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Doe!, probleemstelling en onderzoeksvragen 
Dit rapport doet verslag van proeven met een intensieve toepassing van wettelijke bevoegdheden om 
vuurwapens op te sporen, met name in gebieden met een bijzondere gevaarzetting. Doel van het on-
derzoek was een systematische beschrijving en analyse van de proeven om op die manier mogelijke 
juridische en pralctische knelpunten en oplossingen bij de bestijding van vuurwapencriminaliteit te 
inventariseren. Een aantal indringende geweldsdelicten van de afgelopen jaren en de zorg dat de om-
yang van vuurwapengeweld toeneemt, vormen de aanleiding voor vragen uit de politiek naar een ef-
fectieve aanpak van (vuur)wapengeweld en voor het project dat in dit rapport wordt beschreven. 
De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

Geeft de ontwikkeling van de frequentie en intensiteit van vuurwapenincidenten aanleiding om het 
instrumentarium voor de bestrijding van illegaal vuurwapenbezit en -gebruik aan te passen en uit te 
breiden, of is het mogelijk om met een getntensiveerde inzet van het bestaande instrumentarium vol-
doende resultaten te bereiken? 

Het onderzoek stelt zich ten doe de volgende drie onderzoelcsvragen te beantwoorden: 
1. Wat is de ontwikkeling van de frequentie en intensiteit van vuurwapenincidenten gedurende de 

afgelop en vijf jaar? 
2. Voldoet het bestaande instrurnentarium voor de opsporing en vervolging van vuurwapencriminali-

teit en welke pralctische problemen voor de politieorganisatie en juridische knelpunten doen zich 
volgens betrokkenen voor bij intensieve inzet? 

3. Op welke concrete wijzen kan de lokale driehoek een initierende en regisserende rol spelen bij het 
in werlcing zetten van arrangementen van preventieve en repressieve maatregelen in een kader van 
publieke en private samenwerking? 

Om onderzoeksvraag 1 te beantwoorden werden landelijke gegevens over inbeslagneming en gebruik 
van vuurwapens verkregen van de CRI. De regio's Amsterdam-Amstelland en Brabant-Noord be-
schikken over meerjarige cijferreelcsen over het gebruik van vuurwapens waarvoor in elk geval binnen 
de looptijd van het project niet door onderzoek van processen-verbaal een betrouwbaarder alternatief 
kon worden geleverd. Voor de regio Rotterdam-Rijnmond waren geen geschilcte gegevens over vuur-
wapengebruik voorhanden. In deze regio werd een steelcproef van processen-verbaal betreffende ge-
weldsincidenten aan een onderzoek onderworpen. Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 2 
hebben korte en langere interviews plaats gevonden met diverse medewerkers van politie en OM be-
trokken bij de acties. Voorts is gebruik gemaalct van diverse documenten die in verband met de proef-
projecten zijn opgesteld, heeft in Rotterdam observatie van de voorbereiding van de acties en in alle 
drie de regio's van de uitvoering van acties plaatsgevonden. De derde onderzoelcsvraag is beantwoord 
aan de hand van informatie uit interviews met beleidsmedewerkers van politie en gemeente en be-
leidsdocumenten. 

Onderzoeksvraag 1: omvang, ontwikkeling en aard van vuurwapencriminaliteit 
In het algemeen is de omvang en ontwildceling van vuurwapencrimininaliteit onvoldoende in kaart 
gebracht om de eerste onderzoeksvraag adequaat te beantwoorden. Over het illegale bezit en de inbe-
slagnemingen van vuurwapens zijn vrijwel geen betrouwbare meerjarige gegevens. Over het gebruik 
van vuurwapens zijn evenmin gegevens voorhanden die een betrouwbaar beeld geveri van de ontwik-
keling van vuurwapengebruik over een langere periode in de jaren negentig. 
De verschillende cijferreeksen uit de drie proefregio's laten een beeld zien van zowel afname, stabili-
teit als toename. Er zijn vrijwel geen gegevens beschikbaar die over een langere tijd op een zelfde 
manier zijn verzameld. Een aantal gegevens van de politieregio Amsterdam-Amstelland benaderen dat 
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ideaal het dichtst. Daar is Sprake van een betreldcelijk stabiele ontwikkeling over een reeks van jaren. 
In de regio Brabant-Noord wordt sinds 1996, het eerste jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn, 
een groei van het aantal schietincidenten gerapporteerd. 
Uit de Amsterdamse aijfers blijkt wel dat zich binnen de regio belangrijke verschuivingen lcunnen 
voordoen en dat zich `gebieden met een bijzondere gevaarzetting' lcunrien ontwilckelen. 

De meeste cijferreeksen over wapengeweld hebben betreldcing op zogenaamd 'instrumented l geweld' 
zoals straatroven, roofovervallen en afrekeningen in het milieu. Waarschijnlijk spelen ook indringende 
voorbeelden van zogenaamd 'zinloos geweld', die veel aandacht van de media treldcen, een belangrij-
ke rol in de maatschappelijke verontrusting over wapengeweld. Over de ontwikkeling van zinloos 
geweld is weinig bekend. Een recent onderzoek maalct wel duidelijk dat wapengebruik en zeker vuur-
wapengebruik getalsmatig geen groot aandeel heeft in dit 'zinloos geweld'. De gegevens geven echter 
geen inzicht in de ernst van de gevolgen van het (vuur)wapengebruik. 

Het delict illegaal vuurwapenbezit is geen aangiftecriminaliteit en illegaal wapenbezit is uiterst moei-
lijk op te sporen en te constateren. Dit leidt volgens de politie tot situaties waarbij het moeilijk is om 
de WWM te handhaven. Deze situaties doen zich met name voor in dreigende omstandigheden in het 
publieke domein zoals in uitgaanscentra en bij samenscholingen van gebruikers en handelaren van 
verdovende middelen. 

Onderzoeksvraag 2: voldoet het huidige instrumentarium? 
Dit onderzoek kan zich niet rechtstreeks uitlaten over de principiele vraag of het strafrecht en de 
WWM moeten worden aangepast. De tweede onderzoelcsvraag wordt behandeld door een aantal meer 
feitelijke deelvragen te beantwoorden, te weten: de vraag waaruit het beschikbare instrumentarium 
bestaat, hoe de verschillende proefacties zijn voorbereid en uitgevoerd, hoe doelgericht de uitgevoerde 
acties zijn, welke juridische argumenten er zijn pro en contra verschillende interpretaties van be-
voegdheden en tot slot hoe de rechtbank oordeelt over de proefacties. 

Het instrumentarium 
Er is in de proefprojecten vanwege een korte doorlooptijd vooral gewerkt aan een specifieke vraag 
over het beschikbare instrumentarium. Het betreft de vraag of de bevoegdheden tot het doorzoeken 
van voertuigen, bagage en kleding (artikelen 50, 51 en 52 van de WWM) lcunnen worden ingezet te-
gen personen die zich op een bepaald tijdstip in een bepaald gebied (met bijzondere gevaarzetting) 
ophouden. Verder is ook de mogelijkheid onderzocht om een onderzoek in te stellen tegen `notoire 
vuurwapencriminelen' op grond van recidive en eigen verklaringen over mogelijke recidive. 
Volgens aanbevelingen van verschillende zijden zijn ook andere maatregelen van groot belang voor 
een effectieve hanclhaving van de WWM. Deze zijn in het project niet uitgeprobeerd, mede omdat zij 
meer ingrijpende organisatorische aanpassingen vereisen. Voorbeelden zijn het doorrechercheren naar 
aanleiding van bij toeval aangetroffen wapens, het verlenen van een hogere prioriteit aan vuurwapen-
zaken door politie en OM, het meer bekendheid geven binnen het korps aan de bestaande opsporings-
bevoegdheden en -mogelijkheden, en het op diverse manieren professionaliseren en standaardiseren 
van de afhandeling van vuurwapenzaken. 

Voorbereiding van de acties en de rol van informatie 
Bij de voorbereiding van de acties in Rotterdam-Rijnmond bleek, clat de aard van de beschikbare ge-
gevens en het ontbreken van geschilcte analyse-instrumenten beperlcingen stelden aan de analysemo-
gelijkheden en aan de uitvoering van de acties. 
Volgens de betrokken misdaadanalisten kon met de infonnatie over recidive die tijdig kon worden 
geleverd, geen valide rangorde van illegale vuurwapenbezitters en / of vuurwapengebruikers worden 
opgesteld. 
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Op grond van geregistreerde gegevens konden geen gebieden met een bijzondere gevaarzetting wor-
den geselecteerd. Beslissingen over de acties werden genomen vanwege de dreiging van vuurwapen-
incidenten, terwijl er voor de betreffende gebieden geen inforrnatie over aantallen vuurwapeninciden-
ten maar alleen over geweldsincidenten en inbeslaggenomen wapens en vuurwapens beschikbaar was. 
Het lulcte niet om met geregistreerde gegevens een horecabedrijf te selecteren waarbij een optreden 
tegen vuurwapenbezit of -handel te rechtvaardigen was. 
In het algemeen werden de verschillende acties voorbereid met behulp van lokale kennis van politic-
ftmctionarissen ondersteund door RCID-informatie. 
Een vergelijlcing van het gebruik van informatie bij de acties in Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-
Rijnmond vestigt de indruk dat de geregistreerde politiegegevens en de beschikbare analyse-
instrumenten zich slecht lenen voor een analytische benadering van criminaliteit en criminaliteitspa-
tronen. Zij bieden wel de mogelijkheid om een lokaal en reeds bekend probleem te documenteren. 

Doelgerichtheid van de acties 
In dit onderzoek heeft om verschillende redenen geen meting van effecten op vuurwapengebruik 
plaats gevonden, vooral omdat de tijd ontbrak om een zorgvuldig gecontroleerd experiment op te zet-
ten. Wel is er gekeken naar doelgerichtheid en resultaten van de acties. 
De acties in gebieden met een bijzondere gevaarzetting waarbij onderzoeken van voertuigen, bagage 
en kleding werden gedaan, zijn vooral gericht op het dragen van vuurwapens in bepaalde gebieden en 
daarmee op de mogelijlcheid tot impulsief gebruik van de wapens. In de proefprojecten is slechts be-
perIcte ervaring opgedaan met benaderingen die zijn gericht tegen het bezit en het verhandelen van 
vuurwapens of het gebruik van vuurwapens bij instrumented l geweld zoals overvallen en afrekenin-
gen. 
De acties werden over het algemeen vlot, effectief en met een correcte bejegening van het publiek 
uitgevoerd. Er deden zich bij de verschillende acties in de verschillende regio's wel enige problemen 
voor. Te noemen zijn problemen met het vasthouden van de gewenste concentratie, met het beperken 
van de `maatschappelijke belasting' door dubbele en overbodige controles van voorbijgangers te ver-
mijden en met de administratieve en juridische afhandeling van zaken. Enige onwennigheid met groot-
schalige vuurwapenacties kan deze problemen mogelijk verklaren. 
De acties waarbij alle of vrijwel alle personen en voertuigen binnen een bepaald gebied aan een onder-
zoek worden onderworpen, lcurmen vanwege de vereiste grootschalige inzet niet regelmatig worden 
herhaald. Volgens de politie lcurmen dit soort acties af en toe worden gebruikt om in een keer duidelijk 
te maken dat de politic opnieuw haar gezag wil vestigen in het betreffende gebied. Vervolgens lcurmen 
kleinschaliger en meer gerichte acties frequent worden uitgevoerd om het gezag te effectueren. Met dit 
type kleinschalige en gerichte gebiedsacties waarbij voetgangers en mogelijk ook voertuigen worden 
staande gehouden, werd in de proefprojecten geen ervaring opgedaan. 
Van de verschillende typen acties zijn de kleinschalige controles van voertuigen die in de wijk Gan-
zenhoef zijn verricht, vanuit het standpunt van de politic het meest kosteneffectief. Met een relatief 
beperkte inzet kurmen speciale eenheden relatief grote aantallen auto's en inzittenden aan een onder-
zoek onderwerpen. De aanpalc is vooral een middel voor het controleren van voertuigen. Inzittenden 
van een auto zijn betreldcelijk eenvoudig onder controle te houden. Het staande houden en fouilleren 
van een groep voetgangers vereist al snel meer capaciteit dan de bemensing van een of twee surveil-
lancewagens. 
De Amsterdamse acties leverden het hoogste rendement. Gemiddeld werd bij 1.5 tot 2.5 % van het 
aantal gecontroleerde burgers een vuurwapen aangetroffen. Om een eerste indruk te geven van de 
betekenis van de resultaten en de maatschappelijke kosten van de acties hebben we beschikbare 
schattingen van de verbreiding van illegaal vuurwapenbezit onder de bevollcing vergeleken met de 
treflcans van de acties. De trefkans van de actie in Rotterdam valt iets lager uit dan de geschatte 
proporties voor illegaal vuurwapenbezit in de bevollcing. De trefkans van de acties in Amsterdam-
Amstelland komt globaal overeen met de beschikbare schattingen van het percentage bezitters van 
illegale vuurwapens in de bevollcing. 
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De strafvorderlijke discussie 
Voorstanders bepleiten ruimere en uitzonderlijke opsporingsbevoegdheden voor het bestrijden van de 
uitzonderlijke criminaliteitsproblematiek en (dreiging van) vuurwapencriminaliteit die zich voordoen 
in gebieden met een bijzondere gevaarzetting. Zij voeren drie argumenten aan om te betogen dat een 
ruime uitleg van de opsporingsbevoegdheden past in het strafrecht en in de WWM. In de eerste plaats 
wordt er op gewezen dat ook burgers die niet verdacht zijn van een strafbaar feit lcunnen worden be-
troldcen in een strafrechtelijk onderzoek, bijvoorbeeld een Gerechtelijk Vooronderzoek tegen NN, 
waarbij woningen van niet verdachte burgers mogen worden betreden en telefoongespreldcen afge-
luisterd en opgenomen lcunnen worden. In de tweede plaats wordt gesteld dat de wetgever en de rech-
ter ervoor hebben gekozen om de algemene opsporingsbevoegdheden die de politie krachtens het 
Wetboek van Strafvordering bezit, met de WWM verder uit te breiden, juist vanwege het makkelijk te 
verbergen karalcter van wapens. In de derde plaats is het volgens voorstanders van verruiming van de 
bevoegdheden van belang, dat volgens de jurispnidentie ook het karakter van een locatie en het feit dat 
bepaalde groepen personen die zich inlaten met strafbare feiten zich op deze bepaalde plaatsen ophou-
den redenen kunnen zijn om een redelijk vermoeden van schuld en een verdenking van een delict te 
koesteren. Deze drie argtunenten moeten een rechtvaardiging leveren om iemands kleding, voertuig of 
bagage te doorzoeken op grond van het feit dat die persoon op een bepaald tijdstip verkeert in een 
gebied met bijzondere gevaarzetting, dan wel behoort tot een bepaalde groep die zich op een bepaald 
tijdstip ophoudt in dat gebied. 

Tegenstanders van verruiming van de opsporingsbevoegdheden in de WWM voeren het principiele 
argument aan dat het Nederlandse strafrecht op individuele leest is geschoeid en alleen de individuele 
verdachte kent. Een verdenlcing, op grond van de plaats waar men zich bevindt of de groep waartoe 
men behoort, is niet toegestaan omwille van de rechtsbescherming van de `gemiddelde burger' tegen 
willekeurige en onterechte toepassing van dwangmiddelen. Verder toont volgens deze visie de ge-
schiedenis van de bestrijding van de wapencriminaliteit sinds de jaren zeventig aan, dat het pralctisch 
effect van een uitbreiding van bevoegdheden nihil is. Meer zou zijn te verwachten van een gintensi-
veerde en geprofessionaliseerde klassieke opsporing van vuurwapendelicten. 
Sommige tegenstanders voeren aan dat nergens uit blijkt dat de ontwildceling van vuurwapencriminali-
teit verruiming van de bevoegdheden kan rechtvaardigen. 
Sommigen geven de voorkeur aan een aanpassing van de Gemeentewet in plaats van de WWM. In de 
uitzonderlijke omstandigheden van de gebieden met een bijzondere gevaarzetting wordt dan het ver-
dachtencriterium van het strafrecht losgelaten. Een bevoegdheid van_ de burgemeester heeft in deze 
visie het voordeel van democratische controle. 

De rechters in Rotterdam, Den Bosch en Amsterdam oordeelden dat een patroon van gewelds- en 
schietincidenten in een bepaald gebied in de voorafgaande jaren niet is aan te merken als een voldoen-
de concrete aanwijzing in de zin van de artikelen 50 en 51 van de WWM, dat een strafbaar feit zal 
worden gepleegd waarbij wapens worden gebruilct. De acties werden daarom als onrechtmatig beoor-
deeld. 
De conclusie moet zijn dat de acties in gebieden met een bijzondere gevaarzetting waarbij leden van 
bepaalde groepen of alle personen binnen een bepaald gebied op een bepaald tijdstip verdachte zijn, 
niet passen binnen het huidige strafrecht en de huidige WWM. De rechtbank in Amsterdam tekende 
bier bij aan dat `dit anders zou lainnen zijn, wanneer, als grondslag van een last van de officier van 
justitie, aan voormelde statistische gegevens tevens concrete gevallen van zeer recent vuurwapenge-
bruik in het betrokken gebied lcunnen worden toegevoegd' die zich op vaste tijdstippen voordoen, 
bijvoorbeeld een vaste koop- of uitgaansavond. 

De Rotterdamse rechtbank achtte voorts het enkele feit dat een verdachte sinds 1996 tweemaal is ver-
oordeeld voor vuurwapengerelateerde delicten, onvoldoende grond voor de verdenking dat verdachte 
opnieuw een WWM-delict had gepleegd of zou plegen. Het aanvullend criterium dat verdachte tegen-
over de politie zou hebben verklaard dat hij zich ook in de toekomst aan illegaal vuurwapenbezit zou 
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schuldig maken, werd onbewezen geacht, maar niet verworpen. De rechtbank achtte het bewijs moge-
lijk onvoldoende, omdat het OM de oorspronkelijke verklaring van de verdachte niet kon overleggen. 
De aanpak die in Rotterdam voor individuele verdachten is afgesproken zou dus mogelijk wel lcurmen 
worden herhaald. 

Onderzoeksvraag 3: publiekrechtelijke maatregelen en publiek-private samen- 
werking 
De derde onderzoeksvraag betreft de rol van de lokale driehoek bij het'in werking zetten van arrange-
menten van preventieve en repressieve maatregelen in een kader van publieke en private samenwer-
king. 

Er is in het onderzoek een onderscheid gemaalct tussen publielcrechterlijke instrumenten die recht-
streeks zijn gericht op handhaving in een bepaald gebied en sociaal-cultureel beleid dat, vaak in een 
kader van publiek-private samenwerking, vooral streeft naar handhaving door particuliere partijen en 
algemene preventie. In dit beleid spelen ook weer verschillende juridische instrumenten een rol ter 
ondersteuning en sanctionering van de samenwerking. 
Hoewel er plannen waren in die richting, is er geen proef ondernomen met toepassing van het eerste 
type instnunenten. Het bestaande instrumentarium biedt wel mogelijkheden om onderdelen van de 
gesignaleerde problematiek in gebieden met een bijzondere gevaarzetting aan te paldcen, bijvoorbeeld 
door een samenscholingsverbod of messenverbod af te kondigen, dan wel te bepalen dat voorwerpen 
van categorie IV van de WWM gezien de omstandigheden in bepaalde gebieden als wapen gelden. Het 
instrumentarium biedt echter geen bijzondere bevoegdheden voor handhaving van een verbod op het 
dragen van (verborgen) wapens. Buiten de drie proefregio's is in Eindhoven een proef genomen met 
een combinatie van publielcrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden door een uitgaansgebied 
gedurende een bepaalde avond tot festiviteitenterrein uit te roepen. De opzet die in Eindhoven werd 
gekozen leent zich vooral vanwege de hoge kosten niet voor regelmatige toepassing. 

Belangrijke voorbeelden van publiek-private samenwerking zijn te vinden in de horeca en in het on-
derwijs. Verder komt ook samenwerking met huiseigenaren in eeti bepaalde buurt voor. Vooral de 
gemeente en de politie spelen een initierende rol. De aanpak van wapenbezit moet doorgaans een as-
pect vormen van een integraal veiligheids en -preventiebeleid en gebruik maken van het beleidsmatig 
instnunentariurn en organisatorisch kader van preventiebeleid of van andere vormen van maatschap-
pelijk overleg. De gemeente is doorgaans een zeer belangrijke partner in deze netwerken. De politic is 
nodig voor de specifieke desktmdigheid, informatie en haar handhavingstaak op het gebeid van wa-
pens en wapenwetgeving. 
Voorbeelden van Eindhoven en Amsterdam laten zien, dat verschillend wordt gedacht over het ge-
bruik van prildcels en sancties om maatschappelijke partners tot samenwerking te bewegen. Het bieden 
van wederzijds profijt wordt in beide gevallen van groot belang geacht. Vooral in het geval van de 
horeca wordt het soms wenselijk geacht om een repressief beleid te voeren ten aanzien van bedrijven 
die veel overlast bezorgen of niet meewerken aan een veiligheidsbeleid. In Amsterdam leeft de wens 
om de mogelijkheid tot sluiting van horecagelegenheden waar veel wapenhandel en -bezit voorkomt, 
in de WWM op te nemen. 
De medewericing van het OM is van belang voor het stroomlijnen en sluiten van de handhavingsketen, 
soms met speciale voorzieningen zoals de HALT-afdoening in het kader van de schoolconvenanten. 

Conclusies 
In de proefprojecten is geen zicht gelcregen op een effectieve bestrijding van vuurwapencriminaliteit in 
het algemeen. De aandacht is uitgegaan naar twee specifieke vragen. Het betreft in de eerste plaats de 
vraag of het wettelijk geoorloofd is om op grond van een verdenIcing gebaseerd op plaats en tijd op te 
treden tegen het dragen van vuurwapens in gebieden met een bijzondere gevaarzetting. In de tweede 
plaats is de vraag onderzocht of het geoorloofd is om op basis van geregistreerde informatie (over 
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recidive en verklaringen in verhoren over plannen voor aanschaf van een nieuw vuurwapen) een on-
derzoek te starten naar verdachten van iliegaal vuurwapenbezit. 
De belangrijlcste conclusies van het onderzoeic zijn: 
• De acties in gebieden met een bijzondere gevaarzetting op grond van een verdenlcing gebaseerd op 

plaats en tijd passen volgens het oordeel van de rechterlijke macht niet binnen het huidige straf-
recht en de huidige WWM. De aanpak die in Rotterdam is uitgeprobeerd om personen met antece-
denten voor vuurwapens die in verhoor ook verklaringen hebben afgelegd over plannen voor aan-
schaf van een nieuw wapen is door de Rotterdamse rechtbank niet ten principale verworpen en is 
interessant om te herhalen. 

