag genomen

wapens, waarvan de serienummers eveneens met een slijptol waren verwijderd,

vermoedelijk via dezelfde aanvoerlijn in het criminele circuit terechtgekomen zijn.

Een deel van deze wapens was in beslag genomen naar aanleiding van incidenten

rond en in eerder bedoelde discotheek. Voor een groot deel van de daarbij aangehou-

den verdachten kon een relatie worden gelegd met de in dit onderzoek aangehouden

opdrachtgever/ financier.
Deskundig onderzoek van alle in beslag genomen vuurwapens (van op zichzelf staan-

de zaken), leverde informatie op die na analyse kon worden gekoppeld aan gegevens

uit andere bronnen. Deze zaak laat zien hoe een belangrijke aanvoerlijn van illegale

wapens kon worden `opgerold', dankzij de geautomatiseerde informatie-opslag in

combinatie met het optreden van samenwerkende politiekorpsen, douane, gecoor-

dineerd en ondersteund door het pilotbureau. In dit geval kon tevens een verweven-

heid van de legale schietsport, `illegale' wapenhobbyisten en een vorm van georgani-

seerde criminaliteit vastgesteld en beëindigd worden.
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6.2 Cijfermateriaal
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In hoofdstuk 1 is gesproken over de mogelijkheid om de resultaten van de pilot-

bureaus af te meten aan een tweetal min of meer 'harde' gegevens, te weten het

aantal in beslag genomen wapens en het aantal terzake van de WWM aangehouden

verdachten. Verschillen in aantallen wapens en aangehouden verdachten tussen het

pilotjaar en het daaraan voorafgaande jaar zouden moeten worden vastgesteld en

vergeleken met dezelfde cijfers van twee vergelijkbare politieregio's waar geen extra

inspanningen op vuurwapengebied ontplooid zijn.

Zoals reeds is besproken in paragraaf 1.3, zouden conclusies op basis van een derge-

lijke vergelijking met de nodige reserves omkleed moeten worden. In de eerste plaats

is het aannemelijk dat de verhoogde aandacht in de pilotregio's een 'registratie-

effect' met zich meebrengt. De in het kader van de pilots gestarte registratiesyste-

men zullen tot gevolg hebben dat in beslag genomen wapens en aangehouden ver-

dachten accurater geregistreerd worden dan tevoren. Het resultaat zal een toename

zijn, in vergelijking met de voorgaande periode. De indruk ontstaat dan gemakkelijk

dat die toename volledig aan de inspanningen van de pilotbureaus toegeschreven

kan worden, terwijl de resultaten in werkelijkheid gedeeltelijk het gevolg zijn van

een verbeterde registratie. Met andere woorden, zonder de inspanningen van de

pilotbureaus maar mèt een verbeterde registratie zou waarschijnlijk ook een toe-

name geconstateerd worden. De conclusies over de resultaten van de pilots zouden

daardoor ten onrechte 'extra positief' kunnen uitpakken. In de tweede plaats vormt

de vondst van hele partijen wapens een apart probleem. De vondst van partijen

wapens kan het geregistreerde aantal onevenredig sterk omhoog jagen en maakt

daardoor het aantal in beslag genomen wapens tot een niet erg betrouwbare maat

voor de resultaten van de bureaus.

6.2.1 Registraties van de DCRI

Cijfermateriaal over aangehouden verdachten en in beslag genomen wapens zou

betrokken worden van de DCRI. Aan dit materiaal kleven echter enkele problemen,

die in combinatie met de reeds genoemde bezwaren (registratie-effect en de vondst

van partijen wapens) hebben geleid tot de beslissing om de voorgenomen vergelij-

king met twee andere politieregio's achterwege te laten. De problemen behelzen het

volgende.
De DCRI houdt sinds 1970 een landelijke registratie bij van door de politie in beslag

genomen wapens en verdachten.16 Op basis van inzending van zogeheten Schiet-

wapen-Persoonsformulieren (SPF's) door politiekorpsen, marechaussee en bijzon-

dere opsporingsdiensten is een registratie opgezet, het Schietwapen-Persoonsformu-

lier-Systeem. Het systeem bevat een keur van relevant geachte persoons- en wapen-

gegevens en combinaties daarvan.