• Een effectieve aanpak van vuurwapencriminaliteit vereist volgens diverse bronnen een brede aan-
pak met een keur van maatregelen en instrumenten. Daarbij zijn vooral van belang: een verbete-
ring van de hoeveelheid en kwaliteit van de informatie over vuurwapencriminaliteit en van analy-
se-instrumenten. Voort is professionalisering en standaardisering van de recherchetechnische, ju-
ridische en administratieve afhandeling van vuurwapenzaken belangrijk. Dit is ook een eerste 
voorwaarde voor verbetering van de informatiepositie. Tot slot dient bestrijding van vuurwapen-
criminaliteit en het onderzoek van vuurwapenzaken de prioriteit te lcrijgen die in overeenstemming 
is met de politieke aandacht van het moment. 

• De grootschalige variant van de gebiedsacties is vanwege de benodigde capaciteit moeilijk regel-
matig in te zetten. Zij lumen volgens de politie worden gebruilct om in den keer goed duidelijk te 
maken dat de politie opnieuw haar gezag wil vestigen in het betreffende gebied. Vervolgens moet 
een hoge frequentie van kleinschaliger en meer gerichte acties het gezag effectueren. Met dit type 
kleinschalige en gerichte gebiedsacties waarbij in de eerste plaats voetgangers en mogelijk ook 
voertuigen worden staande gehouden, werd in de proefprojecten weinig ervaring opgedaan. 

• De kleinschalige variant van autocontroles die in Amsterdam is uitgeprobeerd, is voor de politie 
kosteneffectiever clan grootschalige acties. Naar schatting werd bij de meest doeltreffende acties 
gemiddeld bij een groep van tussen de 1.5 tot 2.5 % van het aantal gecontroleerde burgers een 
vuurwapen aangetroffen. Deze trefkans komt globaal overeen met beschikbare schattingen van de 
proportie illegale vuurwapenbezitters in de volwassen mannelijke bevolking. 

• Betrouwbare meerjarige gegevens over vuurwapencriminaliteit en met name over gebruik van 
vuurwapens ontbreken. Er bestaat daarom geen goed zicht op de omvang, ernst en ontwildceling 
van vuurwapencriminaliteit. Er is een reeks cijfers van de CR1 die een stijging van het aantal do-
den tengevolge van vuurwapengebruik in de jaren tussen 1989 en 1994 laat zien. De gegevens van 
de regio Amsterdam-Amstelland geven een beeld van een stabiele ontwildceling van schietinci-
denten en slachtoffers van schietincidenten over de jaren negentig. Het onderzoek van een steek-
proef van processen-verbaal in de regio Rotterdam-Rijnmond geeft als resultaat ook een stabiele 
ontwildceling van incidenten en slachtoffers. In Brabant-Noord wordt een groei van deze twee 
grootheden gerapporteerd. De gegevens over Amsterdam bevatten wel een voorbeeld van een con-
centratie van schietincidenten in een beperkt gebied. 

• Het bestaande publielcrechtelijk instrumentarium bevat mogelijlcheden om onderdelen van de ge-
signaleerde problematiek in gebieden met een bijzondere gevaarzetting aan te paldcen, maar biedt 
geen bijzondere bevoegdheden voor handhaving van een verbod op het dragen van (verborgen) 
wapens. 

• Publiek-private samenwerlcing ter preventie en repressie van wapenbezit vormt doorgaans een 
aspect van het algemener veiligheids- en preventiebeleid en maalct gebruik van het beleidsmatig 
instrumentarium en organisatorisch kader dat zulk beleid biedt. Vooral de gemeente en de politie 
spelen hierbij een initierende en regisserende rol. 



1. lnleiding 

1 

1.1. Onderwerp en aanleiding van het project 
Dit rapport doet verslag van een onderzoek van *even met een aantal mogelijkheden om 
(vuur)wapengeweld te bestrijden in projecten opgezet in drie politieregio's. Een aantal indringende 
geweldsdelicten van de afgelopen jaren en de zorg dat de omvang van vuurwapengeweld toeneemt, 
vormen de aanleiding voor vragen uit de politiek over een effectieve aanpak van (vuur)wapengeweld 
en voor het project dat in dit rapport wordt beschreven. Een van die incidenten, waarbij vuurwapens 
werden gebruilct, vond plaats in Rotterdam. De Rotterdamse driehoek vroeg daarop een werkgroep van 
medewerkers van gemeente, politic en het Openbaar Ministerie om een rapport op te stellen over de 
mogelijkheden om vuurwapenbezit en —gebruik te bestrijden. De driehoek bood het rapport `Aanpak 
van vuurwapengeweld' op 12 mei 1998 aan aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en 
KoninIcrijksrelaties. Het rapport is vervolgens een belangrijke rol in de politieke discussie over het 
onderwerp gaan spelen. 

Het rapport bevat de volgende conclusies en aanbevelingen: 
1. De huidige wettelijke mogelijkheden ten aanzien van de bestrijding van vuurwapencriminaliteit 

lcunnen verder worden benut. 
2. De informatiehuishouding ten aanzien van wapenbezit en —gebruik en de coordinatie van acties op 

centraal en decentraal niveau moet worden geoptimaliseerd. 
3. Bij politiedistricten, RCID en regionale recherche dienst moeten vuurvvapengerelateerde zaken een 

hogere prioriteit lcrijgen. 
4. De politieke discussie over uitbreiding van bevoegdheden tot (al dan niet preventieve) fouillering 

en controle van vervoermiddelen is zinvol en dient te worden gestimuleerd. 
5. Het verdient aanbeveling de strafinaat ten aanzien van wapenhandel te verhogen. 

Op 22 april 1999 boden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 
Tweede Kamer een kabinetsnotitie over de aanpak van illegaal vuurwapenbezit en —geweld aan. De 
notitie stelde dat de Rotterdamse rapportage `Aanpak van vuurwapengeweld' waardevolle suggesties 
bevat en een goede aanzet vormt voor de discussie over de aanpak van illegaal wapenbezit. De Icabi-
netsnotitie verkondigt de volgende standpunten: 
1. Er moet meer prioriteit worden toegekend aan de bestijding van vuurwapencriminaliteit. 
2. De strafmaat voor vuurwapenbezit en handel in illegale vuurwapens wordt verhoogd. 
3. De informatiepositie met betreldcing tot de aanpak van vuurwapenbezit en —gebruik dient te wor-

den geoptimaliseerd en beter te worden gecoordineerd. 
4. Er kan intensiever gebruik gemaalct worden van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Om hier-

mee ervaring op te doen wordt een proefproject gestart, waarbij binnen een aangewezen gebied 
(met bijzondere gevaarzetting) alle huidige middelen worden ingezet. 

5. Het belang van adequate fouillering wordt onderschreven. De notitie stelt echter de vraag of pre-
ventieve fouillering nodig is gezien de ruime mogelijIcheden die de Wet Wapens en Munitie op dit 
punt biedt. Met behulp van het onder 4 genoemde proefproject dient deze vraag te worden beant-
woord. 

De notitie onderschrijft ten volle de conclusie van het Rotterdamse rapport dat de bestaande wettelijke 
mogelijkheden voor de bestrij ding van vuurwapencriminaliteit intensiever lcurmen worden benut. Be-
sloten werd om in proefprojecten een intensievere benutting van de bestaande wettelijke mogelijkhe-
den uit te proberen en aan de uitvoering van de proeven een onderzoek te wijden. 
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1.2. Doe! van de proefprojecten en het onderzoek 
Het doel en de opzet van de proefprojecten en het er aan gekoppelde onderzoek werden in de kabi-
netsnotitie over het onderwerp omschreven. Het diende te gaan om projecten, 

`(...) waarbirmen enige tijd geintensiveerde inzet van politie zal plaatsvinden in gebieden met bijzon-
dere gevaarzetting. Daarbij zal optimaal gebruik worden gemaalct van alle preventieve en repressieve 
bevoegdheden die de wet thans biedt ter bestrijding van illegaal wapenbezit en —gebruik. De gang van 
zaken tijdens dit proefproject zal door de onderzoekers zorgvuldig worden gevolgd. De na afloop uit te 
brengen rapportage dient inzicht te bieden in zowel de pralctische en juridische Imelpunten die zich 
hebben voorgedaan als in de werlcwijzen waarmee positieve effecten zijn bereilct en waarvan het aan-
beveling verdient deze in andere gebieden met bijzondere gevaarzetting op soortgelijke wijze toe te 
passen.' 

De kabinetsnotitie gaf vervolgens, in navolging van het Rotterdamse rapport, een kort overzicht van 
die repressieve en preventieve bevoegdheden die de wet al biedt. De volgende repressieve bevoegdhe-
den werden genoemd: 
• de bevoegdheid tot fouilleren van personen die verdacht worden van het dragen of voorhanden 

hebben van een wapen en tegen wie ernstige bezwaren bestaan, lcrachtens artikel 52, WWM, 
• de bevoegdheid een veiligheidsfouillering uit te voeren op grond van artikel 8, derde lid van de 

Politiewet, 
• de bevoegdheid tot het doorzoeken van vervoermiddelen na het plegen van een strafbaar feit 

waarbij wapens zijn gebruilct, lcrachtens artikel 51, WWM 
• de bevoegdheid tot het doorzoeken van verpaldcingen en reisbagage in dezelfde omstandigheden, 

Icrachtens artikel 50, WWM 
• de bevoegdheid een huiszoeldng uit te voeren op grond van artikel 49, WWM 
• de bevoegdheid van voor de WWM aangewezen toezichthouders om, ook buiten enige strafrech-

telijke verdenking om, plaatsen, met uitzondering van een woning tegen de wil van de bewoner, te 
betreden om met name te controleren in hoeverre wapenhandelaren de voor hen geldende regel-
geving en voorschriften respecteren. 

De notitie wees er verder op de mogelijkheid van een preventief gebruik van de bevoegdheid tot het 
doorzoeken van voertuigen lcrachtens artikel 51 WWM, indien de politie aanwijzingen heeft dat er een 
strafbaar feit met wapens zal worden begaan. 

1.3. Probleemstelling en onderzoeksvragen 
Aansluitend op de kabinetsnotitie is de probleemstelling van het onderzoek als volgt geformuleerd: 

`Geeft de ontwikkeling van de frequentie en intensiteit van vuurwapenincidenten aanleiding om het 
instrumentarium voor de bestrijding van illegaal vuurwapenbezit en -gebruik aan te passen en uit te 
breiden, of is het mogelijk om met een geintensiveerde inzet van het bestaande instrumentarium vol-
doende resultaten te bereiken? ' 

Bij deze probleemstelling tekenen wij aan, dat het onderzoek diende plaats te vinden in zogenaamde 
`gebieden met een bijzondere gevaarzetting'. 

Op grond van de boven geschetste achtergrond en de probleemstelling van het onderzoek werden de 
volgende drie onderzoeksvragen geformuleerd: 
1) Wat is de ontwildceling van de frequentie en intensiteit van vuurwapenincidenten gedurende de 

afgelopen vij f jaar? 
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2) Voldoet het bestaande instrumentarium voor de opsporing en vervolging van vuurwapencrimina-
liteit en welke pralctische problemen voor de politie-organisatie en juridische lcnelpunten doen 
zich volgens betroldcenen voor bij intensieve inzet in gebieden met een bijzondere gevaarzetting? 

3) Op welke concrete wijzen kan de lolcale driehoek een initierende en regisserende rol spelen bij 
het in werlcing zetten van arrangementen van preventieve en repressieve maatregelen in een kader 
van publieke en private samenwerking? 

In het onderzoek is geen effectrneting opgenomen. Het onderzoek was niet opgezet als een gecontro-
leerd experiment waarin van tevoren vast staat welke maatregelen gedurende welke (langere) periode 
worden toegepast om een effect te bewerlcstelligen en waarbij ter controle ook een gebied wordt geko-
zen waarin geen bijzondere maatregelen worden genomen. Verder is het te verwachten aantal inci-
denten in de betreffende gebieden met een bijzondere gevaarzetting te klein om in de proefperiode een 
eventueel effect aan te lcunnen tonen. 

1.4. Uitvoering van het onderzoek 
Voor de begeleiding van het onderzoek is een commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
beide politieministeries, het WODC, het Rotterdamse bestuur, OM, politie en het Parket-Generaal (zie 
bijlage 1). 

De gestelde onderzoeksvragen werden als volgt beantwoord. 

Onderzoeksvraag 1 
Om de kwantitatieve vraag naar de ontwildceling van de frequentie en intensiteit van vuurwapeninci-
denten gedurende de afgelopen vijf jaar te beantwoorden, hebben wij de gegevens die uit verschillende 
bronnen beschikbaar zijn verzameld. Wij hebben ook gegevens verzameld over de totstandkoming, 
validiteit en betrouwbaarheid van de bronnen. 
Wij hebben landelijke gegevens opgevraagd van de CRI en gegevens voor de drie regio's waarin 
proefprojecten waren gepland: Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Brabant-Noord. De 
regio's Amsterdam-Amstelland en Brabant-Noord konden meerjarige cijferreeksen over het gebruik 
van vuurwapens aanleveren. Onderzoek van processen-verbaal, waarmee bij de opzet van het onder-
zoek rekening was gehouden, was daarom in deze twee regio's niet zinvol. In de regio Rotterdam-
Rijnmond waren alleen gegevens beschikbaar over het gebruik van vuurwapens (of daarop gelijkende 
voorwerpen) bij roofovervallen en straatroven. Aanvullend hebben wij daarom in deze regio gegevens 
uit een steelcproef van in totaal 780 processen-verbaal verzameld. Daarbij hebben wij `ernst en inten-
siteit van vuurwapengebruik' zoals bedoeld in het rapport `Aanpak van het vuurwapengeweld', gede-
finieerd als: het aandeel van vuurwapenincidenten met slachtoffers met fysiek letsel in het totaal aantal 
vuurwapenincidenten. 
Met de regionale gegevens willen wij alleen een beeld geven van de ontwildceling van vuurwapenge-
weld in die regio's. De cijfers zijn niet representatief voor landelijke ontwikkelingen. 

Onderzoeksvraag 2 
In totaal werden drie politieregio's benaderd met de vraag om in het kader van het project proeven uit 
te voeren of gegevens te leveren over uit te voeren proeven. Het betreft de regio's Rotterdam-
Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Brabant-Noord. Vanwege de eerdere Rotterdamse initiatieven, 
met name het uitbrengen van het rapport `Aanpak van het vuurwapengeweld', vroegen de ministers 
van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Rotterdamse driehoek deel te nemen aan 
het bovengenoemde proefproject. De Rotterdamse driehoek besloot op 27 juli 1999 om mee te doen. 
Het wijkteam Ganzenhoef in de politieregio Amsterdam-Amstelland en het OM Amsterdam zijn op 
eigen initiatief al in september 1999 van start gegaan met een proefproject voor een effectieve bestrij- 
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ding van vuurwapencriminaliteit. In olctober zijn tussen de opdrachtgever, het onderzoeksbureau en 
het wijIcteam Ganzenhoef afspraken gemaalct over de uitwisseling van gegevens. 
In de politieregio Brabant-Noord experimenteerden politie en OM ook al enige tijd met actievormen 
voor wapencontroles. In november 1999 voerden de onderzoekers overleg met een werkgroep van 
medewerkers van politie en OM in de regio over de uitvoering van verdere acties. Al snel werd duide-
lijk dat nieuw te organiseren acties niet meer waren af te ronden voordat de Amsterdamse en Rotter-
damse rechtbanken uitspraken zouden doen over uitgevoerde proeven en voordat de opdrachtgevers 
van dit onderzoek resultaat verwachtten. In januari 2000 besloot de werkgroep daarom geen verdere 
acties voor te bereiden. In het rapport is informatie over de eerdere acties in de regio opgenomen. 
De tweede onderzoelcsvraag is vooral beantwoord met informatie uit de proefprojecten in de politiere-
gio's Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland. De opzet van de proefprojecten werd bepaald 
en de uitvoering werd georganiseerd door de verantwoordelijke projectleiding in de politieregio. In 
overleg met de projectleiding bepaalden de onderzoekers op welke wijze het verloop van het project 
onderzoelcsmatig kon worden gevolgd. 

Tijdens het proefproject van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond volgden de onderzoekers zorgvuldig 
en stapsgewijs de gehele gang van zaken gedurende het proces van het verzamelen en analyseren van 
informatie, het selecteren van objecten, het organiseren en uitvoeren van opsporingsacties en vervol-
ging van verdachten tot en met een gerechtelijk uitspraak in eerste aanleg. In Amsterdam was dit niet 
mogelijk. De voorbereidingen en een deel van de acties vonden daar al plaats voor dat er contact was 
gelegd met de onderzoekers. 

Het onderzoek richtte zich op de volgende onderdelen en aspecten: 
• doelen en beoogde resultaten 
• juridische aspecten, inclusief het oordeel van de rechtbank 
• mogelijkheden en problemen voor de politie-organisatie bij onderzoek, opsporing en vervolging 
• de oplossingen die worden gekozen voor deze problemen 
• de kosten in termen van inzet van politiefunctionarissen en materieel bij de acties 
• de `maatschappelijke belasting' van de acties afgemeten aan het aantal burgers dat werd staande 

gehouden/ onderzocht, het aantal `verdachten' waaraan onderzoek werd gepleegd 
• opbrengsten in termen van veroordeelde delinquenten en aantallen in beslaggenomen wapens 

Het onderzoek maalcte gebruik van gegevens uit de volgende bronnen: 
• documentatie: processen-verbaal, politierapporten, registraties en evaluaties van de acties door de 

politic, vonnissen van de rechtbank 
• interviews, overleg en kortere gespreldcen met medewerkers betrokken bij de proefprojecten. In 

bijlage 2 is een lijst opgenomen met personen die op deze manier informatie hebben geleverd. 
• observatie van voorbereidingen (Rotterdam-Rijnmond) en uitvoering van acties (drie regio's). 

Een belangrijk deel van het onderzoek omvatte observatie van voorbereiding en uitvoering van acties. 
Verder voerde de eerste auteur van dit rapport overleg met verantwoordelijken voor de proefprojecten 
over de vraag welke acties aan het doe van het project zouden beantwoorden en een antwoord zouden 
kunnen geven op de voorliggende vragen. Dat neemt niet weg dat de keuze van uit te voeren acties en 
van de opzet en . uitvoering van de acties volledig voor rekening van de politic en het OM bleven. 

Onderzoeksvraag 3 

Bij aanvang van het proefproject in Rotterdam bestond de verwachting dat een van de onderdelen van 
het geplande project, de afzetting van een bepaald gebied gedurende bepaalde tijden, ook inzicht zou 
verschaffen in de juridische en pralctische aspecten van publielcrechtelijk optreden en publiek-private 
samenwerking onder regie van de lolcale driehoek. Met een publielcrechtelijke of publiek-private aan-
pak zijn binnen het kader van het project echter geen proeven uitgevoerd. 
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Om de vraag naar de mogelijke rol van de lolcale driehoek te beantwoorden hebben wij interviews 
gevoerd met beleidsmedewerkers van politie en gemeente in de regio's die aan het proefproject heb-
ben deelgenomen. Verder zijn er gespreldcen gevoerd met vertegenwoordigers van de politic Eindho-
ven over een actie die in deze stad heeft plaatsgevonden. 

Expertmeeting 
Tot slot is een expertmeeting georganiseerd waarin op basis van de (voorlopige) onderzoeksresultaten 
deslcundigen uit de praktijk en wetenschap discussieerden over de noodzaak van uitbreiding van be-
staande bevoegdheden van politic en bestuur. De meeting had tot doel om de problematiek van vuur-
wapengeweld, de (voorlopige) onderzoelcsresultaten en de argtunenten voor ruimere bevoegdheden 
voor te leggen aan een desktmdig forum. Naast vertegenwoordigers van de drie (geplande) proefpro-
jecten werd een beperkte groep experts uitgenodigd die verschillende gezichtspunten op opsporings-
bevoegdheden van de politic vertegenwoordigden. 
De inzichten die tijdens de bijeenkomst ter sprake kwamen zijn verwerIct in dit rapport. In bijlage 3 is 
een kort afzonderlijk verslag van de bijeenkomst en een lijst met deelnemers opgenomen. 
Aanvullend is nog een aantal telefonische interviews uitgevoerd met strafrecht- en politiedeslcundigen .  
die niet op de expertmeeting aanwezig konden zijn. 

1.5. Leeswifter 
In hoofdstuk twee schetsen wij eerst een gedetailleerder beeld van de problematiek van vuurwapen-
criminaliteit. Wij presenteren in de eerste plaats de beschikbare kwantitatieve gegevens over de ont-
wildceling van vuurwapengeweld (onderzoelcsvraag 1). Vervolgens beschrijven wij bijzondere ken-
merken van het delict vuurwapenbezit en probleemsituaties waarmee de politic in verband met vuur-
wapencriminaliteit wordt geconfronteerd. Wij nemen verder elementen van mogelijke oplossingen 
onder de loep, waaronder de voorstellen voor de aanpak van vuurwapencriminaliteit die in de politie-
wereld en politick circuleren. In hoofdstuk drie wordt de uitvoering van de proefprojecten besproken. 
In dit hoofdstuk wordt de pralctische kant van onderzoeksvraag 2 behandeld. In hoofdstuk vier volgt 
het strafvorderlijk debat over de opsporingsbevoegdheden in de WWM en de proefacties. Dit hoofd-
stuk wordt afgesloten met de uitspraak van de verschillende rechtbanken. Het hoofdstuk behandelt de 
juridische aspecten van onderzoeksvraag 2. 
In hoofdstuk vijf komt onderzoeksvraag 3 naar mogelijkheden voor publielcrechtelijk optreden en 
publiek-private samenwerlcing onder regie van (partijen in) de lokale driehoek aan de orde. 



2. Vuurwapencriminaliteit 

2.1. lnleiding 
In dit hoofdstuk gaan we kort in op elementen die de problematiek van vuurwapencriminaliteit bepa-
len. Onder `vuurwapencriminaliteie verstaan we zowel het illegale bezit en de illegale hanclel in 
vuurwapens, als het gebruik van vuurwapens bij delicten. 
Wij presenteren eerst de beschikbare gegevens over de ontwildceling van vuurwapencriminaliteit in 
haar verschillende verschijningsvormen. Vervolgens gaan wij kort in op een aantal bijzondere ken-
merken van vuurwapendelicten en vooral vuurwapenbezit en de gevolgen die deze kenmerken hebben 
voor de opsporing. Tot slot behandelen wij de ontwildceling van de bevoegdheden en de organisatie 
van die opsporing, inclusief de actuele discussie over bevoegdheden en mogelijkheden tot verbetering 
van de opsporing. 

2.2. Aanleiding en achtergrond nogmaals belicht 
De aanleiding voor de roep om een effectievere aanpak van vuurwapencriminaliteit is meervoudig. 
Voor een deel wordt de huidige verontrusting ook opgeroepen door uitspraken dat de geweldscrimina-
liteit in Nederland de laatste jaren toeneemt. Hoewel deze geluiden voor een deel ook de toon zetten 
voor de discussie over de ontwildceling van vuurwapencriminaliteit, laten wij de algemene gewelds-
criminaliteit hier verder buiten beschouwing. Van belang is wel, dat uit de discussie over dit onder-
werp blijkt, dat het moeilijk is om met gegevens uit de politiestatistieken en slachtofferenquetes een 
betrouwbaar beeld te krijgen van de ontwildceling van geweldscriminaliteit. Een toename van het aan-
tal incidenten is mogelijk toe te schrijven aan een verbetering in de registratie bij de politie en niet of 
in beperlcte mate aan een werkelijke toename van geweldscriminaliteit. Vuurwapencriminaliteit en de 
registratie hiervan valt binnen de grote noemer geweld en is ook onderhavig aan dezelfde registratie-
en meetproblemen. Om jets te lcunnen zeggen over vuurwapencrirninaliteit zal er over een langere 
periode op een gestandaardiseerde manier een registratie moeten plaats vinden l . 
Ook als we alleen kijken naar vuurwapencriminaliteit, is het zaak om een aantal verschillende aspec-
ten te onderscheiden, te weten bezit, inbeslagnemingen en verschillende vormen van gebruik. 

Inbeslagnemingen en bezit van vuurwapens 
Over het illegale bezit van vuurwapens is zeer weinig bekend. Er is maar een schatting bekend van het 
aantal illegale vuurwapens in omloop. Een schatting van het Regionaal Bureau Wapens en Munitie 
van de regio Rotterdam-Rijnmond stelt het aantal illegale vuurwapens in omloop in de regio tussen de 
10.000 en 15.000 2. Er zijn volgens het bureau geen aanwijzingen dat dit aantal groeit. Het bureau ziet 
ook geen tekenen dat het (vuur)wapenbezit onder jongeren en meer speciaal de schoolgaande jeugd 
zou toenemen, zoals in de media soms valt te beluisteren. Het Rotterdamse rapport constateert verder 
dat het aantal inbeslaggenomen vuurwapens en daaraan verwante goederen zoals alarm- en speelgoed-
pistolen voor af- en bedreiging geschilcten afzonderlijke stuldcen munitie en onderdelen al vijf jaren 
rond de 1100 schommelt en geen toename vertoont. 
De landelijke gegevens van de CRI over illegaal vuurwapenbezit dienen terughoudend te worden be-
oordeeld. Er zijn belangrijke rapportage-effecten. Slechts drie politieregio's hebben over een reeks van 

I Junger, M. & Wittebrood, K. (1999) Trends in geweldscriminaliteit, een vergelijking tussen politiestatistieken en slachtof-
ferenquites. In: Tijdschrift voor Criminologie, jaargang 41/3 1999, Gouda Quint. Bijleveld, C. & van de Bunt, H. (1999) 
Nederland word: we! gewelddadiger. In: NRC-Handelsblad 13-11-1999, Opinie (blz. 8). Junger, M. & Wittebrood, K. (1999) 
Twijfelen over geweldscriminaliteit mag. In: NRC-Handelsblad 07-12-1999, Opinie (blz. 8). 
2  Aanpak van vuurwapengeweld, Beleidsteam Veiligheid van de Gemeente Rotterdam, 12 mei 1998. Het betreft een ruime 
definitie van vuurwapens omvattende alle schietende wapens. Doorgaans wordt een beperktere definitie gebruikt die zich 
beperkt tot `dodelijke vuurwapens'. 

6 
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jaren betrouwbare gegevens aan de landelijke centrale ter beschildcing gesteld. Een conclusie die de 
CRI wet met stelligheid trelct, is dat in de loop van de jaren de lcwaliteit en vuurkracht van wapens 
aanmerkelijk is toegenomen en dat het bezit lijkt te verschuiven van jachtvuurwapens naar vuistvuur-
wapens. Bovendien blijkt uit de CRI gegevens dat het aantal inbeslaggenomen scherpschietende 
vuurwapens waarmee een ernstig misclrijf is gepleegd, steeg van 13% in 1993 tot 18% in 1997. De 
CRI verbindt aan deze gegevens de conclusie dat het vuurwapenbezit in Nederland de laatste decennia 
`crimineler' van aard is geworden. Het Landelijk Project Aanpak illegale vuurwapens van de Raad van 
Hoofdcommissarissen volgt het CRI in deze conclusie. Het is echter niet uit te sluiten dat naarmate er 
minder inbeslagnemingen centraal worden gerapporteerd, zoals voor een groot deel van de jaren tach-
tig en negentig is gebeurd, er ook selectiever wordt gerapporteerd en met name de zwaardere wapens 
en/ of de zwaardere gevallen ter kennis van de CRI komen. 

Gebruik van vuurwapens 
Het Rotterdamse rapport `Aanpak van vuurwapengeweld' stelt dat niet alleen het vuurwapenbezit in 
de regio stabiel blijft, maar ook dat de fluctuaties in het aantal vuurwapenincidenten over de laatste 
jaren verwaarloosbaar zijn. Het rapport ziet echter wel aanwijzingen dat de ernst en intensiteit van 
vuurwapengebruik toenemen. Het baseert deze conclusie op de constatering van het regionale Roof 
Coordinatie Team dat het gebruik van vuurwapens bij overvallen zorgbarend toeneemt. Het aantal 
overvallen waarbij gebruik werd gemaalct van een vuur- of daarop gelijkend wapen nam toe van 50% 
van het totaal aantal overvallen in 1995, tot 59% in 1997. Een recentere reeks gegevens geeft een an-
der beeld te zien. Het aantal overvallen blijft over de jaren 1997 tot en met 1999 nagenoeg gelijk, ter-
wijl het aandeel van overvallen waarbij gebruik werd gemaalct van een vuur- of daarop gelijkend wa-
pen afneemt van 66% in 1997 tot 59% in 1999. Het lijkt wet verstandig om deze cijfers voorzichtig te 
interpreteren. Het totaal aantal overvallen en de aantallen overvallen waarbij gebruik werd gemaalct 
van een vuurwapen zijn voor de jaren 1997 en 1998 exact gelijk. De aantallen overvallen zijn voor 
1997 zelfs per district exact gelijk aan de aantallen voor 1998, terwijl de aantallen overvallen met een 
vuurwapen per district voor beide jaren vrijwel gelijk zijn 3 . 
Het totaal aantal straatroven vertoonde volgens dezelfde bron een opvallende groei van 1488 in 1997 
tot 2237 in 1999. Het gebruik van vuurwapens bij de straatovervallen nam toe van 8% in 1997 tot 11% 
in 1998 en bijna 13% het afgelopen jaar. Het aantal slachtoffers als gevolg van vuurwapengebruik bij 
straatovervallen is niet bekend. 
De gegevens van de CRI laten zien dat over de periode 1986-1993 het aantal doden door schietpartijen 
is opgelopen van 68 tot en met 1044. 

3  Gegevens verstrekt door Informatie Desk politie Rotterdam- Rijnmond, 1 februari 2000. 
4  Grapendaal, M. & van de Leest, W. (red.) (1999) De aard en omvang van vuurwapencriminaliteit in Nederland, periode 
1996-1997 CRI-analyserapport, Zoetermeer maart 1999. 
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De beschikbare gegevens uit de regio Amsterdam-Amstelland worden hier beneden in tabel 1 gepre-
senteerd. Schietincidenten' worden bier gedefmieerd als: 'het aantal incidenten waarbij slachtoffers 
zijn gevallen als gevolg van schieten, zonder vermogensdelicten (straatroven en overvallen)'. 

Tabel 1: schietincidenten en slachtoffers in Amsterdam-Amstelland (1991-1999). 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999' 

Aantal schietincidenten met slachtoffers ° 	- 	- 	- 	 - 	78 	76 	77 	53 
- aantal hiervan met gewonden 	 - 	- 	- 	 - 	53 	47 	47 	38 
- aantal hiervan met doden7 	 - 	- 	- 	 - 	25 	29 	30 	15 

Totaal aantal gewonden bij incidenteh 	46 	66 	95 	65 	94 	63 	56 	55 	45 

Totaal aantal doden bij incidenten 	26 	32 	36 	21 	29 	27 	30 	35 	19 

Tabel 2: overvallen met vuurwapens, slachtoffers, inbeslagnemingen Amsterdam-Amstelland (1991- 
1999). 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 6  
Aantal overvallen met vuurwapens 	- 	- 	- 	323 	271 	318 	287 	283 	- 

Aantal doden bij overvallen 	 - 	- 	- 	0 	1 	0 	0 	1 	- 

Aantal in beslag genomen vuurwapens 	334 504 713 . 734 	578 	- 	638 	433 	638 

De gegevens zijn blijkens de procedure waarmee ze worden verzameld redelijk betrouwbaar 9. Uit de 
gegevens blijkt niet dat er sprake is van een toename van het aantal schietincidenten in de regio over 
de periode waarover relevante gegevens beschikbaar zijn. In 1999 is er op regioniveau een daling van 
het aantal schietincidenten met slachtoffers. We merken hierbij op dat de leverancier van de gegevens 
(nog) geen aarmemelijke verklaring weet te geven voor deze daling. 

5  De cijfers over 1999 zijn voorlopig; er vindt nog een nacontrole plaats. 
6  Aantal schietincidenten waarbij 1 of meer slachtoffers zijn gevallen. 
7  Aantal schietincidenten met 1 of meer doden (er kunnen ook gewonden zijn gevallen hierbij). 
8  De cijfers over 1999 zijn voorlopig; er vindt nog een nacontrole plaats. 
9  Zie bijlage 4 voor een beschrijving van de procedure. 
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Het wordt wel duidelijk dat zich birmen de regio belangrijke verplaatsingseffecten lcunnen voordoen. 
Twee wijkteams kenden tot 1999 een duidelijke groei van het aantal schietincidenten en van het aantal 
slachtoffers dat daarbij viel (zie staafdiagram 1 en 2, bijlage). Deze cijfers vonnen een aanwijzing 
voor het bestaan van gebieden met een bijzondere gevaarzetting die een andere ontwildceling vertonen 
dan het regionale beeld. 

Tabel 3 geeft de gegevens uit de regio Brabant-Noord weer. 

Tabel 3: Gegevens over schietincidenten voor Brabant Noord (1996-1999). 
1996 	 1997 	 1998 	 1999 10  

Schietincidenten 11 	 42 	 44 	 66 	 134 

Dreigen met vuurwapens 	 68 	 130 	. 169 	 188 

Gewonden . 	 8 	 9 	 14 	 14 

Doden door vuurwapens 	 1 	 4 	 5 	 5 

OvervallenI2 	 .29 	 52 	 41 	 71 

Gijzelingen 	 0 	 0 	 0 . . 	 2 

Inbeslagnemingen vuurwa- 	22 	 . 41 	 63 	 89 
pens 

Er is sprake van een duidelijke toename van de aantallen incidenten en slachtoffers. Met name de 
toename van 1998 naar 1999 (voorlopige cijfers) springt in het oog. Zowel het aantal gewonden als het 
aantal doden laat een grote stijging zien in de afgelopen vier jaar. Het totale aantal slachtoffers dat er 
valt bij schietincidenten in Brabant Noord, is over deze vier jaar ook significant gestegen. 
Er zijn voor de regio geen cijfers beschikbaar voor gebieden kleiner dan een district. De vraag of zich 
hier gebieden met een bijzondere gevaarzetting ontwikkelen, kan dus niet worden beantwoord. 

Tabel 4 geeft de geschatte aantallen schietincidenten voor de regio Rotterdam-Rijnmond weer. De 
schattingen zijn gebaseerd op een onderzoek van een steelcproef van processen-verbaal. De werkwijze 
is beschreven in bijlage 4. 

Tabel 4: schietincidenten voor Rotterdam-Rijnmond, 1995-1999 (schattingen)". 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999' 4  

Aantal schietincidenten met slachtoffers 	 46 	42 	44 	57 	56 

Aantal sSchietincidenten met gewonden 	 46 	33 	39 	51 	41 

Aantal gewonden bij incidenten 	 54 	33 	39 	51 	47 

Aantal schietincidenten met of zonder slachtoffer 	73 	92 	107 	87 	85 

1°  De cijfers over 1999 zijn voorlopig. 
Aantal incidenten waarbij geschoten is (dus ook zonder slachtoffers). 

12  De gewonden en doden die bij deze overvallen voorkomen zitten al in de schietincidenten 
13  Deze aantallen zijn schattingen, gebaseerd op een steekproef uit het totaal aantal processen verbaal die betreldcing hebben 
op moord en doodslag en/of schietpartijen (zie bijlage 1, pag. 6,7). 
14  tot en met september 1999, en daama is het aantal geschat (zie bijlage 1, pag. 6,7) 



Gebruik van opsporingsbevoegdheden in de WWM: vuurwapencriminaliteit 	 10 

Uit deze tabel blijkt niet dat er sprake is van een toename van het aantal schietincidenten in de regio 
over de periode waarover relevante gegevens beschikbaar zijn. Ook zijn er geen echte ontwildcelingen 
te zien in de aantallen doden en gewonden die er vallen bij deze incidenten. 
De gegevens over de verdeling van de . incidenten binnen de regio, zijn op straatniveau en daardoor 
gaat het om hele kleine aantallen en kan hier ook niet veel uit worden gehaald. 

'Zinloos geweld' 
De beschikbare cijfers laten geen duidelijk, eenduidig en betrouwbaar beeld van een toename van het 
vuurwapengeweld of van de ernst en intensiteit van vuurwapengebruik over een brede lithe zien. De 
problematiek van vuurwapencriminaliteit wordt echter niet alleen bemeten door cijferreeksen, maar 
ook door emoties. Zowel in Amsterdam als in Eindhoven vormden gevoelens van onveiligheid over 
(vermeend) toegenomen wapenbezit en —gebruik in het werkgebied aanleiding voor wapenacties. In 
Eindhoven heeft in het kader van promotie-onderzoek een meting plaats gevonden van gevoelens van 
onveiligheid bij de politie, maar de resultaten zijn door de politie nog niet opgevraagd. 
De verontrusting van burgers, politic en politick wordt waarschijnlijk aangewakkerd door een reeks 
indringende geweldsdelicten van de laatste jaren, waarbij onschuldige dodelijke slachtoffers vielen. In 
een aantal gevallen werden bij die incidenten vuurwapens gebruilct die de daders bij zich droegen of na 
een ruzie thuis of uit een auto gingen halen. Volgens de Raad van Hoofdcommissarissen worden on-
veiligheidsgevoelens versterIct door de bijna dagelijlcs voorkomende gewapende overvallen, dodelijke 
schietpartijen en liquidaties in het criminele milieu. De frequentie waarmee vuurwapengeweld de pers 
haalt (gelet op de cijfers van overvallen zijn er in elk geval gemiddeld zo'n drie tot vier vuurwapenin-
cidenten per dag) en de zinloosheid van het geweld, voeden sterk de onrustgevoelens in de Nederland-
se samenleving, aldus de raad." 

Deze incidenten zijn doorgaans voorbeelden van `zinloos geweld', `willekeurig geweld', of `publiek 
geweld' dat voor een belangrijk deel in het uitgaansleven tussen vreemden en zonder duidelijke aan-
leiding ontstaat. Blijkens recent onderzoek wordt bij een vijfde van alle incidenten van geweld op 
straat tussen onbekenden door de dader een geweldsmiddel gebruilct. Meestal is dat een slag- of 
steelcwapen (5%) en zelden een vuurwapen (2%) 16. De onderzoeksgegevens geven geen inzicht in de 
ernst van de gevolgen van het (vuur)wapengebruik. 

Conclusies 

De beschikbare cijfers laten geen duidelijk, eenduidig en betrouwbaar beeld van een toename van het 
vuurwapengeweld of van de ernst en intensiteit van vuurwapengebruik over een brede linie zien. Over 
het illegale bezit en de inbeslagnemingen van vuurwapens zijn vrijwel geen betrouwbare meerjarige ,  
gegevens. Over het gebruik van vuurwapens zijn evenrnin gegevens voorhanden die een betrouwbaar 
beeld geven van de ontwildceling van vuurwapengebruik over een langere periode in de jaren negentig. 
De landelijke CRI-gegevens laten soms een toename zien, maar het is duidelijk dat de gegevens wei-
nig betrouwbaar zijn en (mogelijk) worden vervuild door belangrijke rapportage-effecten. De ver-
schillende regionale gegevensreeksen laten een beeld zien van zowel afname, stabiliteit als toename. 
In de regio Amsterdam-Amstelland, die over de langste reeks gegevens beschilct die bovendien be-
trouwbaar lijIct te zijn verzameld, is sprake van een stabiele ontwikkeling, mogelijk van een daling van 
het aantal schietincidenten en van het aantal slachtoffers. Het RBWM van de regio Brabant-Noord 
rapporteert een groei van het aantal schietincidenten. De schattingen gebaseerd op steelcproefonder-
zoek van processen-verbaal in de regio Rotterdam-Rijnmond laten evenmin een duidelijke groei zien. 

15  Landelijk project aanpak illegale vuurwapens, eindrapport, bijlage 9, Advies over rapport `Aanpak vuurwapengeweld', p. 
160 — 161. 
16  G. Terlouw, W. de Haan, B. Beke, Geweld: gemeld en geteld, een analyse van aard en omvang van geweld op straat 
tussen onbekenden, Den Haag, 1999, V druk, p. 23. Voor een bespreking van verschillende definities van 'zinloos geweld', 
pp. 4 — 5. 
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Uit de Amsterdamse cijfers blijkt wel dat zich binnen de regio belangrijke verschuivingen kunnen 
voordoen en zich mogelijk gebieden met een bijzondere gevaarzetting lcunnen ontwildcelen. 
Over de ontwikkeling van het zogenaamde `zinloos geweld' is weinig bekend. Een recent onderzoek 
maalct wel duidelijk dat wapengebruik en zeker vuurwapengebruik getalsmatig geen groot aandeel 
heeft in dit `zinloos geweld'. De gegevens geven echter geen inzicht in de ernst van de gevolgen van 
het (vuur)wapengebruik. 

2.3. Kenmerken van het delict 
Deslcundigen wijzen op een aantal bijzondere kenmerken van wapendelicten die onderzoeken moeilijk 
en tijdrovend maken". In de eerste plaats is illegaal bezit van een wapen een slachtofferloos delict: 
ook zonder slachtoffer of aangever is er al een strafbaar feit. Dit betekent dat de politie niet, zoals 
bijvoorbeeld bij diefstal het geval is, door middel van aangiften van deze feiten op de hoogte raalct. 
Ten tweede is het voor de politie moeilijk om het delict te constateren. Meestal loopt een verdachte 
niet openlijk met een wapen rond, maar houdt hij dit thuis of in zijn kleding, auto of bagage verbor-
gen. Ten derde is het niet al te ingewikkeld om een wapen te bemachtigen. Zo zijn bepaalde wapens in 
de ons omringende landen vrij verIcrijgbaar en zijn zij door het vrijwel ontbreken van grenscontoles 
ook eenvoudig in ons land in te voeren. Ook het aanbod op de zwarte markt is groot. In de jaren ne-
gentig zijn wapens van goede lcwaliteit uit het voormalige Oostblok gemakkelijker verIcrijgbaar ge-
worden. Tenslotte zijn vuurwapens uiterst duurzame goederen. Eenmaal aangeschaft en in het illegale 
circuit gebracht, lcunnen de wapens nog decemiialang hun diensten bewijzen. De continditeit van han-
del en aanvoerlijnen die bijvoorbeeld bij verdovende middelen kenmerkend is, ontbreelct in het geval 
van vuurwapens. Meestal is sprake van een eenmalige transactie tussen leverancier en afnemer. Er 
ontstaat niet of nauwelijks een vast patroon in de wegen die de wapenhandel volgt. Een gevolg is bij-
voorbeeld dat een veel toegepaste opsporingsmethode voor handel in verdovende middelen, het laten 
doorgaan van een partij contrabande om de handelsroutes in lcaart te brengen, niet veel oplevert. Zij is 
bovendien veel riskanter. De wapens gaan immers niet 'in rook' op, maar lcunnen lange tijd een gevaar 
blijven opleveren. Een ander gevolg is volgens deslcundigen dat onderzoeken naar wapenhandel veel 
geduld vragen dat specialisten vaak niet kunnen opbrengen. Men moet langer wachten voordat er weer 
een transactie plaatsvindt en een mogelijkheid om nieuw bewijsmateriaal te vergaren of om op te tre-
den. Dit is een van de redenen waarom in de politiepralctijk vaalc voorrang wordt verleend aan de op-
heldering en vervolging van andere delicten, bijvoorbeeld drugshandel. 

Het verborgen lcaralcter van illegaal vuurwapenbezit is volgens politiefunctionarissen vooral een pro-
bleem in situaties in de publieke ruimte waarin geweld plaats vindt of dreigt en waarbij sommige per-
sonen mogelijk een (vuur)wapen dragen. Deze situaties doen zich vooral voor in zogenaamde `gebie-
den met een bijzondere gevaarzetting'. 
Volgens geinterviewde politieftmctionarissen komen regelmatig de volgende situaties voor. In horeca-
concentratiegebieden bijvoorbeeld koesteren politieagenten wel eens het vermoeden dat bepaalde 
personen zich na een incident of opstandje naar huis of naar een geparkeerde auto begeven om daar 
een (vuur)wapen te paldcen en dit te gebruiken om te dreigen of wraak te plegen. Het is voor de politic 
in deze situaties onduidelijk of zij op basis van dit soort Tingerspitzengefahl', of op basis van waar-
nemingen van `aard en omstandigheden' opsporingsbevoegdheden als fouillering en onderzoek voer-
tuig mag toepassen. 
Een tweede voorbeeld betreft met name notoire `hangplelcken' voor drugsgebniikers en —handelaren 
waar het volgens de politic herhaald voorkomt dat sommige personen dusdanig dreigend optreden, dat 
het voor omstanders en de politic duidelijk is dat deze personen over een (vuur)wapen beschildcen, of 
op zijn minst die indruk willen welcken. De politic kan haar vermoeden meestal onvoldoende objecti-
veren en heeft om die reden onvoldoende grond om op te treden. Deze personen dreigen volgens de 

• 
17  Voor een overzicht waaraan het navolgende is ontleend: Mr. R.A.F. Gerding, Opsporing en vervolging: organisatie en 
beleid, in: D.H. de Jong en H.G.M. Krabbe (red.), De Wet Wapens en Munitie, een strafrechtelijk commentaar, Alphen aan 
de Rijn, 1989, p. 202 — 203. 
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politic `de straat over te nemen'. Om de rechtsorde te herstellen acht de politic het nodig om effectie-
ver tegen deze personen te lcunnen optreden en grotere bevoegdheden te lcurmen inzetten. 
Zowel in Rotterdam als Amsterdam werd dit door politiefunctionarissen omschreven als de ambitie 
om in voorkomende gevallen en met name in bedreigende situaties op basis van intuItie, ervaring en 
`Fingerspitzengeftihr te lcurmen werken. 