16 Gegevens zijn ontleend aan een notitie van de heer J. de Bruin van de DCRI.
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De DCRI gebruikt het systeem voor een gecoordineerde informatievoorziening van

de diverse opsporingsinstanties, beleidsadvisering, het opsporen van tendensen en

het geven van voorlichting aan derden, bijvoorbeeld de pers. Een vollediger registra-

tiesysteem inzake vuurwapenaangelegenheden is niet voorhanden.

Met het verminderen van de politiële en justitiële aandacht voor vuurwapenzaken,

zette een daling van het aantal toegezonden formulieren in. Bij de DCRI bestaat de

stellige indruk dat de invoering van de generale taakstelling, het verdwijnen van het

vuurwapenspecialisme bij politie en justitie alsmede de herschikking van personeel

bij de recente reorganisatie van de politie ertoe geleid hebben dat de laatste jaren

steeds minder SPF's naar de CRI gestuurd worden. In een aantal gevallen is concreet

vastgesteld dat wèl wapens in beslag genomen waren, maar geen SPF's opgemaakt en

naar de CRI verstuurd zijn. Daarmee is de basis onder het registratiesysteem, name-

lijk de invoer van gegevens, weggevallen. Momenteel beraadt de DCRI zich op de

vraag i f en in welke vorm deze registratie voortgezet zou kunnen worden.

Voor het onderhavige onderzoek betekent de onvolledigheid van de CRI-cijfers dat,

zoals reeds gesteld, aan een vergelijking van in beslag genomen wapens en aan-

gehouden verdachten in de pilotregio's met twee andere politieregio's geen verant-

woorde conclusies verbonden kunnen worden. Die vergelijking blijft derhalve

achterwege.

6.2.2 Registraties van de pilotbureaus

Een andere bron die in vergelijkende zin enig licht kan werpen op de resultaten van

de pilotbureaus, vormen de registraties die door de pilotbureaus zelf bijgehouden

worden. Voor een verantwoording en beschrijving van de door de bureaus geregi-

streerde vuurwapenincidenten zij verwezen naar de jaarverslagen van de beide

pilotbureaus.17 In dit verband gaat het uitsluitend om de resultaten van de bureaus

in het pilotjaar 1994 in vergelijking met het voorgaande jaar.

Gelderland-Midden

In Gelderland-Midden zijn gegevens over het jaar 1994 beschikbaar betreffende de

hele regio, maar over 1993 ontbreekt een regionaal beeld, zodat een vergelijking op

dat niveau niet mogelijk is. Wèl is het mogelijk de gegevens van de gemeente Arn-

hem te vergelijken. Blijkens het jaarverslag van het RBSO lag in de jaren 1991, 1992

en 1993 het aantal wapens dat door de Arnhemse gemeentepolitie in beslag werd

genomen, rond de 90 stuks per jaar. In het pilotjaar 1994 werden in Arnhem 214

wapens in beslag genomen, dat betekent dus meer dan een verdubbeling in vergelij-

king met de jaren daarvoor.

Volgens opgave van het RBSO zijn in de jaren 1992, 1993 en het pilotjaar 1994 in

Arnhem achtereenvolgens 86, 103 en 235 verdachten terzake van de WWM aangehou-

17 Zie: Politieregio Gelderland-Midden, 1994 en Politieregio Rotterdam-Rijnmond, 1994.
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den. In vergelijking met de voorgaande jaren zijn in het pilotjaar dus ruim tweemaal

zoveel verdachten aangehouden.