2.4. Organisatie en juridisch kader van opsporing en vervolging 
De geschiedenis van de organisatie en het juridisch kader van opsporing en vervolging laat zien hoe de 
bestrijding van vuurwapencriminaliteit in de loop van de tijd is aangepakt en met welk effect. 

Tot circa 1980 
De opsporingsbevoegdheden van de WWM zijn een uitbreiding van de dwangmiddelen van het Wet-
bock van Strafvordering. Voor zover de WWM geen bijzondere regeling treft, gelden de regels van dit 
Wetboek. 
De oudste wet met betreldcing tot wapens, de Wapenwet van 1899, kende algemene opsporingsambte-
naren geen andere bevoegdheden toe, dan die zij reeds bezaten op grond van het Wetboek van Straf-
vordering. De wet wees evenmin bijzondere ambtenaren aan voor de opsporing van illegale wapens en 
het toezicht op de naleving van de wet. 
De Vuurwapenwet 1919 en de Wet tot Wering van Ongewenste Handwapenen van 1965 kenden straf-
vorderlijke bepalingen over de inbeslagneming en huiszoeking. Het onderzoek aan de kleding (artikel 
52, WWM) en de bevoegdheden tot het onderzoek van vervoermiddelen en de verpalcking van goede-
ren (de artikelen 50 en 51) zijn toegevoegd door de WWM die in 1989 van lcracht werd. Dit zijn uit-
breidingen van de zoekbevoegdheden die het Wetboek van Strafvordering kent. 
Het wetsontwerp voor de huidige Wet Wapens en Munitie werd al in 1977 ingediend bij de Tweede 
Kamer. Maar al eerder werd de opsporing van illegale vuurwapens geintensiveerd. Beide initiatieven 
kenden dezelfde achtergrond. In de jaren zeventig werd Nederland opgeschrilct door een aantal terro-
ristische aanslagen en incidenten, zoals de aanslag op de ambtswoning van de Indonesische ambassa-
deur in Wassenaar in ,1970, waarbij een politieman werd gedood en een aantal treinlcapingen. De inci-
denten brachten de regering ertoe een hoge prioriteit toe te kennen aan bestrijding van het illegale 
wapenbezit en de opsporing van illegaal wapenbezit door de politic te intensiveren. 
Dit programma werd uitgevoerd door birmen het politiebestel een nieuwe, aan vuurwapens gewijde, 
infrastructuur op te zetten. Er werd gewerkt langs twee lijnen: het vrijmaken van opsporingscapaciteit 
voor de bestrijding van illegaal wapenbezit en het verbeteren van de uitwisseling van opsporingsin-
formatie. De politiekorpsen stelden speciale vuurwapenteams in en er werden veertien regionale 
vuurwapencentrales en een landelijke vuurwapencentrale in het leven geroepen. De centrales coordi-
neerden onderzoeken van de teams en wisselden informatie uit. Verder werd op elk arrondissements-
parket een vuurwapenofficier aangesteld die de leiding van grotere opsporingsonderzoeken op zich 
moest nemen en de zaken ter zitting moest behandelen. Er lcwamen ook speciale politierechters en 
zittingen voor vuurwapenzaken. 
De intensieve aanpak wierp vruchten af. Tussen 1971 en 1980 verdubbelde het aantal in beslag geno-
men vuurwapens en het aantal verdachten dat werd aangehouden. Daarna lcwam er echter weer een 
omslagpunt. 

De jaren tachtig 
De despecialisatie en de zogenaamde `generale taalcstelling' maalcten het in de jaren tachtig steeds 
moeilijker om de intensievere opsporing van vuurwapens vol te houden. Het aantal in beslag genomen 
wapens bereilcte in 1979 een hoogtepunt van 6610, maar lag in 1988 weer ongeveer op het niveau van 
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1971 met ruim 3300 wapens 18 . Door deze ontwildcelingen is ook het zicht op het resultaat van de op-
sporingsinspanningen verloren gegaan. Steeds minder politiekorpsen gaven hun informatie en hun 
vangsten door aan de landelijke vuurwapencentrale. De CRI acht het aarmemelijk dat het aantal aan-
gemelde in beslag genomen vuurwapens in 1988 nog goed overeen Imam met het feitelijk aantal inbe-
slagnemingen in het land. De cijfers uit de jaren daarna acht men aanzienlijk minder compleet. De CRI 
acht een feitelijke daling van het aantal inbeslaggenomen vuurwapens tussen 1988 en 1997 `niet uit te 
sluiten" °. 
Het verdwijnen van het vuurwapenspecialisme uit de politieorganisatie had twee gevolgen. In de eer-
ste plaats nam de aandacht van de politic voor vuurwapenzaken af en ging de belangstelling zich be-
perken tot de gevallen waarin de politic toevallig op een vuurwapen stuit. In de tweede plaats ging de 
deslcundigheid verloren. Daardoor liep de lcwaliteit van het onderzoek en van de processen-verbaal 
terug en lcwam steeds minder goede infonnatie voor verder (toekomstig) onderzoek beschikbaar. 
De venninderde insparmingen van het justitieel apparaat en de neerwaartse trend van het aantal inbe-
slagnemingen zijn al eerder gesignaleerd en er zijn diverse pogingen gedaan om deze ontwildceling te 
keren. In 1985 antwoordde de Minister van Justitie op de vraag welke prioriteit er na aanvaarding van 
de WWM aan de bestrijding van het illegale wapenbezit zou worden gegeven: 'Het zou onjuist zijn 
indien niet de ischaarse middelen vooral zouden worden ingezet tegen de ernstige criminelen die niet 
schromen hun vuurwapens ook daadwerkelijk te gebruiken en tegen de wapenhandel.' 2°  In datzelfde 
jaar formuleerde het kabinet in het plan `Samenleving en Criminaliteit' voornemens om het wapenbe-
zit en —gebruik tegen te gaan. Veel werd daarbij verwacht van de nuniddels ingevoerde WWM. De 
Recherche Advies Commissie (RAC) pleitte voor een verhoogde opsporingsinspanning en andere 
maatregelen. Echter, uit bijvoorbeeld het rapport van de Raad van Hoofdcommissarissen blijkt, dat 
noch de voornemens uit `Samenleving en Criminaliteit', noch het RAC advies, noch de inwerlcingtre-
ding van de WWM hebben geleid tot de beoogde intensivering van bestrijding van illegaal wapenbe-
zit21 . 

Recente ontwikkelingen 
De Raad van Hoofdconunissarissen heeft medio 1996 opdracht gegeven voor een breed opgezette 
inventarisatie en analyse waarmee de aanpak van vuurwapencriminaliteit moet worden `gerevitali-
seerd'. Een landelijke aanpak wordt daarbij opnieuw noodzakelijk geacht. De opdracht heeft geleid tot 
het uitbrengen van het `Eindrapport Landelijk project aanpak illegale vuurwapens', in de zomer van 
1999. Het einddoel is volgens de rapportage de aanpak van illegale vuurwapens `een vaste positie te 
geven in de opsporingsactiviteiten' en het aantal incidenten (met doden en gewonden) substantieel te 
laten afnemen. 
Het eindrapport doet voorstellen met betreldcing tot organisatorische aspecten, het bevorderen van 
deslcundigheid, het operationaliseren van (CID) informatie, een pro-actieve aanpak, het monitoren van 
de legale handel, internationale samenwerlcing, landelijke thematische acties en informatisering/ auto-
matisering. De projectgroep heeft ook een model ontwiklceld voor een adequate aanpak van vuurwa-
pencriminaliteit die per regio kan worden aangepast. Het model is aan alle korpschefs aangeboden en 
in de meerderheid van de korpsen wordt het nu gebruilct als basis voor een regionaal plan van aanpak. 
In ongeveer 15 van de 25 politieregio's is inmiddels een `regionaal bureau wapens en munitie' in 
nieuwe stijl ingericht22 . Verder is een Vuurwapen Data Systeem (VDS) ontwildceld dat het mogelijk 
moet maken om gegevens over inbeslagnemingen en gebruik van vuurwapens adequaat te registreren 
en analyseren. 

19  Mr. R.A.F. Gerding„ 1989, P.  207 
19  I. Baltje, J. de Bruin, R. Kuijper, De aard en omvang van vuurwapencriminaliteit in Nederland, periode 1996— 1997, 
CRI — analyserapport, p. 12. 
29  Aangehaald in Gerding, p. 211. 
21  Landelijk project aanpalc illegale vuurwapens, eindrapport, p. 4. 
22  Deze ontwildceling is mede gebaseerd op twee pilotprojecten die eerste helft jaren negentig werden uitgevoerd. Voor een 
verslag: M. Kruissink, L. Blees, Schot in de roos; evaluatie van pilotbureaus schietwapenondersteuning in twee politiere-
gio 's, Arnhem, Gouda Quint, 1995. 
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2.5. Mogelijke maatregelen en bevoegdheden 
De discussie over de interpretatie van de wettelijke bevoegdheden om illegale wapens op te sporen 
staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van een bredere discussie over de manieren waarop de 
bestrijding van vuurwapencriminaliteit kan worden gintensiveerd en effectiever gemaalct. Van ver-
schillende zijden zijn aanbevelingen gedaan en worden maatregelen en benaderingen voorgesteld. 
Een deel van die maatregelen wordt nu, bij de inspanningen om de bestrijding van vuurwapencrimina-
liteit te intensiveren, in uitvoering genomen. Een ander deel is het stadium van plannenmakerij nog 
niet ontgroeid, of is alleen in het buitenland bekend. Om een beeld te lcrijgen van de verschillende 
mogelijkheden om de bestrijding van de vuurwapencriminaliteit te intensiveren en het kader aan te 
geven waarin de discussie over de interpretatie van de wettelijke opsporingsbevoegdheden past, be-
handelen wij in deze paragraaf kort een aantal maatregelen en voorstellen die bekend zijn uit de drie 
proefregio's en uit andere bronnen. 

Brabant-Noord 
In de regio Brabant-Noord is in 1997 een Regionaal Bureau Wapens en Munitie ingesteld en is vuur-
wapencriminaliteit tot een kernactiviteit voor het korps verheven. Het regionaal bureau heeft als doe-
len het door middel van goede procedures en werkafspraken verhogen van de prioriteit en aandacht 
voor vuurwapencriminaliteit en het door adequate registratie verbeteren van inzicht en overzicht van 
de problematiek van vuurwapencriminaliteit. Het bureau vervult de volgende taken: verzamelen en 
analyseren van informatie, het geven van adviezen, coordinatie en het verlenen van (specialistische) 
ondersteuning, valctechnisch onderzoek van inbeslaggenomen wapens en bewijsmateriaal. Tot de 
`plustaken' rekent het bureau onder meer het zelfstandig verzamelen van inlichtingen en coordinatie 
van bovendistrictelijke onderzoeken met betreldcing tot vuurwapencriminaliteit 23  

Amsterdam-Amstelland 
In de regio Amsterdam-Amstelland is het verminderen van (vuur)wapengebruik, -bezit en —handel 
voor de komende jaren tot korpsdoelstelling verheven. Via een integrale benadering, dat wil zeggen 
een benadering die zowel de wapenhandel, het wapenbezit als het wapengebruik aanpakt, wil het 
korps wapencriminaliteit terugdringen. Daarvoor is de volgende strategie ontwikkeld: 
1. Het vergroten van het (maatschappelijk) normbesef dat vuurwapenbezit en —gebruik niet te tolere-

ren zijn 
2. Het vergroten van de subjectieve en objectieve paldcans 
3. Het ontWildcelen en toepassen van preventieve maatregelen en bevoegdheden 
4. Het bevorderen van de integrale en onderlinge samenwerking 
5. Het vergroten van de professionaliteit in het totale werlcproces met betreldcing tot vuurwapens 

Onder elk van deze strategische aandachtspunten is weer een groot aantal concrete maatregelen te 
rangschildcen, waarvan een deel nu wordt uitgevoerd. Zo worden er in de regio meer vuurwapenonder-
zoeken uitgevoerd dan enige jaren geleden, wordt er sneller actie ondemomen na RCID-informatie, is 
er een try-out voor professionalisering van de afhandeling van vuurwapenzaken gestart. Voorts wordt 
er gewerkt aan een optie om belangrijke vragen voor het verhoor in vuurwapenzaken automatisch in 
het Bedrijfsprocessensysteem te genereren. Bij grootschalige systematische integrale controles van 
voertuigen waarbij de politie bij de controle op diverse wetten samenwerkt met opsporingsambtenaren 
van verschillende diensten, zoals de fiscus, de sociale dienst en de douane, wordt nu meer aandacht 
besteed aan (vuur)wapenbezit. 
Voor het jaar 2000 staan onder meer op het programma het opvoeren van het aantal opsporingsonder-
zoeken naar vuurwapenhandel en het binnen drie dagen operationeel maken van ROD-inforniatie over 
vuurwapens. 

23  Politieregio Brabant Noord, Dienst Centrale Recherche, Regionaal Bureau Wapens en Munitie, Jaarverslag 1998. 
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Rotterdam-Rijnmond 
Rotterdam-Rijnmond is de enige politieregio waarin een deel van de infrastructuur voor de bestrijding 
van vuurwapencriminaliteit sinds de jaren zeventig ononderbroken in stand is gebleven in de vorm van 
het Regionale Bureau Wapens en Munitie (RBWM). Het Rotterdamse rapport `Aanpak van vuurwa-
pengeweld' inventariseert verdere mogelijIcheden om in de regio tot een meer samenhangende aanpak 
van de problematiek vuurwapencriminaliteit te komen. Aansluitend op het rapport ontwiklcelde het 
`projectplan aanpak vuurwapengeweld in Rotterdam' van de Projectgroep Veilig, samengesteld uit 
medewerkers van gemeente, regiopolitie en Openbaar Ministerie van 16 juli 1999 een aanpak die, zo 
luidde de doelstelling, binnen een jaar het aantal geweldsdelicten waarbij een vuurwapen werd ge-
bruilct in de regio moest stabiliseren. De voorgestelde aanpak onderscheidt de volgende twee belang-
rijke, maar niet scherp te onderscheiden benaderingen. 

Een eerste pakIcet maatregelen beoogt een meer stringente toepassing van de wettelijke bevoegdheden 
bij de handhaving van de WWM. De WWM biedt volgens de Rotterdamse opvatting ruimte voor een 
meer stringente toepassing van bevoegdheden op het gebied van fouillering en huiszoeldng. Het 
rapport 'Aanpak van vuurwapengeweld' constateert bijvoorbeeld dat de Hoge Raad de mogelijkheden 
om tot een onderzoek van de kleding over te gaan heeft verruimd door het vereiste `ernstige 
bezwaren', dat bijna gelijkstond aan een bewijs, vrijwel gelijk te stellen aan `redelijk vermoeden'. Het 
rapport stelt vervolgens dat de diender op straat goed moet worden ganstrueerd over de extra ruimte 
die deze uitspraak hem biedt. Verder dient het volgens het rapport standaard pralctijk te worden om na 
het aantreffen van een vuurwapen een huiszoelcing in te stellen. Beide aanbevelingen worden van harte 
onderschreven door de Raad van Hoofdcommissarissen in het eindrapport van het Landelijk project 
aanpak illegale vuurwapens. Het landelijke rapport doet bovendien de aanbeveling de genoemde 
pralctijken op te nemen in opleidingsprogramma's over vuurwapens. 24  
Een andere mogelijIcheid die wordt genoemd is frequenter gebruik van de bevoegdheid om, na . 
toestemming van de Officier van Justitie, controles uit te voeren op verpaldcingen en vervoermiddelen 
wanneer informatie beschikbaar komt dat een deel van de bezoekers dan wel deelnemers van een 
evenement wapens zullen gebruiken of hebben gebruilct. Verder wordt hier ook de mogelijkheid 
genoemd om met een combinatie van bevoegdheden uit verschillende wetten tijdens verkeers- of 
integrale controles meer aandacht te schenken aan vuurwapenbezit, bijvoorbeeld door tijdens het 
gesprek met de bestuurder door te vragen en in de achterbak te ldjken. 
Tot slot doet het Rotterclamse rapport de aanbeveling om recidivisten centraal te registreren en op te 
sporen. Personen waarbij in een periode van een jaar twee of meer malen een (vuur)wapen is 
aangetroffen moeten in aanmerldng komen voor een onderzoek. 

Een tweede pakIcet maatregelen betreft de aanscherping van de werlcwijze van het korps ten aanzien 
van vuurwapens. In het verhoor bij vuurwapenzaken kan volgens het Rotterdamse rapport bijvoor-
beeld veel meer aandacht worden besteed aan de herkomst van het wapen. Het verhoor zou aan de 
hand van een standaard dienen te verlopen. 
Het verdient ook aanbeveling om een verdachte waarbij een vuurwapen wOrdt aangetroffen in alle 
gevallen in verzekering te stellen. Dit schept mogelijIcheden om de recherche rondom het delict te 
laten plaatsvinden, o.a. door ballistisch onderzoek te doen. 
De rapporteurs stellen dat RCID-informatie ten aanzien van vuurwapenbezit een hogere prioriteit moet 
lcrijgen. Verder zouden alle vuurwapenonderzoeken centraal moeten worden gemeld bij het RBWM 
om de coordinatie van de verschillende onderzoeken te vergroten. Dit is een belangrijke voorwaarde 
voor het opbouwen van een betere informatiepositie ten aanzien van vuurwapenbezit. 

24  Landelijk project aanpalc illegale vuurwapens, eindrapport, bijlage 9, p. 162— 163. 
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Overige mogelijkheden 
Met de voorstellen die in de actuele discussie worden besproken, zijn de mogelijkheden voor een ef-
fectieve bestrijding van vuurwapencriminaliteit nog niet uitgeput. In proeven in de Verenigde Staten 
zijn bijvoorbeeld goede resultaten geboelct met intensieve surveillance door speciaal getrainde politie-
agenten die van andere taken werden vrijgesteld. In Kansas city bijvoorbeeld werd in een politiedis-
trict in een proef van een halfjaar meer dan 65 procent meer vutirwapens in beslag genomen, terwijl 
het aantal vuurwapenincidenten met 49 procent afnam. Deze twee grootheden veranderden niet in een 
vergelijkbaar controlegebied waarin de maatregelen niet werden toegepast. Er werden ook geen ver-
plaatsingseffecten waargenomen. De controles werden uitgevoerd door speciale politiegroepen die 
alleen vuurwapenonderzoeken tot taak hadden en niet konden worden opgeroepen voor noodgevallen. 

•
Zij beschilcten niet over speciale bevoegdheden, maar maalcten gebruik van het standaard (Amerikaan-
se) repertoire van opsporingsbevoegdheden gebaseerd op 'reasonable suspicion'. De onderzoeken wer-
den daarom uitgevoerd met toestemming van de betroldcenen of op basis van voorvallen of gedragin-
gen die konden leiden tot een redelijk vennoeden van verboden wapenbezit. Om hun werk te onder-
steunen waren de surveillanten getraind in het onderkennen en interpreteren van verdachte lichaams-
ignalen. Overigens was de lichaamstaaltraining voor surveillanten minder effectief in Kansas City dan 
in vergelijkbare experimenten in New York City. De onderzoekers noemen als mogelijke verklaring 
voor dit verschil het feit dat eerstgenoemde stad meer automobilisten dan voetgangers kent 25 . 
Tenslotte werd een ander onconventioneel middel voorgesteld tijdens de expertmeeting die in het 
kader van dit onderzoek werd georganiseerd. Een voonnalig vuurwapenofficier opperde de mogelijk-
heid om tijdens surveillances gebruik te maken van speciaal getrainde politiehonden die vuurwapens 
lcunnen opspeuren, door de geur van Icruit. Overigens werden de mogelijIcheden van deze aanpak wel 
eerder onderzocht in Rotterdam. Daarbij bleek een pralctisch bezwaar: de honden maalcten geen goed 
onderscheid tussen de wapens van criminelen en politie. 

2.6. Voorstellen voor ruimere bevoegdheden 

Rotterdam-Rijnmond 
In de loop van de discussie over een effectievere handhaving van de wapenwetgeving is een aantal 
voorstellen gedaan voor een aanpassing van de bevoegdheden van de politic. Opnieuw speelt het rap-
port `Aanpak van vuurwapengeweld' een belangrijke rol. Het rapport bevat voorstellen voor een aan-
passing van de WWM en de Gemeentewet. Deze voorstellen zijn vervolgens overgenomen door het 
'Landelijk project aanpak illegale vuurwapens' van de Raad van Hoofdcommissarissen 26 . De voorge-
stelde verruimingen van de bevoegdheden dienen verschillende doelen. 
Volgens het Rotterdamse rapport lcunnen de mogelijkheden die het huidige wettelijke kader biedt voor 
fouillering worden uitgebreid door een aanpassing van het huidige artikel 50 WWM. Het voorstel voor 
wijziging van de wet luidt (toevoeging in cursiej): 

`( ... de opsporingsambtenaar is) bevoegd te vorderen dat de verpalcking van goederen, met inbegrip 
van reisbagage, wordt geopend, alsmede een persoon aan zijn kleding te onderzoeken, indien daartoe 
redelijkerwijs aarileiding bestaat op grond van een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruilct 
of op grond van aanwijzingen dat een dergelijk strafbaar feit zal worden gepleegd.' 

Als een tweede mogelijkheid noernt het rapport de `preventieve fouillering'. Gesteld wordt dat de 
gemeentelijke overheid beperIct gedquipeerd is om tegen (concentraties van) illegaal wapenbezit op te 
treden. De mogelijkheden om op te treden worden bepaald door de grenzen van het strafrecht en meer 

25  L. W. Sherman, J.W. Shaw and D. P. Rogan, The Kansas City Gun Experiment, National Institute of Justice, Research in 
brief, January 1995, pp. 1 — 11. Over de experimenten in New York City zijn ons niet meer gegevens bekend. 
26  Landelijk project aanpak illegale wurwapens, eindrapport, deelproject pro-actieve aanpalc, p. 41 en bijlage 8 en bijlage 9, 
p. 163. 
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in het bijzonder de WWM. Het voorstel is om voor concreet aangeduide gebieden met een bijzondere 
gevaarszetting op specifieke momenten een verruimde preventieve mogelijkheid tot fouillering voor 
wapens te creeren. 
De Rotterdamse werkgroep formuleert een tekstvoorstel voor een nieuw artikel 174b van de Gemeen- 
tewet: 

'De burgemeester kan, indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat de openbare orde en veiligheid 
vanwege illegaal wapenbezit ernstig wordt bedreigd, tijdelijk een gebied of een voor het publiek toe-
gankelijke plaats aanwijzen -voor zoveel nodig na overleg met de officier van justitie - waarbinnen op 
daartoe door hem bepaalde uren de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde amb-
tenaren bevoegd zijn een persoon aan zijn kleding te onderzoeken.' 

De nieuwe bevoegdheid zou betrelddng moeten hebben op gebieden of plaatsen die zich kenmerken 
door herhaalde vuurwapenincidenten, waardoor de openbare orde en veiligheid ernstig in gevaar dreigt 
te komen, aldus het rapport. Het doel van de preventieve controles is het terugdringen van het dragen 
en het resulterende gebruik van wapens op bepaalde plaatsen en bepaalde tijdstippen. Te denken valt 
aan (concentraties) van uitgaansgelegenheden. 
Voor de toepassing van deze bevoegdheid is er geen concrete aanvvijzing nodig, zoals in de WWM is 
vereist, dat in een bepaald gebied op een bepaald moment zich personen zullen bevinden die mogelijk 
wapens bij zich hebben. 

Wetsvaorstel Van de Camp 
Het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Van de Camp (CDA) ldest voor een bestuursrechte-
lijk naast een strafvorderlijk spoor. Het voorstel onderkent twee afzonderlijke problemen, maar maalct 
de keuze voor een bestuursrechtelijk naast een strafrechtelijk spoor, omdat de WWM vanwege het 
vereiste van een concrete verdenking en van ernstige bezwaren niet kan worden gebruilct om preven-
tief op de aanwezigheid van wapens te controleren. 
In het wetsvoorstel krijgt de burgemeester door een aanpassing van de Gemeentewet de bevoegdheid 
om in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid bepaalde gebieden als veilig-
heidsrisicogebieden aan te wijzen waar de politic gedurende een bepaalde tijd ieders kleding, bagage 
en vervoerrniddelen mag onderzoeken. Als voorbeelden van gebieden waar de bevoegdheden lcunnen 
worden toegepast, noemt het wetsvoorstel concentraties van uitgaansgelegenheden die in avond en 
nacht uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid een bijzondere gevaarzetting met zich mee-
brengen, (sport)manifestaties met een verhoogd risico op verstoring van de openbare orde en veilig-
heid en gebieden met voortdurende drugsoverlast. 
Ook voor de toepassing van deze bevoegdheid is de algemene veiligheidssituatie in een afgebakend 
gebied van belang en niet een aanwijzing dat een concreet delict zal plaatsvinden. Om aan de eisen 
van redelijkheid en proportionaliteit te voldoen, mag de periode waarin de bevoegdheid wordt toege-
past, niet ruimer zijn dan nodig om het gevaar af te wenden. Het wetsvoorstel gaat uit van aanvvijzin-
gen voor een bepaalde avond, of, in het geval van meerdaagse evenementen, van enkele dagen. 
De door Van de Camp voorgestelde aanpassing van de WWM kent de bevoegdheden tot het doorzoe-
ken van vervoermiddelen en bagage toe zonder er de voorwaarde aan te verbinden dat een strafbaar 
feit is gepleegd waarbij wapens zijn gebruilct of dat er aanwijzingen zijn dat een dergelijk strafbaar feit 
zal worden gepleegd. Verder wordt de bevoegdheid om aan de kleding te onderzoeken uitgebreid tot 
gevallen waarin er een verdenking bestaat op het dragen van wapens van de IVe categorie, bijvoor-
beeld fietskettingen, tafelpoten, kapotte bierflesjes, honkbalknuppels. 

Het voorstel tot aanpassing van de Gemeentewet beoogt speciaal de veiligheid in het veiligheidsrisi-
cogebied .te verhogen door er voor te zorgen dat bezoekers geen wapens bij zich hebben. De aanpas-
sing van de WWM dient een ruimer doe!, namelijk het bestrijden van het illegaal bezit en gebruik van 
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(vuur)wapens in het algemeen. Een antwoord op deze problematiek, zo stelt de toelichting, kan niet 
worden gevonden in een bevoegdheid die naar tijd en plaats beperkt kan worden uitgeoefend. 

Wetsvoorstel Kuijper 
Het initiatiefwetsvoorstel van het lid van de Tweede Kamer Kuijper (PVDA) heeft alleen betreldcing 
op een aanpassing van de bevoegdheid lcrachtens de WWM om vervoenniddelen te doorzoeken. Het 
geeft een bevoegdheid van de Douane, om vervoermiddelen te alien tijde tot stun te brengen en te 
onderzoeken op de aanwezigheid van wapens, ook aan algemene opsporingsambtenaren. De ervaring 
van douane en politie leert, volgens de memorie van toelichting bij het voorstel, dat er mensen zijn die 
wapens in vervoermiddelen voorhanden hebben en bereid zijn deze te gebruiken. 
Het voorstel richt zich met name op de opsporing van wapens die in het bezit zijn van zogenaamde 
gelegenheidsdaders die als gevolg van stoerheid of angst menen een wapen te moeten hebben, en 
hoewel van tevoren niet bedoeld, toch bij een ruzie of dergelijke het wapen gebruiken. 
Volgens het voorstel hoeft voor het doorzoeken van een vervoermiddel niet meer redelijkerwijs aan-
leiding te bestaan op grond van een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruilct of op grond 
van aanwijzingen dat een dergelijk strafbaar feit zal worden gepleegd. 



3. Proefacties in drie regio's 

3.1. Acties in Rotterdam-RUnmond 

Doeleinden van de aches 
Het is onzeker of bestrijding van handel en bezit zal leiden tot verrninderd gebruik en minder slachtof-
fers van wapengeweld. Enerzijds is de verwachting gerechtvaardigd, dat het politieoptreden slechts 
een gering effect zal hebben op degenen die ten koste van alles een wapen willen bemachtigen. Deze 
zijn bij toenemend en opener grensverkeer zonder veel problemen te vericrijgen. Anderzijds kan wor- 
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• Inleiding 	 • 
In de regio Rotterdam-Rijnmond werden de voorbereidingen van de verschillende acties gevolgd door 
een van de onderzoekers. Daardoor kon vooral een beeld worden gevonnd van de rol van informatie 
over vuurwapencriminaliteit bij de voorbereiding en uitvoering van acties. Het verbeteren van de in-
formatiepositie inzake vuurwapens is in de verschillende voorstellen tot intensivering van de bestrij-
ding van vuurwapencriminaliteit een van de belangrijkste aanbevelingen. 
Onder 'informatiepositie' verstaan wij hier zowel de beschikbaarheid van gegevens als de mogelijkhe-
den om gegevens te analyseren en voor opsporingsactiviteiten dienstbaar te maken. Eerst geven wij 
een overzicht van de geplande acties in de regio en het type problemen waarop de.geplande acties een 
antwoord dienden te geven. 

Typen geplande aches 
Bij aanvang van het proefproject in Rotterdam werden door de projectleiding van de politie de vol-
gende acties gepland: 
1) gebiedsgebonden acties in proefgebieden met een bijzondere gevaarzetting, in twee vormen: 

a) het voor een korte tijd onder controle brengen van een gebied waarin vervolgens vervoermid-
delen en bagage worden doorzocht en personen aan de kleding worden onderzocht op grond 
van de artikelen 50, 51 en 52 van de WWM en een last van de officier van justitie; 

b) het afgrendelen van een aangewezen gebied waarbij preventief toezicht wordt uitgeoefend en 
aldus een wapenvrije zone wordt geschapen. Personen die deze zone ingaan worden gefouil-
leerd. Deze aanpak lijkt op de voorstellen van de Rotterdamse Werkgroep Veilig en Tweede 
Kamerlid Van de Camp voor 'preventieve fouillering' op grond van een aangepaste Gemeen-
tewet; 

2) acties tegen horecagelegenheden die worden gefrequenteerd door wapendragers, waar vaker 
schietincidenten plaats vinden, of waar in wapens wordt gehandeld; 

3) onderzoeken tegen tien tot vijftien notoire vuurwapenbezitters (recidivisten). Personen waarbij in 
een periode van twee jaar twee of meer malen een (vuur)wapen is aangetroffen, dan wel die be-
troldcen waren bij geweldsincidenten waarbij vuurwapens zijn gebruilct, dienden in aanmerlcing te 
komen voor opsporingsactiviteiten. Met name indien zij in verhoor hebben verklaard opnieuw 
een wapen aan te zullen schaffen, vormt hun recidive aanleiding om een redelijk vermoeden te 
koesteren dat zij een wapen voorhanden hebben. 

4) doorrechercheren: alle meldingen over (het aantreffen en signaleren van) vuurwapens, inclusief 
reale tips, zouden centraal worden verzameld en vervolgens volgens een standaard in onderzoek 
worden genomen en worden afgehandeld door een vast rechercheteam. Deze zou er voor zorgen 
dat er een huiszoelcing plaats vindt, en er op de juiste miner wordt doorgevraagd in het verhoor 
met gebruilanaking van alle mogelijkheden tot in verzekerde bewaringstelling die er zijn. 
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den voorkomen dat gelegenheidsdaders zich zullen voorzien van een wapen, als dit in ons land moei-
lijk verlcrijgbaar is 27 . 
De doelen van de verschillende acties zijn niet altijd duidelijk onderscheiden en geformuleerd. Het 
uiteindelijke doe van acties is altijd het voorkomen of het terugdringen van het gebruik van vuurwa-
pens bij delicten. De verschillende acties grijpen echter in op verschillende plaatsen in de keten van 
beschikbaarheid, bezit, dragen en gebruik. Een aantal van de eerder in hoofdstuk twee besproken . 
maatregelen heeft betreldcing op algemene voorwaarden van een effectieve bestrijding van wapenge-
weld, bijvoorbeeld maatregelen om de informatiepositie van de politie te verbeteren of om de profes-
sionaliteit van vuurwapenonderzoeken te verhogen. Sommige maatregelen werken soms of vooral 
indirect. De gebiedsgebonden acties zijn vooral bedoeld om het gebruik van vuurwapens te voorko-
men door een verscherpte controle of opsporing van het bij zich dragen van een wapen in gebieden en 
op tijdstippen met een bijzondere gevaarzetting. Diegenen die hun vuurwapen thuis, of in elk geval 
buiten het gebied laten, ondervinden over het algemeen weinig hinder van deze aanpak. De inspannin-
gen zijn daarom vooral gericht op het impulsieve gebruik van vuurwapens in gebieden met een bij-
zondere gevaarzetting (o.a. horecaconcentratiegebieden) en niet op bijvoorbeeld professionele afreke-
ningen. Anderzijds blijkt uit de pralctijk ook, dat daders van impulsieve geweldsdelicten het wapen 
niet altijd bij zich dragen, maar het soms kort voor het schieten ophalen van thuis of elders, bijvoor-
beeld uit een geparkeerde auto. 
Acties tegen horecagelegenheden lcunnen gericht zijn op wapenhandel en de beschikbaarheid van 
wapens, maar ook op het dragen en op het gebruik van de wapens. Welk doe overheerst is afhankelijk 
van het type bedrijf dat wordt geselecteerd. 
Het optreden tegen recidivisten is primair gericht tegen het illegale bezit van en, afhankelijk van de 
uiteindelijk geselecteerde verdachten, tegen de handel in vuurwapens. Het 'cloorrechercheren' heeft 
vooral betreldcing op de wapenhandel en beoogt de beschikbaarheid van wapens te beperken. Verder 
was het doel langs deze weg de (recherchetechnische) lcwaliteit van de processen-verbaal inzake 
vuurwapenbezit te verhogen en daarmee een belangrijke aanzet te geven tot een verbetering van de 
informatiepositie van de politie inzake bezit en handel in illegale vuurwapens. 

Projectgroep en deelprojecten 
In Rotterdam werd een projectgroep samengesteld uit een officier van justitie, medewerkers van de 
politie en aanvankelijk ook een medewerker van de gemeente. Nadat besloten werd om binnen het 
proefproject geen publielcrechtelijke actie te organiseren als bedoeld onder lb boven, verliet de ge-
meente de projectgroep. De politiemedewerkers waren de projectleider, het hoofd van het RBWM, de 
hoofden van de districts operationele eenheden die de geplande acties zouden uitvoeren, een mede-
werker van de Regionale Criminele Informatie Dienst (ROD), een beleidsmedewerker als secretaris 
en twee misdaadanalisten. De vergaderingen van de projectgroep werden door een van de onderzoe-
kers bijgewoond. 
Het plan om centraal gecoordineerd verdere recherche te plegen op vuurwapenzaken liet de project-
groep varen. De tijd ontbrak om dit onderdeel binnen de projectperiode adequaat te organiseren. De 
projectgroep nam de acties tegen individuele verdachten (recidiVisten), in de horeca en drie gebiedsge-
richte acties in voorbereiding. De voorbereidingen duurden van ongeveer 1 olctober tot 26 november 
1999. Twee misdaadanalisten verzamelden en analyseerden de benodigde informatie voor de acties. 
De inventarisaties en analyses werden gerapporteerd aan de projectgroep. In een serie van tien verga-
deringen werd de verzamelde informatie besproken, waar nodig aangevuld en beoordeeld op bruik-
baarheid voor te ondernemen acties. Het was de bedoeling dat vervolgens de chefs van de districts-
groepen en de RCID-functionaris de informatie zouden beoordelen en vervolgens verdachten zouden 
voorstellen die volgens hun eigen informatie ook `onderzoelcswaardig' waren. Tenslotte moest de 
officier van justitie in overleg met de projectgroep de geleverde informatie beoordelen op de vraag of 
de politic op basis ervan actie kon ondernemen. 

27  Gerding, 1989, p. 215. 



Gebruik van opsporingsbevoegdheden in de VVWM: proefacties in 3 regio's 	 21 • 

In de navolgende paragrafen behandelen wij eerst een aantal algemene beperIcingen van de beschikba-
re informatie en analysemogelijIcheden die vooral gevolgen hadden voor het onderzoek van recidivis-
ten. Vervolgens gaan wij in op de rol *an informatie bij de diverse acties. 

Informatie en analyse 
Een algemene beperking voor de analyses was, dat de projectgroep niet kon beschildcen over alle in-
formatie in het korps. De Regionale Recherche Dienst, die zich bezig houdt met zware georganiseerde 
criminaliteit, houdt een eigen registratie bij die voor andere afdelingen niet toegankelijk is. Voorts 
hanteren sommige districten, basiseenheden en afdelingen naast Multipol voor vastlegging van hun 
werlczaamheden en informatie soms tijdelijk gebruik van eigen systemen. Vanaf centraal niveau kan 
geen toegang worden verlcregen tot de gegevens die op deze manier zijn vastgelegd. 
In een eerste bijeenkomst met misdaadanalisten werd duidelijk dat de voorbereiding van de acties een 
database vereiste waarin de informatie uit verschillende politiele bronnen bij elkaar kon worden ge-
bracht en kon worden geanalyseerd. Bovendien zou de database ook nieuwe en actuele informatie uit 
te ondernemen opsporingsactiviteiten moeten lcurmen opnemen. Een dergelijke database was echter 
niet beschikbaar en birmen de korte looptijd van het proefproject ook niet te ontwildcelen. De project-
groep signaleerde de noodzaak om een geautomatiseerd systeem te ontwikkelen. Een specialist gaf in 
een notitie een eerste aanzet tot een discussie over de eisen waaraan een dergelijk systeem dient te 
voldoen. Ontwildceling van dit systeem viel echter buiten de projectopdracht. 
De projectgroep besloot daarom om de benodigde gegevens in een eenvoudig Excel-bestand op te 
nemen en hoofdzakelijk handmatig te analyseren. Deze keuze had volgens de betrokken misdaadana-
listen een aantal duidelijke gevolgen voor het vervolg van de acties. 
In de eerste plaats konden gegevens over recidive niet worden verlcregen uit de meest aangewezen 
bron, te weten het Herkenningsdienstsysteem (HKS). De centrale registratie in de regio van recidive 
vindt plaats in HKS. HKS-gegevens konden echter niet in Excel-formaat worden aangeleverd en de 
gegevens waren te overvloedig om handmatig in te voeren in Excel. Daarom werd de keuze gemaalct 
om de lijsten van objecten voor de acties samen te stellen met gegevens uit het Bedrijfsprocessensys-
teem van het korps, Multipol. 
In de tweede plaats liet de handmatige verwerlcing van de gegevens het niet toe om flexibel en met 
voortschrijdend inzicht de beschikbare gegevens te manipuleren en analyseren. Analysevragen, indi-
catoren en criteria konden in de loop van het project niet of slechts met veel moeite worden bijgesteld. 
In de derde plaats was het niet mogelijk om relaties tussen verdachte personen te analyseren en infor-
matie over relaties te gebruiken als selectiemiddel voor verdachte subjecten. In een later stadium, toen 
de vereiste selecties waren gemaalct, werden dit soort relaties op basis van dossierinformatie handma-
tig gelegd, vooral ter verdere onderbouwing van de handmatig gemaalcte selecties. 
Verder bleek op een gegeven moment dat de RCID-gegevens waarover het RBWM beschilcte, niet 
overeenstemde met de gegevens die door de RCID-afgevaardigde in de werkgroep werden verstrelct. 
Daaruit bleek dat de RCID niet de meest actuele informatie over vuurwapenbezitters aan het RBWM 
verstrelcte. 
De betroldcen misdaadanalisten concludeerden dat met de beschikbare gegevens en instrumenten er 
geen valide rangorde van illegale vuurwapenbezitters en / of vuurwapengebruikers kon worden opge-
steld. Uiteindelijk bestempelde de projectgroep de verzamelde infonnatie over recidivisten als een 
onvoldoende basis voor acties. Vervolgens werd een lijst van subjecten samengesteld hoofdzakelijk op 
basis van RCID-informatie. Tot slot werd gecontroleerd of deze verdachten antecedenten voor vuur-
wapens, of algemener, WWM hadden. 

Individuele verdachten 
Na een aantal bijeenkomsten kon een lijst van tien verdachten worden samengesteld. Na overleg met 
de officier van justitie resulteerde een selectie van vijf subjecten waarvoor opsporingsacties konden 
worden gestart. Daarvan had een persoon twee antecedenten voor vuurwapens in een periode van de 
afgelopen vijf jaar. Bovendien had deze verdachte bij een eerdere gelegenheid in het politieverhoor 
een verklaring afgelegd waaruit de politie afleidde dat hij na vrijlating weer een vuurwapen zou aan- 
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schaffen. Over de reden die hij daarvoor had, was geen informatie. De verschillende politiestuldcen 
gaven de verklaring van de verdachte op verschillende manieren weer. De ene stelde dat verdachte 
'direct weer een vuurwapen zou aanschaffen', de andere dat hij meende `niet zonder vuurwapen over 
straat te kunnen gaan'. Het proces-verbaal van het betreffende verhoor uit 1994 was niet beschikbaar. 
De overige vier geselecteerde subjecten waren alien een RCID-subject, twee daarvan hadden twee 
antecedenten voor vuurwapens in een periode van twee jaar, een had diverse antecedenten voor WWM 
en de vierde was alleen een RCID-subject en had verder geen antecedenten voor de WWM. 

De conclusie is dat niet goed aan de vooraf gestelde criteria kon worden voldaan. Het bleek niet mo-
gelijk om (binnen de projectperiode) op basis van geregistreerde informatie over gepleegde feiten een 
regiobrede rangorde van verdachten voor vuurwapenbezit op te stellen. Het bleek zeer moeilijk om 
verdachten te vinden met twee antecedenten voor vuurwapens binnen een tijdsbestek van twee (re-
cente) jaren. Tenslotte lieten de beschikbare informatie en het analyse-instrtunentarium geen werkelijk 
recherchewerk toe. Het bleek bijvoorbeeld met mogelijk om systematisch inforrnatie over mededader-
schap en groepslidmaatschap te gebruiken bij het opstellen van een rangorde van verdachten. 

Acties in gebieden met bijzondere gevaarzetting 
Gelijktijdig met het onderzoek naar individuele subjecten werd een onderzoek betreffende gebieden 
met een bijzondere gevaarzetting uitgevoerd. Eerst werd er voor gekozen om de acties op deze locaties 
op grond van de artikelen 50 en 51 van de WWM uit te voeren en niet op een andere wijze bijvoor-
beeld een festiviteitenterrein in het Rotterdamse uitgaansgebied tot `wapenvrije zone' uit te roepen. 
Vervolgens werden drie districten gekozen waarbinnen zich gebieden bevonden met een bijzondere 
gevaarzetting en waar personeel beschikbaar was voor deelname aan het project. In afwijlcing van 
eerdere, maar niet expliciet vastgelegde veronderstellingen, bleek het niet mogelijk om op grond van 
geregistreerde informatie en analyse een rangorde van vuurwapengevaarlijke locaties in de regio op te 
stellen, of gebieden met een bijzondere gevaarzetting te selecteren. 
De locaties birmen de geselecteerde districten werden gekozen op grond van de plaatselijke kennis van 
de districtschefs. Daarna werd met gebruikmalcing van gegevens uit Multipol bepaald hoeveel ge-
weldsdelicten in een periode vanaf 1995 tot de analysedatum (einde olctober 1999) op de betreffende 
locaties hadden plaats gevonden, hoeveel vuurwapens en andere wapens daarbij in beslag waren ge-
nomen, en hoe deze delicten waren verdeeld over de nachten van de week (nachten van 20.00 tot 
04.00 uur). Multipol bleek geen betrouwbare gegevens over aantallen schietincidenten te bevatten. 
Op grond van deze cijfermatige inventarisaties kon, gecombineerd met tactische overwegingen (met 
name de mogelijkheden om een bepaald gebied snel en effectief met de beschikbare politiemacht af te 
sluiten), een keuze worden gemaalct voor de precieze locatie en tijdstip van de acties. 

De last van de Hoofdofficier van Justitie en de politie-acties werden gemotiveerd in rapportages per 
locatie. Er werden cirie rapportages opgesteld voor drie acties in drie gebieden. In deze rapportages 
werd een korte kenschets van de sociaal-economische situatie van de betreffende buurt gegeven, van 
de ontwildceling van de handel in verdovende middelen op strut en in drugspanden, van andere over-
last veroorzakende verschijnselen zoals openlijk gebruik van drugs en alcohol, samenscholingen van 
dealers en/ of gebruikers waarvan een dreiging voor de omgeving uitgaat, vechtpartijen en het provo-
ceren en openlijk confronteren van de politic. De ontwikkeling van criminaliteit en met name van 
geweldsdelicten en schiet- en steelcincidenten wordt genoemd. Het rapport herhaalt het overzicht van 
geweldsincidenten per straat alsm.ede van het aantal in beslag genomen vuurwapens dat eerder was 
vermeld in de misdaadanalyses. In de Millinxbuurt bijvoorbeeld, het enige gebied van drie waar uit-
eindelijk een actie werd uitgevoerd, vonden in vijf jaar tijd 424 geweldsincidenten plaats waarbij 38 
vuurwapens in beslag werden genomen. Er wordt in de rapportage over deze buurt afzonderlijk mel-
ding gemaakt van een dreigende en agressieve houding van groepen van Antilliaanse afkomst die ook 
de confrontatie aangaan met de politie. Sommige leden van deze groepen zijn volgens de rapportage 
ook verdacht van betroklcenheid bij openlijk groepsgeweld tegen politic ambtenaren. Geconcludeerd 
werd dat, gelet op de onderhavige rapportage en de er aan ten grondslag liggende misdaadanalyse, op 
de betreffende locatie, gezien: 
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'het aantal vuurwapenincidenten en het (criminele) lcaralcter van de (betreffende) straten, (...) een 
verhoogde kans (bestaat) op de aanwezigheid van personen die in het bezit zijn van een vuurwapen, 
waarbij de verwachting bestaat dat deze personen de vuurwapens zullen gebruiken bij het plegen van 
andere strafbare feiten.' 