Rotterdam-Rijnmond

Volgens de gegevens van het RBW&M zijn gedurende het pilotjaar in de regio Rotter-

dam-Rijnmond 1107 wapens in beslag genomen. In het jaar daarvoor lag dat aantal

op 723. Dit betekent dat in het pilotjaar een toename van meer dan 50% is gereali-

seerd.

Het aantal terzake van de WWM aangehouden verdachten geeft een ander beeld te

zien (zie Politieregio Rotterdam-Rijnmond, 1994). In de jaren 1992 en 1993 en in het

pilotjaar 1994 werden in de regio respectievelijk 436, 685 en 446 verdachten aan-

gehouden. Dat betekent dat in het pilotjaar 34% minder verdachten terzake van de

WWM aangehouden zijn dan in het jaar daarvoor. Tegelijkertijd kan geconstateerd

worden dat het aantal verdachten in het pilotjaar ongeveer even groot is als in 1992.

Het is niet duidelijk hoe deze cijfers geïnterpreteerd moeten worden. Of in het

pilotjaar op dit gebied nu een mindere prestatie is geleverd of juist het jaar 1993

een uitschieter is, valt niet te zeggen.

De cijfers van beide pilotbureaus wijzen dus op een toename van het aantal in

beslag genomen wapens in het pilotjaar. Door het Gelderse RBSO werden gedurende

het pilotjaar in Arnhem meer dan tweemaal zoveel wapens in beslag genomen als

in de jaren daarvoor. In Rotterdam-Rijnmond werden in het pilotjaar ongeveer de

helft meer wapens in beslag genomen dan in het jaar 1993. Harde conclusies kunnen

hier echter niet aan verbonden worden, omdat de cijfers mogelijkerwijs vertekend

zijn door de vondst van partijen wapens en door het zogeheten registratie-effect (zie

o.a. paragraaf 6.1).
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A bull's-eye

Evaluation of pilot `gun support offices' in two

regional police forces

In the Netherlands, the number of gun incidents in which people get killed or

wounded has been increasing for years. At the same time, criminal investigative

activities in this field decrease, as appears from the number of confiscated guns

and suspects taken into custody because of violating the firearms law.

A 1991 research on police and justice practice, brought a number of bottlenecks to

light. The central problem appeared to be a structural lack of attention and priority

given by police and judicial authorities to firearm offences. Based on that research

the Detective Force Advice Committee (RAC) gave advice to the Minister of Justice.

The RAC pointed out the importance of a structural, new way of fighting illegal gun

ownership, combined with an intensified monitoring of legal gun ownership. The

RAC pleaded, among other things, for improving the technical, tactical and judicial

expertise at the local and regional level. The committee recommended to found

'gun support offices' in the regional police forces. These offices would be put in

charge of coordinating and supporting strategic/technical investigations, coordi-

nating the monitoring of legal gun ownership and providing expert knowledge on

guns.

In 1994, after several years in which gun policy stagnated, two pilot gun support

offices started in the regional forces Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Midden,

for an experimental period of one year.

This research report concerns the evaluation of these two pilot offices. Sources of

information used in the evaluation are surveys among police officers, interviews

with members of various police departments, the prosecution office, the National

Criminal Intelligence Service, the military police and customs. Besides, some

statistics recorded by the pilot offices have been used.

The pilot offices appear to be able to revive attention of the investigative services for

gun-related matters. And in fact, a lack of attention was the main problem this field

was confronted with. Several units of the Gelderland-Midden and Rotterdam-

Rijnmond forces, as well as the other interviewed officials had positive experiences

with the pilot offices. Those experiences concerned the coordinative and supporting

role in investigations and the professionalism of the pilot office employees. Besides,

records of the pilot offices show an increase in the number of confiscated guns

during the pilot year in comparison to the previous years, as well as an increase in
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the number of suspects taken into custody because of violation of the firearms law.

However, at neither of the pilot offices has sufficient attention been paid to one

aspect, being the monitoring of legal gun ownership.