Op grond van deze conclusie verzocht de rapporteur de Hoofdofficier van Justitie om een algemene 
last af te geven op grond van de artikelen 50 en 51 WWM om in de Millinxbuurt een repressief onder-
zoek uit te voeren naar vuurwapenbezit en de politic de bevoegdheid te geven om voertuigen die door 
de buurt rijden en de bagage van passanten te doorzoeken. Tevens werd de Hoofdofficier verzocht om 
op basis van het rapport in te sternmen met het algemeen uitvoeren van de bevoegdheid om personen 
die tussen 20.00 uur en 04.00 uur in de buurt liepen aan de ldeding te onderzoeken. 

In tegenstelling tot de aanpak in Amsterdam die in het volgende hoofdstuk wordt beschreven en tot 
wat de last suggereert met de formulering `dat uit de politieregisters blijkt dat een groot aantal van de 
gepleegde delicten wordt gepleegd door personen die zich ophouden in de Millinxbuurt', werd er be-
wust geen directe relatie gelegd tussen gepleegde feiten en afzonderlijke personen'of concrete groepen 
verdachten. De officier van justitie veronderstelde dat het leggen van zo'n relatie de actie weer te veel 
het lcaralcter van een conventioneel opsporingsonderzoek zou geven en zou leiden tot een vraag naar 
verdere concretisering van de verdenking. 

Op deze wijze werden acties in drie gebieden met een bijzondere gevaarzetting in drie districten voor-
bereid. De eerste actie vond plaats op vrijdagavond 26 november 1999 in de Millinxbuurt. In het daar-
op volgende weekeinde werd een van de aangehouden verdachten voorgeleid aan de Rechter-
cornmissaris met een verzoek tot in verzekerde in bewaringstelling. De Rechter-commissaris gelaste 
echter de invrijheidstelling van de verdachte vanwege onrechtmatig verkregen bevvijs en het onrecht-
matig uitvaardigen van de last ex. artikel 50 en 51 WWM. Na overleg in de stadsdriehoek werd be-
sloten dat de actie in de Millinxbuurt voldoende casuistiek had opgeleverd om de grenzen van de be-
voegdheden van de WWM te verkennen. Er werden geen verdere acties meer ondernomen. 

Conclusies 
De keuze van de actiegebieden vond niet plaats op grond van geregistreerde informatie over de ernst 
van de problematiek, maar vooral op grond van de vraag welk district waarbinnen zich een gebied met 
bijzondere gevaarzetting beyond, voldoende capaciteit ter beschildcing kon of wilde stellen voor het 
project. Vervolgens werd de lolcale kennis van de districtscommandanten over gebieden met een bij-
zondere gevaarzetting gedocumenteerd met geregistreerde gegevens. 
In de tweede plaats werden beslissingen over de acties genomen vanwege een dreiging van vuurwape-
nincidenten, terwijl er geen informatie over aantallen vuurwapenincidenten in de betreffende gebieden 
beschikbaar was. De verzamelde infonnatie had beteldcing op geweldsincidenten en inbeslaggenomen 
wapens en vuurwapens. 

Horecagelegenheden 
In het kader van het Rotterdamse project werden ook pogingen ondemomen om horecagelegenheden 
te selecteren voor een actie tegen wapenbezit. In aanmerlcing lcwamen etablissementen die worden 
gefrequenteerd door personen waarvan bekend is dat zij over vuurwapens beschikken, waar meerdere 
malen schietincidenten hebben plaats gevonden of waar informatie over was dat er wapens worden 
verhandeld. Bij de betreffende horecagelegenheden zouden vervolgens invallen worden gedaan waar-
bij alle aanwezigen aan de kleding zouden worden onderzocht en huiszoelcing zou worden verricht. 
Er werd een aantal pogingen ondernomen om tot een lijst met geschilcte bedrijven te komen. Een in- 
ventarisatie en analyse van in Multipol geregistreerde gegevens leverden geen bevredigende resultaten 
op. Mutaties in Multipol betreffende (horeca)bedrijven lcurmen niet worden gebruilct voor het maken 
van een selectie en het opstellen van een rangorde. 
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Vervolgens lcreeg de RCED het verzoek om een inventarisatie van cafés, bars, restaurants en eethuizen 
te maken waar volgens recente RCID-informatie over de jaren 1998 en 1999 in vuurwapens zou wor-
den gehandeld. Het resulterende RCID-rapport constateerde eerst dat er niet veel etablissementen in 
het bestand voorlcwamen waarover infonnatie over wapenhandel beschikbaar was. Er waren vijf bars 
en cafés met naam bekend waarover een gegeven beschikbaar was dat er in vuurwapens zou worden 
gehandeld. Van een café was alleen de globale locatie bekend was, en verder was er een café waarover 
twee onafhankelijke gegevens bekend waren. 
De informatie in dit RCED-rapport werd niet verder bewerkt of behandeld. 
Tenslotte werd in overleg met de drie districtsvertegenwoordigers in de projectgroep een horecagele-
genheid geselecteerd. Over dit bedrijf werd een rapport aan de officier van justitie opgesteld. 
De portiers van dit bedrijf werden volgens de rapportage regelmatig geconfronteerd met personen in 
het bezit van een vuurwapen. In een geval had dit geleid tot een schietpartij. Ook was een van de por-
tiers aangetroffen met een geladen vuurwapen. Op grond van deze feiten concludeerde het rapport dat 
er in en bij de betreffende horecagelegenheid in vergelijlcing met andere etablissementen een verhoog-
de kans bestond op de aanwezigheid van personen in het bezit van een (vuur)wapen en op het gebruik 
van deze vuurwapens bij het plegen van (andere) strafbare feiten. Het betreffende bedrijf werd daarom 
bij uitstek geschilct geacht om een onderzoek uit te voeren naar (vuur)wapenbezit. De politie verzocht 
met het rapport de Officier van Justitie toestemming om bij een repressieve actie alle personen die zich 
bij de ingang of binnen in de betreffende gelegenheid bevonden aan een onderzoek te onderwerpen. 
De Officier van Justitie vond de infonnatie over het etablissement echter te licht voor de voorgestelde 
actie. 

De betroldcen politiefunctionarissen voerden een aantal mogelijke verklaringen aan voor het gecon-
stateerde gebrek aan geregistreerde informatie over de relatie tussen vuurwapencriminaliteit en horeca. 
In de eerste plaats wijzen sonunigen op de vaker gehoorde verklaring dat de wapenhandel betrekkelijk 
`vluchtig' is en zich snel verplaatst. De handel zal zich slechts bij uitzondering langere tijd in een eta-
blissement concentreren. Betroldcenen illustreerden dit verschijnsel met een duidelijk en recent voor-
beeld van een café waarvan bekend was dat er tot voor kort grootscheepse wapenhandel plaats vond. 
De handel . heeft zich inmiddels weer verplaatst. 
Ook wijst men er op, dat informatie over de relatie tussen een horecagelegenheid en vuurwapeninci-
denten niet wordt geregistreerd, tenzij er een zeer directe relatie is tussen een delict en een etablisse-
ment, bijvoorbeeld omdat een schietpartij binnen in een café of discotheek plaats vindt. Als er al be-
kend is dat vuurwapenbezitters of daders of slachtoffers van een schietpartij in relatie staan tot een 
bepaalde horecagelegenheid, wordt deze informatie niet geregistreerd. De informatie wordt waar-
schijnlijk als `te zacht' beschouwd. Tenslotte weten veel horecagelegenheden mogelijk toch lcwade 
zaken buiten de deur te houden. 

Operationeel plan Millinxbuurt 
Na de toetsing en (positieve) beoordeling van de rapportage van de politie gaf de hoofdofficier toe-
stemming voor het uitvoeren van opsporingsactiviteiten in de Millinxbuurt. Hij gelastte, dat de politie, 
gezien artikel 51 WWM, op 26 en 27 november 1999 bevoegd was elk vervoermiddel te onderzoeken, 
zich bevindende in deze buurt. Omdat uit de politierapportages bleek dat de geweldsincidenten met 
name tussen 20.00 en 04.00 uur plaatsvinden, werd de actie gehouden van 20.15 tot 22.15 uur. De 
actie werd bijgewoond door een van de onderzoekers. 
Er werd een totale inzet van 133 politiefunctionarissen gepland tussen 16.00 en 02.00 uur. Voor de 
uitvoering van de actie werden regionale - en districtsondersteuningsgroepen (OG en DOG) ingezet. 
Dit zijn speciaal getrainde groepen politieagenten die arrestaties lcurmen verrichten en invallen lcurmen 
doen wanneer het gaat om niet-vuurwapengevaarlijke subjecten. Een Arrestatieteam werd in reserve 
gehouden voor de aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten of om op te treden in het geval 
van escalaties. 
Het doel van de actie werd omschreven als: 
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'een groot deel van de buurt af te grendelen en de Personen en de voertuigen (met personen) die zich 
in het gebied bevinden te onderwerpen aan een onderzoek op grond van de Wet Wapens en Munitie.' 

Tijdens de briefing werd een aantal zaken nadruldcelijk onderstreept: 
- doel van het optreden: opsporen van strafbare feiten binnen de grenzen van de WWM 
- gedrag jegens onderzochte personen: rustig, Icalm 
- rechten van onderzochte personen: slechts onderzoek aan de kleding, geen toegang ontzeggen tot 

de buurt 
- zorgvuldig optreden 
De instructie was om vanaf de afzettingen aan de rand de buurt in te treldcen en iedereen die men te-
genIcwam aan een onderzoek te onderwerpen. Binnen een straal van ongeveer tien meter vanuit de 
afzetting van het gebied konden de agenten passerende personen en voertuigen aan een nader onder-
zoek onderwerpen. Personen die het gebied wilden binnenlopen of rijden werden niet doorgelaten dan 
na een onderzoek aan de kleding en, indien van toepassing, in het voertuig. Er werden ploegen van elk 
ongeveer 10 personen ingezet om toegangsstraten tot de buurt af te zetten, om de situafie op een aantal 
belangrijke 'hangpleldcen' in de buurt te bevriezen en tenslotte `veegploegen' die de buurt introldcen 
en iedereen die zij tegenlcwamen aan een onderzoek onderwierpen. 

Aanvankelijk was het plan om de namen van personen en kentekens van voertuigen die gecontroleerd 
waren en die niet gearresteerd werden, door te geven aan de Operationele Commandant van de actie 
om te voorkomen dat passanten meer dan een maal gecontroleerd zouden worden. Kort voor de actie 
werd besloten dat dit plan niet uitvoerbaar was en dat dubbele controles niet waren te vermijden. 

Conform de aanbevelingen van het rapport `Aanpak van vuurwapengeweld' over de aanscherping .van 
de werkwijzen van de politie, werd in de planning de nodige aandacht besteed aan de administratieve 
en strafvorderlijke afliandeling van de actie. Er werd een afzonderlijke intakeregeling voor arrestanten 
gemaalct en een Commandant intake aangesteld. De regeling had betrelcking op de voorgeleiding en 
inverzekeringstelling van aangehouden verdachten en de centrale registratie van de aangehouden en 
heengezonden verdachten. Vier taalcaccenthouders WWM waren verantwoordelijk voor het in op-
dracht van de Commandant Intake overnemen en afhandelen van arrestanten en het beschrijven van 
inbeslaggenomen (vuur)wapens. Aldus kon al in een vroeg stadium worden geprobeerd om relaties 
met andere delicten en wapens vast te stellen. Alle in beslag genomen vuurwapens dienden met behulp 
van het drugflre-systeem te worden onderzocht alvorens de verdachte kon worden heengezonden. De 
verhoren dienden te worden uitgevoerd aan de hand van een door het RBWM opgestelde lijst met 
aandachtspunten. Volgens plan zouden verdachten van vuurwapen- of munitiebezit (mede) worden 
verhoord door taakaccenthouders vuurwapens of medewerkers van het Regionaal Bureau Wapens en 
Munitie (RBWM). Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de herkomst van het wapen. 
Het plan was ook om direct na de actie huiszoelcing te verrichten bij met een vuurwapen aangehouden 
verdachten thuis. 

Verloop van de actie in de Millinxbuurt 
In totaal werd door de verschillende groepen een aantal van 375 gefouilleerde personen gerapporteerd, 
en 113 doorzochte auto's. Van de vijftien ingezette groepen rapporteerden er twee geen gegevens en 
vier melden alleen het aantal aangehouden personen. Het aantal personen dat werd staande gehouden 
en gefouilleerd kan daarom maldcelijk 500 tot 600 bedragen, het aantal doorzochte auto's ruim 150. 
Zevenentwintig personen werden aangehouden voor verschillende feiten. In een pand werd huiszoe-
king gedaan. 
De opbrengst van de actie was als volgt: 
• 1 pistool FN "Baby", kaliber 6.35 met 6 patronen 
• 1 pistool Baretta, kaliber 6.35 met 6 patronen 
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• 1 imitatiepistool voor afdreiging geschilct 
• 1 speelgoedpistool, merk Colt voor afdreiging geschilct 
• 1 alarmpistool 
• 9 verschillende soorten messen, 2 lcnuppels, 1 set nunchalcu-wurgstokjes, 2 CS-gas spuitbusjes 

Op de geplande plaatsen bij de toegangen tot de buurt en bij de `hangpleldcen' werd de situatie in korte 
tijd effectief onder controle gebracht. Daarmee werd een belangrijk doel van de actie gerealiseerd. 
Volgens de waarneming van de aanwezige onderzoeker werden staande te houden personen correct 
bejegend. De onderzoeken vonden veelal plaats met toestemming van de betroldcenen zelf, en in een 
enkel geval ook zonder die toestemming. De actie verliep rustig en kalm. In een geval was er sprake 
van een duidelijk meningsverschil met een van de passanten die zich er over beklaagde al meermalen 
te zijn gefouilleerd. 
De houding van het publiek was volgens de rapportages van de verschillende groepen en ook volgens 
de waarneming van de onderzoeker over het algemeen positief, cooperatief en begripsvol. Volgens 
veel passanten was het hoog tijd, volgens sommigen te laat, voor een dergelijke actie. 

De actie werd na afloop door de projectgroep en ook in schriftelijke notities van de verschillende deel-
nemende eenheden gedvalueerd. In die evaluaties werden verschillende aandachtspunten voor verbete-
ring van de uitvoering van de actie geidentificeerd. Van verschillende zijden werd bijvoorbeeld gecon-
stateerd dat het voor velen van de betrokken politieagenten moeilijk was om na de snelle en spannende 
start, de gewenste concentratie en aandacht vast te houden. De onderzoeken aan de kleding en in 
voertuigen werden soms slordig uitgevoerd. 
Een ander belangrijk aandachtspunt van de evaluaties is de intake en afhandeling van arrestanten. Bij 
deze onderdelen van de actie werd niet altijd conform de afgesproken procedures gewerkt. Sommige 
verdachten werden bijvoorbeeld voortijdig heengezonden, omdat bij de planning geen rekening was 
gehouden met een voorrangsbehandeling van de zogenaamde zes-uurs-zaken. De overdracht van ar-
restanten en van infonnatie ten behoeve van de verhoren die de volgende dag moesten plaats vinden, 
schoot te kort. 
De geconstateerde tekortkomingen brachten het doel van de acties, het voor de rechter brengen van 
alle aangehouden vuurwapenbezitters, volgens de leden van de projectgroep niet in gevaar. 
De afwijlcingen van de procedures worden door de leden van de projectgroep toegeschreven aan een 
aantal factoren. De belangrijkste zijn het feit dat er meer arrestanten waren dan verwacht, een beperkte 
planning en voorbereiding van de intake- en afhandelingorganisatie en de onwennigheid van de politie 
met dit soort grootschalige vuurwapenacties. Het zijn acties waarbij vanwege het gevaar van gewa-
pende confrontaties in het begin van de actie in korte tijd een hoge mate van spanning wordt opge-
bouwd die daarna (te) snel kan afnemen als de situatie onder controle is. 

De actie gericht op individuele verdachten 
Na de toetsing en positieve beoordeling van de relevante rapportages over een aantal individuele ver-
dachten heeft het OM toestemming gegeven voor het uitvoeren van op deze personen gerichte opspo-
ringsactiviteiten. Bij het traceren van een van de verdachten zag de politic hoe hij op straat met een 
vuurwapen in de lucht schoot. De politie volgde de verdachte naar een woning en deed daar vervol-
gens huiszoeking. Men trof drie verdachten aan alsmede: 
- 1 pistool, merk Zastava, type 70 + patroonhouder 
- 1 revolver, merk Smith & Wesson, type 357 Magnum, voorzien van snellader 
- 2 snelladers voor een revolver met in elke lader 6 patronen. 

De acties tegen de overige verdachten leverden geen resultaat op. 
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3.2. Acties in Amsterdam-Amstelland 

- Aanleidingen van de acties 
Het Amsterdamse project is gestart naar aanleiding van het grote aantal vuurvvapengerelateerde inci-
denten in de omgeving van Kraaiermest, een winkelcentrum met daaroinheen gesitueerd enkele 
woontorens, ook bekend als de zogenaamde K-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Ook de gevoelens van 
onveiligheid van politiefunctionarissen en met name van surveillanten in het gebeid speelden een rol. 
Verder onderscheidt de wijk Ganzenhoef zich in een aantal opzichten in ongunstige zin van andere 
Amsterdamse wijken op het punt van veiligheidsbeleving van bewoners 28 . 
In het verleden zijn er regelmatig acties gehouden in of bij het winkelcentrum Kraaiennest. Daarbij 
werden cafés doorzocht en zijn er groepen mensen ingesloten. Bij de acties werden vuurwapens aan-
getroffen. De verdachten die werden aangehouden werden uiteindelijk vrijgesproken omdat het be-
wijs, het wapen, onrechtmatig was verlcregen. De politic was vaak al blij dat er weer een wapen van de 
straat was geplulct en ging op dezelfde voet verder. Op een gegeven moment besloot het OM dat er 
niet meer op deze manier kon worden gewerkt. 
Na een analyse van de incidenten is een rapportage voor de K-buurt opgesteld. Ten behoeve van de 
acties is overleg gevoerd tussen medewerkers van de politie en het OM. 

Proces-verbaal van bevindingen over Kraaiennest 
De politic van het wijlcteam Ganzenhoef heeft een proces-verbaal van bevindingen opgesteld dat de 
feiten en omstandigheden relateert die grond geven voor het redelijk vermoeden voor overtreding van 
de artikelen 13 en 26 van de WWM. Heet proces-verbaal dient ter rechtvaardiging van toepassing van 
de bevoegdheid tot het doen van een onderzoek aan de kleding ex artikel 52 WWM. Er wordt duidelijk 
gemaakt dat in de omgeving van ICraaiennest in de afgelopen twee jaar sprake is van een groot en 
toenemend aantal vuurwapengerelateerde incidenten, waarbij ook (onschuldige) slachtoffers zijn ge-
vallen, van een groot aantal inbeslaggenomen vuurwapens en tevens van een zichtbare stijging van het 
aantal meldingen waarbij er een vuurwapen in het spel is. 
Verder wordt aangegeven dat een bepaalde groep van circa 200 personen, voomamelijk van Antilli-
aanse en Surinaamse aflcomst, verantwoordelijk is voor de vuurwapengerelateerde incidenten. De 
groep houdt zich in wisselende samenstelling op bij of in de onmiddellijke omgeving van het Kraaien-
nest anders dan als winkelend publiek, bezoeker of passant. Een groot gedeelte van deze groep heeft 
blijkens het gerapporteerde onderzoek antecedenten voor de WWM en of de Opiumwet en kan in 
verband worden gebracht met vuurwapengerelateerde incidenten en meldingen. Een overgroot deel is 
verdacht van het bezit van een vuurwapen en handel in verdovende middelen die vaak gepaard gaat 
met bezit en gebruik van vuurwapens. Gesteld wordt dat gezien het dreigende karakter dat van de 
groep uit gaat, belangen van controle op overtreding van de artikelen 13 en 26 van de WWM zwaarder 
wegen dan de belangen van de individuele burger. 
Dat gelet op deze feiten en omstandigheden: 
1. De omschreven groep personen als verciachten kan worden aangemerkt in de zin van de WWM en 

dat daarom bij deze personen een onderzoek aan de kleding als bedoeld in artikel 52 van de 
WIArM kan worden ingesteld; 

2. Er redelijkerwijs aanleiding bestaat dat strafbare feiten met (vuur)wapens gepleegd zullen worden 
en dat op grond van artikel 51 van de WWM, lid 2, de officier van justitie de politic kan gelasten 
elk voertuig te onderzoeken in de directe omgeving van Kraaiennest. 

28  L. Hoenson, Bevolkingsonderzoek in wijkieamgebieden 1999, algemene rapportage, Bureau Onderzoek en Statistiek, 
Politie Amsterdam-Amstelland, juni 1999. Het requisitoir van de rechtszaken die uit de acties voortkomen noemt. een voor-
beeld betreffende het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. Uit de `GSB leetbaarheidsmonitor Amsterdam' van 11 juni 1998 blijkt 
dat 22% van de inwoners van Amsterdam Zuidoost zich 's avonds op straat onveilig voelt. Dit is voor Amsterdam het hoog-
ste percentage. Het stedelijk gemiddelde bedraagt 13% 
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In zijn requisitoir voor de rechtszaken die uit de acties voortvloeiden concludeert de officier van justi-
tie het volgende: `Gezien de dreiging die van de groep personen rondom Kraaiennest uitgaat, weegt 
het belang van de controle op de naleving van de artikelen 13 en 26 Wet Wapens en Munitie, zwaarder 
dan de belangen van de individuele burger. Ik heb geen andere mogelijkheden gezien om de dreiging 
die van de groep uitgaat, langs andere wegen tegen te gaan. Door de politie wordt er regelmatig gesur-
veilleerd in de omgeving van Kraaiennest, maar dit leidt niet tot het gewenste resultaat.' 

Uitvoering en resultaten 
In het Amsterdamse proefproject zijn de volgende acties ondernomen: 
1. Insluitacties van een klein gebied in een winkelcentrum (Kraaiennest). In dat gebied werden alle 

personen aanwezig in de publieke ruimte en in een belwinkel en twee horecagelegenheden ge-
fouilleerd op grond van artikel 52 WWM. 

2. Het doorzoeken van voertuigen komende uit de buurt van het winkelcentrum Kraaiennest, op 
grond van een last van de officier van justitie ex. artikel 51 WWM. Bestuurders en passagiers 
werden ook gefouilleerd. 

De projectleider en wijIcteamchef stelden in overleg de operationele planning van de acties op. Voor 
een van de insluitacties is een draaiboek opgesteld. Voor de auto-acties werden geen plannen op 
schrift gesteld. 