Considering the results of this evaluation research, it appears justified to look upon

the pilot offices as a succes. It seems recommendable to continue the pilot offices in

the Gelderland-Midden and Rotterdam-Rijn mond forces on a structural basis. Also

the possibility of founding similar offices in other regional police forces as well,

should be considered seriously.
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Un coup dans Ie mille ?

Evaluation des brigades-pilotes de soutien

dans Ie domaine des armes à feu instaurées

dans deux régions de police

Le nombre d'incidents avec des armes à feu causant des blessés et des morts

augmente de manière continue depuis déjà quelques années, et ce alors que dans

un même temps les efforts de répression diminuent, comme le montrent le nombre

d'armes à feu saisies ainsi que le nombre de suspects arrêtés pour infraction à la
Loi sur les armes et munitions.

Une étude des activités de la Justice et de la police dans ce domaine, réalisée en

1991, avait permis de mettre en lumière un certain nombre de points noirs. Le

problème principal consistait en un manque d'intérêt pour les armes à feu de la part

de la Justice et de la police. Sur la base de cette étude, la Commission consultative de

la police judiciaire (RAC) émit en 1991 un avis destiné au Ministre de la Justice dans

lequel elle attirait son attention sur la nécessité d'une nouvelle forme de lutte

structurelle contre la détention illégale d'armes, associée à un renforcement des

controles relatifs à la détention légale. La RAC plaidait, en autres, en faveur d'une

augmentation de l'expertise technique, tactique et juridique aux niveaux local et

régional. C'est pourquoi elle recommandait la mise en place de `brigades de soutien

dans le domaine des armes à feu' au sein des corps de police régionaux. Ces brigades

seraient chargées de coordonner et d'apporter leur soutien aux enquêtes judiciaires

techniques/tactiques ainsi que de coordonner le controle de la détention légale

d'armes à feu et de veiller à la compétence des effectifs des corps de police en

matière d'armes à feu.

Quelques années passèrent sans que rien ne soit entrepris à cet égard et ce n'est

qu'en 1994 que deux `brigades de soutien dans le domaine des armes à feu' ont été

mises en place de manière expérimentale au sein des corps de police régionaux de

Rotterdam-Rijnmond et Gelderland-Gentre, et ce pour une période d'un an. Ce

rapport d'étude contient l'évaluation de ces deux brigades. Cette évaluation a été

réalisée au moyen d'une enquête parmi des policiers de première ligne (agents,

il6tiers, etc.) et d'entretiens avec des membres de divers services de police, du

Ministère public, du Service central d'informations criminelles, de la Maréchaussée

royale et des douanes. Par ailleurs, les chiffres des brigades-pilotes ont été égale-

ment consultés.

Il est apparu que gráce aux brigades, les instances répressives s'intéressent de

nouveau aux armes à feu (leur manque d'intérêt faisait justement obstacle á la lutte
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contre les infractions à la Loi sur les armes et munitions). Les divers services de

police des corps de Gelderland-Centre et Rotterdam-Rijnmond ainsi que d'autres

instances interrogées ont une expérience positive des brigades-pilotes. Cette

expérience concerne surtout le rSle de coordination et de soutien au cours des

enquêtes judiciaires et l'expertise des membres des brigades. En outre, les chiffres

des deux brigades-pilotes montrent qu'au cours de l'année expérimentale, beaucoup

plus d'armes ont été saisies et beaucoup plus de suspects ont été arrêtés pour

infraction à la Loi sur les armes et munitions qu'au cours des années précédentes.

Pour ce qui est de la surveillance et du controle de la détention légale d'armes à feu,

on peut regretter que eet aspect n'ait pas été suffisamment mis en relief en ce qui

concerne les deux brigades.

Compte tenu des résultats de l'étude, il semble que 1'on puisse considérer les

brigades-pilotes à juste titre comme une réussite. Il semble recommandable de

poursuivre du point de vue structurel l'expérience des brigades au sein des corps de

Gelderland-Centre et Rotterdam-Rijnmond. L'on pourrait être également envisager

de doter les autres corps de police régionaux de telles brigades.
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Bijlage 2

Tabellen

Tabel 1: Vertegenwoordiging van de districten, Gelderland-Midden

district aantal %

Arnhem Veluwezoom 94 42

West-Veluwe Vallei 62 28

Over Betuwe 29 13

De Liemers 38 17

totaal 223 100

Tabel 2: Vertegenwoordiging van de districten, Rotterdam-Rijnmond

district aantal

Waterweg 4 3

Schiedam 1 1

Rotterdam West 16 12

Rotterdam Centrum 13 10

De Noordhoek 17 13

Maas en Rotte 18 13

Ridderwaarden 2 2

Groot IJsselmonde 15 11

Rotterdam Zuid 22 16

Eilanden 4 3

Rivierpolitie 22 16

niet bekend 7 -

totaal 141 100



Bijlage 2

Tabel 3: Frequentie van contacten met de vuurwapencontactpersoon in de eigen basis-

eenheid (Gelderland-Midden), c.q. In het eigen district (Rotterdam-Rijnmond)

frequentie

minder dan eenmaal per maand

eenmaal per maand

enkele keren per maand

eenmaal per week

meermalen per week

dagelijks

totaal

68

Gelderland-Midden Rotterdam-Rijnmond
aantal % aantal %

52 47 15 39

16 15 3 8

22 20 11 28

6 6 1 3

9 8 7 18

5 5 2 5

110 100 39 100

Tabel 4: Frequentie van contacten met respectievelijk het RBSO en het RBW&M

frequentie

minder dan eenmaal per maand

eenmaal per maand

enkele keren per maand

eenmaal per week

enkele keren per week

dagelijks

totaal

RBSO

aantal o/0
RBW&M

aatnal oo

45 54 46 69

16 19 9 13

18 22 9 13

1 1 1 2

3 4 0 0
0 0 2 3

83 100 67 100

Tabel 5: Oordeel over de contacten met het RBSO en het RBW&M

oordeel RBSO

aantal o/0

RBW&M

aantal %

19 23 17 27

49 60 40 63

10 12 6 9

4 5 1 2

0 0 0 0

1 - 3 -

83 100 67 100

zeer tevreden

tevreden

niet tevreden / niet ontevreden

ontevreden

zeer ontevreden

niet bekend

totaal
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117 Preventiestrategieën in de praktijk; een
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projecten
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E.A.I.M. van den Berg, A. Hahn, m.m.v.
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Ed. Leuw, M. Brouwers

1993

122 Veel voorkomende criminaliteit op de

Nederlandse Antillen

J.M. Nelen, J.J.A. Essers

123 Politie en openbaar ministerie tegen rassen-

discriminatie, ver de naleving van richtlijnen

M.W. Bol, B.J.W. Docter-Schamhardt

124 Prestige, professie en wanhoop; een onder-

zoek onder gedetineerde overvallers

G.J. Kroese, R.H.J.M. Staring

125 Motieven voor naturalisatie; waarom vreem-

delingen uit diverse minderheidgroepen

wel of niet kiezen voor naturalisatie

R. FA. van den Bedem

126 Prestatieverschillen tussen arrondissements-

parketten

W. Polder, G. Paulides

127 De tbs met aanwijzing; de toepassing van

en professionele oordelen over een straf-

rechtelijke maatregel

Ed. Leuw

70

128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf; lessen

uit het buitenland

J. Junger- Tas

1994

129 Heenzendingen

M.M. Kommer

130 Appels en peren; een onderzoek naar de

recidive van dienstverleners en kort-

gestraften

E.C. Spaans
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6m1 e ^u ( IQ t^ Oom & md

ISBN 90-387-0434-8
NUGI 694/410

789038 7043409

p re.~
1^11^A.0.°Sl^lllClVll:! W~

ooe^ Dm

ir@whmáb
WO0

fflfflfflff~


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73