De eerste actie was een voertuigcontrole die plaats vond op maandag 20 september 1999 van 16:00 tot 
22:00 uur. In een grote garage in de nabijheid van Kraaiennest werden auto's en inzittenden gecontro-
leerd op vuurwapens. Met behulp van observatieposten die goed zicht hadden op Kraaiennest werden 
auto's doorgegeven die uit de omgeving van het winkelcentrum lcwamen. Door twee ter plaatse goed 
bekende motoragenten werden deze auto's onderschept en naar de controleplaats geleid. Daar werden 
de auto's doorzocht en de inzittenden werden gefouilleerd. 
Er werden twaalf politieambtenaren ingezet die gezamenlijk veertien auto's en een niet geregistreerd 
aantal inzittenden hebben gecontroleerd. Er werden die middag en avond geen (vuur)wapens aange-
troffen. 

Op woensdag 22 september 1999 van 16:00 tot 22:00 werd weer een voertuigcontrole uitgevoerd die 
jets groter van opzet was. Er werd in feite gewerIct met twee operationele ploegen..Nu handelden acht-
tien politiefunctionarissen de controle van 34 auto's en 44 inzittenden af. 
Er werden geen vuurwapens aangetroffen, wel messen en bijlen waarvan de eigenaars ter pleldce af-
stand deden. 

Op dinsdag 28 september vond de derde actie plaats van 19:00 tot 22:00 uur. Nu werd een ldein ge-
bied in het winkelcentrum Kraaiermest afgezet en werden personen binnen de afzetting gefouilleerd. 
Daarbij werden negen mensen voor en in een restaurant gefouilleerd en een niet geregistreerd aantal in 
en voor een café. Aan de kant van het café verliep de actie rornmeliger. Er bleken buiten op het plein 
meer mensen aanwezig te zijn dan de observatieposten hadden doorgegeven. Daarom waren er onvol-
doende politieagenten aanwezig om iedereen staande te houden en aan de ldeding te onderzoeken. Een 
aantal van de aanwezigen wist van de gelegenheid gebniik te maken en zich uit de voeten te maken. 
Een persoon werd aangehouden met een vuurwapen. Bij deze verdachte is later bij een huiszoelcing 
nog een vuurwapen aangetrOffen. 

Op de vrijdagavonden 8 en 15 olctober hebben nog twee kleinschalige voertuigcontroles plaats gevon-
den. Het aantal voertuigen dat werd staande gehouden en het aantal personen dat is gefouilleerd, is op 
deze avonden niet geregistreerd. Wel noteerde de politie dat een groot deel van de gecontroleerde 
personen antecedenten heeft voor de Opiumwet en/ of de WWM. Een van de personen die 15 oktober 
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is gecontroleerd, is enige dagen later betroldcen geraalct bij een schietpartij. Hij zou op iemand hebben 
geschoten. 
Bij deze actie heeft de politie geen vuurwapens aangetroffen, wel enige messen waarvan ter pleldce 
afstand is gedaan. 

Op woensdagavond 20 olctober tussen 21:00 en 23:00 uur vond een tweede insluitactie in het winkel-
centrum Kraaiennest plaats. De actie werd bijgewoond door een van de onderzoekers. 
Het betreffende gebied werd binnen enkele seconden door een politiemacht van ongeveer 70 personen 
afgezet. Vervolgens werden alle personen binnen het gebied gefouilleerd. Blijkens observaties van 
politieambtenaren van het wijkteam behoorde een belangrijk deel van de personen aanwezig in de 
publieke ruimte lcort voorafgaand aan de insluitactie tot de in het sfeerverbaal omschreven groep. Ie-
dereen werd om medewerking verzocht. Doe en acht'ergrond van de actie werden kort uitgelegd. De 
politie decide briefjes uit waarin in Nederlands, Engels en Spaans de actie kort werd beschreven. Ge-
fouilleerde personen werden door een agent naar buiten de politielinies begeleid. De politic liet enkele 
personen ongemoeid passeren. Het waren bijvoorbeeld personen waarvan duidelijk werd dat zij in of 
bij het afgezette gebied woonden en op weg van of naar hun woning het gebied passeerden. 
De acties verliepen rustig en betreldcelijk ontspannen. Twee of drie personen maalcten duidelijk ken-
baar niet van de actie gediend te zijn. 
Het aantal gefouilleerde personen werd niet geregistreerd. Naar schatting van de onderzoeker werden 
ongeveer 50 mensen gefouilleerd. Er werd geen vuurwapen aangetroffen. 

Vanwege de geringe opbrengst van de in september en oktober uitgevoerde voertuigcontroles is er 
voor een andere vorm gekozen. Op drie avonden in drie achtereenvolgende weekeinden in december 
werden in hetzelfde gebied, opnieuw op last van de officier van justitie en op grond van het eerder 
vermelde proces-verbaal van bevindingen, meer selectieve acties gehouden. Twee van deze acties 
werden door een onderzoeker bijgewoond. 
Tussen 21.00 en 03.00 uur patrouilleerden in het gebied twee herkenbare politic-auto's met drie exe-
cutieve politieambtenaren in elk. Zij hidden voertuigen aan. De voertuigen en eventuele bagage wer-
den doorzocht en bestuurders en passagiers werden gefouilleerd lcrachtens de artikelen 50, 51 en 52 
WWM. 
De acties waren selectiever dan de eerder verrichte voertuigcontroles. De politieambtenaren selecteer-
den voertuigen waarvan zij vermoedden dat deze toebehoorden aan mensen van Antilliaanse of Suri-
naamse afkomst. Over een geparkeerde auto was een RCID-informatie met betreldcing tot vuurwapen-
handel beschikbaar. Tijdens de acties werden echter geen personen bij de auto waargenomen. 
De officier van justitie had de politic ook de bevoegdheid gegeven voetgangers in het gebied staande 
te houden en te fouilleren. Van deze bevoegdheid werd slechts een keer gebruik gemaalct. De politic 
fouilleerde een groepje (vermoedelijke) gebruikers of handelaren van verdovende middelen in een 
parkeergarage. Daarbij werd overigens geen wapen aangetroffen. Voor het beperlcte gebruik van deze 
bevoegdheid voerde een van de aanwezige politie-inspecteurs twee redenen aan: er werd onvoldoende 
aanleiding toe gezien en het staande houden en fouilleren van personen in de publieke ruimte. is voor 
een kleine groep agenten moeilijker onder controle te houden en daarom rislcanter. 
Gedurende de acties in december werden naar schatting circa 120 auto's doorzocht en circa 240 per-
sonen aan de kleding onderzocht. Op de eerste twee avonden werden in totaal vier vuurwapens in 
beslag genomen. Verder werden een aantal slag-, stoot- en steelcwapens, een busje CS-gas en partijen 
verdovende middelen aangetroffen. Op de derde en laatste avond werden alleen partijen verdovende 
middelen in beslag genomen. 

3.3. Acties in Brabant-Noord 
Op zaterdagavond 23 olctober 1999 werden in de politieregio Brabant-Noord in en rond ui:tgaanscentra 
in vijf districten controles van het verkeer uitgevoerd. Een van de onderzoekers woonde acties op twee 
locaties bij. 
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De voertuigen werden staande gehouden op grond van de Wegenverkeerswet. Vervolgens werd aan de 
bestuurders toestemming gevraagd om in de auto een onderzoek naar wapens in te stellen. De bestuur-
der en inzittenden werden niet gefouilleerd. Dit type actie werd in de regio een aantal malen eerder 
uitgevoerd. De controle op een van de plekken bij de toegangsweg van een grote discotheek vond 
plaats op grond van een last van de officier van justitie. Ook hier vond alleen een onderzoek in het 
voertuig plaats en geen onderzoek aan de kleding van bestuurder of inzittenden. 
Er werden die avond 1969 voertuigen gecontroleerd. In zeven gevallen weigerde de bestuurder mede-
werking aan de controle. Er werden in totaal 34 wapens in beslag genomen. Daarbij waren geen vuur-
wapens. Het betreft diverse steek-, slag- en stootwapens, busjes CS-gas en voorwerpen van categorie 
IV van de WWM die gezien aard en omstandigheden door de politic als wapen werden aangemerkt. 
Een voorbeeld daarvan is een klankbuis van een deurbel die in beslag werd genomen. De evaluatie van 
de actie door de politie tekent hierbij aan dat het resultatenoverzicht niet geheel betrouwbaar was. Het 
is dus niet duidelijk of de complete vangst is gerapporteerd. Vijftien personen werden aangehouden. 
De controle was volgens plan gericht op het uitgaanspubliek en niet op bewoners van de buurt of pas-
santen zoals 'opa en oma die terug kwamen van een bezoekje aan de kinderen.' Niettemin lcwam het 
volgens de evaluatie van de actie ondanks de nadruldcelijke instructie net als bij voorgaande acties 
toch nog steeds voor dat de politic al het verkeer stilhield en zonder aanzien des persoons controles 
uitvoerde. 
De reacties van medewerkers, voorbijgangers en gecontroleerde automobilisten waren volgens de 
evaluatie overwegend positief. Er was waardering voor de politie-inzet en voor de pogingen van de 
politie om agressief gedrag te beteugelen. 
De politie vroeg de mensen om medewerldng. Er werd niet verteld dat men niet verplicht was om mee 
te werken en dat men ook kon weigeren. Mensen die gecontroleerd worden gaan er van uit dat de 
politic ook die bevoegdheid heeft, aldus de evaluatie. Niettemin nam het aantal weigeringen toe, in 
vergelijlcing met een soortgelijke controle in april 1998. De politic Brabant-Noord verbindt daaraan de 
conclusie dat mensen na een actie gemaldcelijker overgaan tot weigering. De effectiviteit van de aan-
pak met verkeerscontroles zou daannee na verloop van tijd kunnen afnemen. 

Bij beide controles bleek het moeilijk om op grond van de beschikbare informatie de meest geschilcte 
nacht te lciezen. Tijdens de eerste actie die op een vrijdagavond werd gehouden, werd aangegeven dat 
juist de zaterdagavond de meest geschilcte avond zou zijn. Na de tweede controle werd gesteld dat op 
een van de (belangrijkste) locaties juist op vrijdagavond een hogere trefkans zou zijn. 

3.4. Analyse en vergelijking van de verschillende acties 
In deze paragraaf worden de verschillende acties met elkaar vergeleken en afgemeten aan de 
verschillende doelen gesteld in het kader van de aanpak van vuurwapencriminaliteit. De effectiviteit in 
de zin van de mate waarin het gestelde doe!, reductie van vuurwapencriminaliteit in de actiegebieden, 
werd bereilct, is in dit onderzoek niet bepaald. De acties waren in elk geval effectief in die zin dat een 
belangrijk doe!, het voor de rechtbank brengen van vuurwapenzaken op grond van een mime 
interpretatie van WWM-bevoegheden, is gerealiseerd. 

In de regio Rotterdam-Rijnmond hebben de onderzoekers de voorbereidingen van de acties en de rol 
van informatie en analyse daarbij op de voet lumen volgen. Daarbij zijn de beperlcingen van de 
informatie en analyse-instrumenten waarover de politic beschilct duidelijk aan het licht getreden. In de 
regio Amsterdam-Amstelland kon de voorbereiding van de acties niet worden gevolgd. Het daar 
gebruilct sfeerproces-verbaal geeft echter wel een nauwkeuriger beeld en analyse van de 
vuurwapencriminaliteit in het relevante gebied en de daarbij betroldcen groeperingen dan de 
Rotterdamse rapporten. Deze constatering vestigt de indruk dat de geregistreerde politiegegevens zich 
slecht lenen voor een analytische benadering van criminaliteit en criminaliteitspatronen. Zij bieden 
wel mogelijkheden om een lokaal en reeds bekend probleem te documenteren. 
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De acties van de proefprojecten richten zich op specifieke vragen en toepassingen. Maatregelen die 
meer ingrijpende organisatorische aanpassingen van de politie vereisen werden in de korte looptijd 
van het project niet uitgeprobeerd. Voorbeelden zijn het verlenen van een hogere prioriteit aan 
vuurwapenzaken, het meer bekendheid geven binnen het korps aan de bestaande 
opsporingsbevoegdheden en -mogelijkheden. Een ander voorbeeld is het doorrechercheren naar 
aanleiding van bij toeval aangetroffen wapens, dat aanvankelijk wel als prograrrunapunt werd 
opgenomen in het Rotterdamse projectplan, maar niet werd uitgevoerd. 
De acties in gebieden met een bijzondere gevaarzetting waarbij de bevoegdheden tot onderzoek van 
voertuigen, bagage en kleding worden ingezet op grond van een patroon van incidenten die zich ter 
plekke op bepaalde tijden voordoen, zijn vooral gericht op het dragen van vuurwapens in de 
betreffende gebieden en daarmee op de mogelijkheid tot (impulsief) gebruik van de wapens. Er is 
weinig ervaring opgedaan met benaderingen die het bezit en verhandelen van vuurwapens in het 
algemeen aan banden dienen te leggen. Alleen de Rotterdamse poging om een verdenlcing te baseren 
op recidivegegevens en verklaringen van verdachten in verhoor over aanschaf van een nieuw wapen, 
geeft hier enig inzicht. Daarbij bleek dat de beschikbare informatie en analyse-instnunenten zich niet 
goed lenen om het vuurwapenbezit en de vuurwapenhandel in de regio adequaat te analyseren. 

De grootschalige gebiedsacties lcunnen vanwege .  de vereiste capaciteit niet regelmatig worden 
herhaald. Volgens de politie lcunnen dit soort acties af en toe worden gebruikt om in een keer kort en 
goed duidelijk te maken dat de politie opnieuw gezag wil vestigen in het betreffende gebied. 
Vervolgens dienen kleinschaliger en meer gerichte acties frequent te worden uitgevoerd om het gezag 
te effectueren. Met dit type kleinschalige en gerichte gebiedsacties waa.  rbij in de eerste plaats 
voetgangers en mogelijk ook voertuigen worden staande gehouden, werd in de proefprojecten geen 
ervaring opgedaan. 
Van de verschillende typen acties zijn de kleinschalige controles van voertuigen die in de wijk 
Ganzenhoef zijn verricht, vanuit het standpunt van de politic het meest kosteneffectief. Met een 
relatief beperIcte inzet lcunnen speciale eenheden relatief grofe aantallen auto's en inzittenden aan een 
onderzoek onderwerpen. Deze aanpak is waarschijnlijk alleen een middel voor het controleren van 
voertuigen. Bij de acties in de wijk Ganzenhoef was de politic door het OM ook bevoegd verldaard tot 
het fouilleren van voetgangers, maar betroldcen politieffinctionarissen wijzen op de veiligheidsrisico's 
van die aanpak. Een groep voetgangers is tijdens een onderzoek door politieagenten moeilijker onder 
controle te houden dan inzittenden in een auto. 
De Amsterdamse acties leverden de hoogste `trefIcans' of `opsporingsrendemene, maar de 
grootschalige en kleinschalige acties in deze regio ontlopen elkaar weer niet veel wat dit 
`opsporingsrendemene betreft. Bij de Amsterdamse acties werd gemiddeld bij tussen de 1.5 en 2.5 % 
van het aantal gecontroleerde burgers een vuurwapen aangetroffen. De acties in de andere regio's 
leveren een lagere trefkans op. In Brabant-Noord trof de politic in het geheel geen vuurwapens aan. 
Mogelijk speelt daarbij een rol dat in die regio alleen een onderzoek van het voertuig plaats vond en 
geen onderzoek aan de kleding van inzittenden. 
Om een eerste indruk te geven van de betekenis van de resultaten en de maatschappelijke kosten van • 
de acties maken we een vergelijking met beschikbare schattingen van de verbreiding van illegaal 
vuurwapenbezit onder de bevolking. Deze schattingen zijn zeer globaal en voorlopig van lcaralcter. Ter 
illustratie zijn in onderstaande tabellen voor twee proefregio's de resultaten van de acties in de 
gebieden met een bijzondere gevaarzetting vergeleken met de geschatte proporties illegale 
vuurwapenbezitters in de regionale bevolking en onder mannen in de leeffijd van 15 tot 65 jaar 
weergegeven. Wij gaan er vanuit dat mannen in deze leeffijdsIdasse de belangrijkste `risicogroep' 
vormen en ook de belangrijkste groep is die de actiegebieden in de avonduren bezoelct. 



Gebrulk van opsporingsbevoegdheden In de VVWM: proefactIes In 3 reglo's 	 32 

De treflcans van de actie in Rotterdam valt jets lager uit dan de geschatte proporties voor illegaal 
vuurwapenbezit in de bevollcing (zie tabel 5). De treflcans van de acties in Amsterdam-Amstelland 
komt globaal overeen met de beschikbare schattingen van het percentage bezitters van illegale 
vuurwapens in de bevolking (tabel 6). 

Tabel 5: berekening van de treflcans van de gebiedsacties in Rotterdam-Rijnmond 
Benedengrens Bovengrens 

Schatting aantal vuurwapens in =loop 	 10.000 	15.000 

BevoLlcing totaal 	 1.205.000 

Proportie illegale vuurwapens in bevolking 	 .008 	.012 

Proportie mannen 15 - 64 jaar 	 .35 

Proportie illegale vuurwapens onder mannen 15- 64j 	 .024 	.035 

Aantal bij de actie gecontroleerde personen 	 500 	600 

Aantal bij de actie inbeslaggenomen wapens (totaal) 	 19 	 19 

Aantal bij de actie inbeslaggenomen vuurwapens (bovengrens incl. 	2 	 4 	• 
nabootsingen) 

Trefkans acties m.b.t. wapens algemeen 	 .032 	.038 

Trefkans acties m.b.t. vuurwapens 	 .003 	.008 
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De resultaten zijn als volgt berekend. De schatting voor vuurwapenbezit gedeeld door de totale 
bevollcing levert de proportie vuurwapenbezitters in de bevollcing op 29. Met de proportie van mannen 
in de leeffijd van 15 tot en met 64 jaar in de bevollcing van sterk verstedelijkte .gebieden in het jaar 
1999 wordt de proportie illegale vuurwapenbezitters in die categorie berekend 3v. De aantallen 
inbeslaggenomen vuurwapens gedeeld door de aantallen gecontroleerde personen levert de trefkansen 
voor de verschillende acties op. Vanwege de grote onzekerheidsmarges in de gebruilcte getallen is 
steeds met een benedengrens en een bovengrens gerekend 31 . 

Tabel 6: berekening van de trefkans van de gebiedsacties in Amsterdam-Amstelland 
Benedengrens 	Bovengrens 

Schatting aantal bezitters illegale vuurwapens 	 5.000 	 8.000 , 

Bevollcing totaal 	 889.500 

Proportie illegaal vuurwapenbezit in bevolking 	 .006 	 .009 

Proportie mannen 15 - 64 jaar 	 .35 

Proportie illegaal vuurwapenbezit onder mannen 15 - 64 j 	.017 	 .026 

Aantal bij acties gecontroleerde personen 	 300 	 400 

Aantal bij acties inbeslaggenomen vuurwapens 	 7 	 7 

Trefkans acties m.b.t. vuurwapens 	 .018 	 .023 

Aantal gecontroleerde personen bij kleinschalige auto-acties december 200 	 250 

Inbeslaggenomen vuurwapens idem • 	 4 	 4 

Trefkans auto-acties december m.b.t. vuurwapens 	 .016 	 .02 

De treflcans van de acties neemt natuurlijk toe wanneer rekening wordt gehouden met alle typen 
wapens die in beslag werden genomen. De berekening in de tabel over Rotterdam-Rijnmond laat dit 
zien. Mn de andere kant is het aantal bezitters van dat type wapens in de bevollcing ook weer groter. 
De gegevens ontbreken om een vergelijlcing met het (geschatte) percentage bezitters in de bevolking 
op te stellen als in bovenstaande tabellen voor wapens in het algemeen. Het aantal bij de Amsterdamse 
acties in beslaggenomen wapens anders dan vuurwapens is ons niet bekend. 

29  De schatting voor Rotterdam-Rijnmond is gemaakt door het RBWM Rotterdam-Rijnmond. De schatting voor Amsterdam-
Amstelland is gemaakt in: Ger.van Gils & Peter van der Heijden, Omvang van slachtofferloze criminaliteit, ontwikkeling van 
een schattingsinstrument voor slachtofferloze criminaliteit aan de hand van het voorbeeld van illegaal vuurwapenbezit, 
BeleidsOnderzoek & Advies (BOA), Utrecht, juli 1996, appendix 3. 
3°  Bron gegevens mannen in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar in de bevolking van sterk verstedelijkte gebieden 1999: 
website Centraal Bureau voor de Statistiek. 
31  De tabellen moeten over de laatste drie rijen daarom lcruiselings worden gelezen. De benedengrens van de trefkans wordt 
namelijk verIcregen door de benedengrens van het aantal inbeslaggenomen wurwapens te delen door de bovengrens van het 
aantal gecontroleerde personen. 
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Bij deze berekeningen passen twee lcanttekeningen. Uit de evaluaties van de actie in Millinxbuurt 
wordt duidelijk dat een niet onbelangrijk deel van de gefouilleerde personen meer dan een keer is 
gefouilleerd. Hoeveel personen dat is overkomen is niet bekend. De treflcans van de actie wordt 
natuurlijk hoger als met deze groep rekening zou worden gehouden. 
In de tweede plaats zijn de acties in de wijk Ganzenhoef vooraf publiekelijk aangekondigd en 
daardoor ook bekend geraalct bij de `doelgroep'. Volgens de politie van het vvijIcteam heeft dat de 
treflcans van de acties nadelig beInvloed. Anderzijds zijn de afzonderlijke acties niet steeds vooraf 
aangekondigd. Verder was in de publieke aankondiging alleen sprake van intensievere controle tot 1 
november. Men mag aannemen, dat de acties in december daarom toch nog onverwacht lcwamen. 



4. Strafvorderlijk debat over de proefacties 
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4.1. !Welding 
In dit hoofdstuk wordt het debat over de interpretatie van de opsporingsbevoegdheden van de WWM 
weergegeven. De standpunten die zijn te vinden in een aantal notities die in het kader van de proef-
projecten zijn opgesteld, worden weergegeven, Het betreft met name de argumentatie voor een ruime 
interpretatie van opsporingsbevoegdheden in de WWM die is te vinden in de verschillende requisitoi-
ren van zaken die dienden voor de Rotterdamse en Amsterdamse rechtbank en het lcantongerecht te 's 
Hertogenbosch. In een volgende paragraaf komen de argurnenten tegen ruime(re) opsporingsbevoegd-
heden aan de orde die door een aantal deslamdigen op het gebied van strafrecht en WW1vI tijdens de 
speciaal georganiseerde expertmeeting en in korte telefonische interviews naar voren zijn gebracht. 
Tot slot worden de gerechtelijke uitspraken weergeven die zijn gedaan in de verschillende zaken die 
uit de proefprojecten voorticwamen. 

4.2. Strafvorderlijke motivatie van de proefacties 
In het navolgende wordt de motivatie beschreven van het gebruik van de volgende bevoegdheden 
tijdens de acties in Rotterdam en Amsterdam: 
• onderzoek van vervoermiddelen op bepaalde plaats en bepaalde tijd met een last van de officier 

van justitie ex artikel 51, lid 2 WWM 
• onderzoek van bagage op bepaalde plaats en bepaalde tijd met een last van de officier van justitie 

ex artikel 50, lid 2 WWM 
• onderzoek aan de kleding van inzittenden van voren bedoelde vervoermiddelen lcrachtens artikel 

52, lid 2 WWM 
• onderzoek aan kleding van personen in het publieke domein (op bepaalde plaats en bepaalde tijd) 

lcrachtens artikel 52, lid 2 WWM 

Een van de belangrijlcste beginselen van Strafvordering is dat alleen dwangmiddelen lcurmen worden 
aangewend tegen een verodachte. Artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering stelt dat: `als ver-
dachte wordt aangemerlct degene te wiens aanzien uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoe-
den van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit'. Er moet sprake zijn van een op de persoon herleid-
bare concrete verdenlcing van het plegen van een strafbaar feit. Niettemin zien het OM Rotterdam, het 
OM Amsterdam en het OM 's Hertogenbosch een aantal redenen om meer algemene, niet op individu-
ele verclachten gerichte opsporingsacties te ondernemen op grond van een verdenking die voortvloeit 
uit de plek waar iemand zich ophoudt of de plek waar die persoon zich ophoudt binnen een bepaalde 
groep. Deze redenen kunnen in deze opvatting gelden in probleemgebieden met een bijzondere ge-
vaarzetting. 
Zij voeren in hun betoog drie principale argumenten aan. Deze worden hiema kort behandeld. 

In de eerste plaats, zo wordt aangevoerd, kunnen ook niet-verdachte burgers betrokken worden in een 
strafrechtelijk onderzoek. Te denken valt daarbij aan een Gerechtelijk Vooronderzoek tegen NN, 
waarbij bijvoorbeeld woningen van niet verdachte burgers mogen worden betreden en telefoonge-
spreldcen afgeluisterd en opgenomen lcunnen worden. Dit zijn ingrijpende dwangmiddelen, die inbreuk 
maken op de privacy, maar volkomen legitiem zijn en in de dagelijlcse politiepralctijk veelvuldig wor-
den toegepas9 2 . 

32  Zie ook: H.G.M. Krabbe, Toezicht en opsporing; de bevoegdheden, in: D.H. de Jong en H.G.M. Krabbe (red.), 1989, p. 
193. 
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In de tweede plaats wordt gesteld dat de wetgever en de rechter ervoor hebben gekozen om de alge-
mene opsporingsbevoegdheden die de politie lcrachtens het Wetboek van Strafvordering bezit juist in 
de WWM verder uit te breiden, om aldus de mogelijkheid te vergroten om het verborgen bezit van 
wapens beter te bestrijden. Deze bevoegdheden zijn gefonnuleerd in de artikelen 49 tot en met 52 van 
de WWM. 

Op grond van artikel 49 is de politic, zonder verlof van de rechtbank en zonder aanwezigheid van - 
de rechter-conunissaris en eveneens zonder dat zij van tevoren de officier van justitie op de hoogte 
behoeft te brengen, zelfstandig bevoegd om een ingrijpend dwangmiddel als huiszoeking toe te 
passen, zelfs als er geen verdenlcing is tegen een concrete persoon. 

Met de artikelen 50 en 51 van de WWM heeft de wetgever het verantwoord geacht om het Open-
baar Ministerie vergaande bevoegdheden toe te kennen waarbij er geen sprake hoeft te zijn van in-
dividuele verdachten. Volgens Krabbe mogen de controlebevoegdheden van de artikelen 50 en 51 
ook worden benut bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Daarvoor is volgens hem een 
concrete verdachte niet nodig". De officier van justitie kan namelijk gelasten dat ieders bagage 
voor wat betreft artikel 50 en ieder vervoeriniddel voor wat,betreft artikel 51 aan een onderzoek 
kan worden onderworpen. 

Artikel 52 van de WWM gaat verder dan de algemene bevoegdheden tot fouillering genoemd in 
artikel 56 Wetboek van Strafvordering. De politic kan een wapen in beslag nemen voordat de ver-
dachte is aangehouden. Ook hoeft de verdachte niet te zijn aangehouden voordat het onderzoek aan 
de kleding plaatsvindt. Verder is de politic niet verplicht -anders dan in strafvordering ten-aanzien 
van andere in beslag te nemen goederen - om de uitlevering van die wapens te vorderen. 

Uit het arrest van de Hoge Raad van 18 februari 1997 34  blijkt, dat het redelijk vermoeden, dat ie-
mand wapens en munitie bij zich draagt zonder daartoe gerechtigd te zijn, naar het oordeel van de 
Hoge Raad vrijwel steeds grond oplevert om ernstige bezwaren tegen hem te koesteren en de 
WWM-bevoegdheden tegen hem te hanteren. Het rechtstreelcs bedreigende lcaialcter van het onge-
oorloofd wapenbezit leidt in dit opzicht tot een duidelijk verschil met de situatie bij vele andere de-
licten. 

In de derde plaats stellen de betroldcen officieren van justitie, geeft de jurisprudentie aan, dat het ka-
ralcter van een locatie, het feit dat bepaalde groepen personen die zich inlaten met strafbare feiten zich 
op deze bepaalde plaatsen ophouden en de aard van strafbare feiten ook redenen kunnen zijn om een 
redelijk vermoeden van schuld en een verdenlcing van overtreding van artikel 13 en 26 WWM te 
koesteren. Voorts lcunnen politie-ervaring en bekendheid ter pleldce een belangrijke rol spelen bij het 
bepalen of er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld". 

Het arrest van de Hoge Raad van 14 januari 1975 36  stelt dat het aanwezig zijn op een verdachte 
plaats al voldoende kan zijn om een redelijk vennoeden van schuld en ernstige bezwaren aan te 
nemen. 
In het arrest van 6 december 1983 oordeelde de Hoge Raad dat voor het aannemen van een redelijk 
vermoeden van schuld mede in aanmerldng mag worden genomen de eigen ervaring en de plaatse-
lijke bekendheid van de betroldcen opsporingsambtenaren 37. Het is daarbij van belang dat de eigen 
ervaring en de plaatselijke bekendheid van de verbalisanten achteraf aan de hand van objectieve 
maatstaven lcunnen worden gemeten. 

Krabbe, 1989, p. 193 
34 nr. 103.806 
35  HR 6 december 1983, nr 76255, NJ 1984/442. 
36  NJ 1975/207 
37  NJ 1984/442 
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In het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 1 december 1976 wordt overwogen dat het feit van 
algemene bekendheid, dat op de Zeedijk te Amsterdam en met name in een bepaalde horecagele-
genheid veelvuldig door Chinezen in verdovende middelen wordt gehandeld, bijdraagt aan het re-
delijk verrnoeden van schuld dat een persoon die deze locatie betreedt, een overtreding van de Opi-
umwet heeft gepleegd 38 . 
In het arrest van de Hoge Raad van 14 januari 1975 werd overwogen dat het bij de leiding van de 
politie bekend was, dat in een bepaald Rotterdams jongerencentrum op grote schaal verdovende 
middelen werden gebruilct en verhandeld. Het feit dat een en ander op de avond voor de inval nog 
was geconstateerd door de politie, droeg naar de mening van de Hoge Raad bij aan het redelijk 
vermoeden van schuld en aan emstige bezwaren 39 . 
Melai gaat in zijn commentaar op dit laatste arrest nog een stap verder. Hij stelt dat bij projectie 
van de betrokken gegevens op verboden wapenhandel, onderscheidenlijk wapenbezit (bekendheid 
met een op een bepaalde plaats geconcentreerde handel en bezit van wapens op `grote schaal', het-
geen 'nog door een aantal politiebeambten voor de inval was geconstateerd') vrijwel niemand zou 
aarzelen een onderzoek in de vooromschreven trant gerechtvaardigd te oordelen. 
In een Rotterdamse casus is ervaring opgedaan met de toepassing van het locatiecriterium voor het 
koesteren van de verdenlcing van overtreding van de artikelen 13 en 26 WWM. Bij de politie was 
bekend dat in een café in een periode van zeven maanden voorafgaand aan de inval een aantal 
klanten was aangehouden met vuurwapens en dat er zich een aantal vuurwapenincidenten had 
voorgedaan. Tijdens een politie-actie in het café werden aanwezigen gefouilleerd. Een aantal per-
sonen bleek in het bezit te zijn van wapens. De politierechter heeft in die zaken — onder de gegeven 
omstandigheden — de fouillering rechtmatig geacht. Alle verdachten werden veroordeeld voor het 
voorhanden hebben van wapens. 

Samenvattend wordt gesteld, dat het boven betoogde met zich mee brengt, dat er bevoegdheden be-
staan om verpalddngen, reisbagage en vervoenniddelen te doorzoeken. 
Ten aanzien van het onderzoek aan de kleding van inzittenden van de voertuigen wordt als volgt be-
toogd: een last ex artikel 51 kan alleen worden afgegeven, indien het redelijk vermoeden bestaat dat in 
de te controleren vervoermiddelen wapens aanwezig zijn. Impliciet valt daaruit op te maken, dat de 
inzittenden van dat vervoenniddel, al dan Met tezamen en in vereniging, een wapen voorhanden (cun-
nen) hebben. Een en ander brengt met zich mee dat er dan een redelijk vennoeden van schuld jegens 
die inzittenden bestaat, hetgeen fouillering op grond van art 52 WWM mogelijk maalct. 
Ten aanzien van het onderzoek aan de kleding van personen in het publieke domein wordt betoogd 
dat, gelet op het lichte verdenldngscriterium in de WWM en, gelet op de jurisprudentie ten aanzien 
van de locatie en de aard van de daar gepleegde delicten, alle in die te omschrijven en af te scheiden 
beperkte publieke ruimte aanwezige personen als verdachte lcurmen worden aangewezen. 

Aanvullingen in Amsterdam 
De zaken die voorticwamen uit de acties in Amsterdam dienden voor de Amsterdamse rechtbank na de 
uitspraak over de actie in de Rotterdamse Millinxbuurt. De officier van justitie verwees in zijn requi-
sitoir naar de Rotterdamse actie. 
In tegenstelling tot het Rotterdamse OM, koos de Amsterdamse officier van justitie voor een meer 
geIndividualiseerde verdenking. De officier van justitie wees er op, dat er in de Amsterdamse situatie 
veel meer feiten waren die een concrete aanwijzing opleverden dat een strafbaar feit, waarbij wapens 
worden gebruilct, zal worden gepleegd, dan wel dat mogelijk recent een dergelijk feit is gepleegd. 
De officier van justitie voerde verder aan dat de situatie rondom ICraaiennest een andere is dan in de 
Rotterdamse Millinxbuurt vanwege: 
• De emst van de gepleegde strafbare feiten rondom Kraaiermest 

38  NJ 1977/393 
39  NJ 1975/207 
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• De groep die voor deze feiten verantwoordelijk is en zich placht op te houden op een bepaalde 
plaats, namelijk de directe omgeving van ICraaiennest 

• De verontrustende stijging in het aantal vuurwapenmeldingen 
• Het gebied waarbirmen de last geldt, namelijk de omgeving van ICraaiennest 
• De periode waarvoor de last gelding had 

Rotterdam: individuele verdachte(n) 
De actie tegen individuele verdachten die in Rotterdam werd uitgevoerd, werd afzonderlijk gemoti-
veerd. De Rotterdamse officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de aangehouden en 
voorgeleide verdachte als verdachte kon worden aangemerlct, omdat hij in 1996 was veroordeeld voor 
een geweldsdelict waarbij een vuurwapen werd gebruikt en in juli 1999 voor het voorhanden hebben 
van een vuurwapen. Een belangrijke reden voor de verdenking was ook het feit, dat hij eerder tegen-
over de politie had verklaard dat hij zich, uit veiligheidsoverwegingen, ook in de toekomst van het 
bezit van een vuurwapen zou verzekeren. 
De politie heeft de verdachte enige tijd geobserveerd om het beste moment en de beste plaats van 
aanhouding te bepalen. Tijdens deze observatie heeft verdachte in de publieke ruimte met een pistool 
in de lucht geschoten. 

4.3. Argumenten tegen ruimere bevoegdheden 

Inleiding 
De bepaling van opsporingsbevoegdheden is voor een belangrijk deel een principiale keuze die niet op 
grond van feitelijke gegevens (alleen) kan worden gemaakt en die vergaande gevolgen Ican hebben 
voor de rechtsbeschenning van de burger. Om deze reden is ook een aantal deslcundigen uit de wereld 
van het strafrecht en politiewetenschappen gevraagd om hun visie op de problematiek. De verschillen-
de meningen worden hieronder kort weergegeven. Zij hebben deze naar voren lcurmen brengen in de 
speciaal georganiseerde expertmeeting en in korte telefonische interviews naar aanleiding van een 
verslag van de expertmeetine. Vooral de argumenten tegen uitbreiding van de opsporingsbevoegd-
heden komen hier aan bod. De argumentatie voor een ruime interpretatie van bevoegdheden is hierbo-
ven al weergegeven. In het algemeen luidt het standpunt van de bepleiters van ruime bevoegdheden, 
dat zonder deze bevoegclheden het verbod op het bezit en dragen van vuurwapens in bepaalde, over-
wegend grootstedelijke, probleemgebieden, de zogenaamde gebieden met een bijzondere gevaarzet-
ting, niet is te handhaven. De uitzonderlijke situatie in deze gebieden vergt in deze opvatting de toe-
passing van uitzonderlijke bevoegdheden. Ms deze ruime bevoegdheden niet passen binnen de huidige 
wetten, moeten de wettelijke bevoegdheden worden verruimd, zo luidt deze opvatting. Sommige te-
genstanders willen geen ruimere bevoegdheden in de WWM, maar laten wel de mogelijkheid open 
voor ruimere publielcrechterlijke bevoegdheden in de trant van de voorstellen van het Rotterdamse 
rapport Vianpak van vuurwapengeweld' en het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Van de 
Camp. 

Argumentatie 
In antwoord op bovenstaande argumentatie wijzen sommige deslcundigen er op dat de beschikbare 
cijfers onvoldoende aanleiding bieden om ingrijpende maatregelen te nemen en tot een wetswijziging 
over te gaan. De toename van (vuur)wapengeweld blijkt volgens deze visie niet uit de cijfers. Er zijn 
geen goede en betrouwbare gegevens over het gebruik van (vuur)wapens in Nederland. De vraag of 

4°  De namen van de geTnterviewden zijn te vinden in de lijst met geTnterviewde personen, in bijlage 3. Bijlage 4 bevat het 
verslag van de expertrneeting. 
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verruiming van de opsporingsbevoegdheden voor (vuur)wapens eventueel gerechtvaardigd is, kan 
daarom volgens deze groep niet goed worden beantwoord. 

Een belangrijker argument tegen aanpassing van de opsporingsbevoegdheden wordt gevonden in de 
beginselen van het Nederlandse strafrecht. De redenering luidt als volgt. Het gehele strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering, en ook de WWM, is op individuele leest geschoeid. Het kent alleen indi-
viduen als mogelijke subjecten en verdachten en niet gebieden, zoals in beide proefprojecten toegepast 
of groepen, zoals in de wijk Ganzenhoef toegepast. Strafvorderlijk optreden tegen een groep personen 
op grond van een patroon van incidenten birmen een bepaald gebied is niet toegestaan uit een oogpunt 
van de rechtsbescherming van de `gemiddelde burger'. De `gemiddelde' en in beginsel onschuldige 
burger moet worden beschermd tegen willekeurige beschuldigingen en de willekeurige toepassing van 
dwangmiddelen die niet door zijn eigen gedrag worden gerechtvaardigd. De voorgestelde wijzigingen 
van opsporingsbevoegdheden zouden een aantasting betekenen van deze belangrijke beginselen en 
waarborgen van het Nederlands strafrecht in antwoord op een specifiek probleem. 

Verder wordt er op gewezen dat de opsporingsbevoegdheden in de WWM al betreldcelijk ruim zijn. 
De bevoegdheden zijn ruim vergeleken met hetgeen in het Nederlandse strafrecht gebruikelijk is, met 
hetgeen in het strafrecht en de wapenwetgeving van de meeste andere West-Europese landen gebrui-
kelijk is, en wat volgens artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens toelaatbaar 
is. De bevoegdheden, en met name de huiszoeldngsbevoegdheid, staan mogelijk al op gespannen voet 
met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (bescherming persoonlijke levenssfeer). Ver-
der, zo wordt gesteld, zijn de opsporingsbevoegdheden van politie en justitie de afgelopen tien jaren al 
belangrijk uitgebreid. 
Hoe ruim de bevoegdheden zijn is dan ook niet probleem in deze visie, maar de manier waarop de 
bevoegdheden worden gebniikt. Er wordt voor gewaarschuwd, dat men zich gemakkelijk blind staart 
op het pralctisch effect van een uitbreiding van de bevoegdheden. Zowel de Vuurwapenwet als de 
WWM boden een duidelijke uitbreiding van de politiebevoegdheden, mede op aandringen van de 
politic. In beide gevallen bleven de wettelijke bepalingen een dode letter. Er is volgens deze visie 
daarom veel meer en iets anders nodig dan een uitbreiding van de bevoegdheden, te weten: klassieke 
opsporing volhouden gedurende langere tijd. 
De tegenstanders van verruiming van de bevoegdheden wijzen er op, dat sinds de inwerldngtreding 
van de WWM met haar ruime controle- en opsporingsbevoegdheden, politic en OM onvoldoende 
aandacht hebben geschonken aan de bestrijding van illegaal vuurwapenbezit. De verschillende vuur-
wapencentrales van de korpsen zijn opgeheven, het specialisme en de expertise zijn vrijwel geheel 
verloren gegaan. De mogelijkheden die het wetboek van strafvordering en de WWM bieden om het 
illegale vuurwapenbezit en het vuurwapengebruik te beteugelen zijn daarom nog niet voldoende be-
proefd, zo luidt de redenering. Deze achterstand kan nu de lcwestie onder invloed van indringende 
incidenten snel acuut wordt, Met in korte tijd worden ingehaald. 
De deskundigen die dit standpunt verkondigen, zijn van mening dat ook in de nu uitgevoerde proef-
projecten de mogelijkheden die de WWM biedt niet voldoende en adequaat zijn uitgeprobeerd. In 
plaats van de nu gekozen juridische experimenteh, hadden zij liever meer proeven gezien die dichter 
aansluiten bij de dagelijkse opsporingspralctijk waarbij vervolgens de vraag wordt gesteld of deze op 
juridische bezwaren stuit. • 
De wet biedt in deze visie voldoende mogelijkheden om met een combinatie van criminologisch en 
politioneel onderzoek een beter en concreter beeld te verIcrijgen van vuurwapencriminaliteit en van 
relevante groeperingen die daarin een rol spelen. Dat beeld ontbreelct nu geheel. Aanvullend kurmen 
ook nog betreldcelijk vage verrnoedens met het instrumentarium van de nieuwe wet BOB in klassiek 
opsporingsonderzoek worden omgezet in een concrete verdenldng. 
De grootschalige controle-acties waarvoor nu in het kader van het proefproject is gekozen, zijn vol-
gens deze visie geen antwoord op de problemen van vuurwapencriminaliteit, maar eerder een voor-
beeld van de afwenteling op de `gemiddelde burger' van kosten die anders voor opsporing dienen te 
worden gemaalct. 
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Tot slot, zo wordt betoogd, moet men erkennen dat een aantal maatschappelijke problemen met het 
strafrecht en met repressie niet is op te lossen. In elk geval moet men er rekening mee houden dat veel 
van de incidenten met zogenaamd `zinloos geweld' die mede aanleiding zijn voor de discussie van het 
moment, ook met ruimere bevoegdheden in de WWM of andere wetten niet zijn te voorkomen. 

Sornmige tegenstanders van ruimere bevoegdheden in de WWM en het strafrecht, verlciezen het op-
nemen van vergelijkbare bevoegdheden in de Gemeentewet boven een vreemdsoortige aanpassing van 
het strafrecht. Het gaat in deze visie om de bestrijding van een ongewenst maatschappelijk fenomeen, 
te weten (een concentratie van) illegaal wapenbezit en wapengeweld, maar niet om het opsporen van 
concrete strafbare feiten. Met een aanpassing van de Gemeentewet laat men het verdachtencriterium 
varen. Als voordelen van deze optie worden genoemd de democratische controle op de toepassing van 
de bevoegdheid en het feit dat men gebonden blijft aan de eis van proportionaliteit. De dwangmidde-
len lcunnen op grond van deze nieuwe bevoegdheid maar beperIcte tijd in een aangewezen gebied in 
noodsituaties worden toegepast. 

4.4. Vonnissen van de rechtbanken 

Vonnis Rotterdamse rechtbank 
Op 4 januari 2000 heeft de Meervoudige Kamer van de Rotterdamse rechtbank in drie zaken van ver-
dachten die in het kader van de boven beschreven acties zijn aangehouden uitspraak gedaan. Twee 
zaken hadden betreklcing op verdachten die bij de actie in de Millinxbuurt waren aangehouden en den 
betrof een van de individuele verdachten waartegen een onderzoek was gestart. 

• Doorzoeken vervoermiddelen 
Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel, dat het enkele feit dat zich in het ge-
bied aangeduid als de Millinxbuurt in vijf jaar tijd een aantal geweldsdelicten heeft voorgedaan, niet is 
aan te merken als een voldoende concrete aanwijzing dat een strafbaar feit waarbij wapens worden 
gebruilct, zal worden gepleegd. De rechtbank is van oordeel dat er onvoldoende grond was voor het 
geven van een algemene last op grond van artikel 51, tweede lid die de politie de bevoegdheid gaf elk 
vervoermiddel te onderzoeken in de Millinxbuurt. Het onderzoeken van een willekeurige auto die zich 
op de openbare weg in de genoemde buurt beyond, waarbij overigens geen concrete aanwijzingen 
bestonden dat een strafbaar feit waarbij wapens zouden worden gebruilct zou worden gepleegd, was 
naar het oordeel van de rechtbank dan ook onrechtmatig. 
De rechtbank noemde de doorzoelcing in het onderhavige geval overigens wel rechtrnatig, omdat deze 
was geschied met toestemming van de bestuurder. 

Onderzoek kleding 
Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel, dat het enkele feit dat zich in het ge-
bied aangeduid als de Millinxbuurt in vijf jaar tijd een aantal geweldsdelicten heeft voorgedaan, er niet 
toe kan leiden dat eenieder die zich in dat gebied na 20.00 uur op de openbare weg beyond kan worden 
aangemerkt als verdachte van overtreding van artikel 13 of 26 van de WWM tegen wie ernstige be-
zwaren bestonden. De rechtbank neemt daarbij mede in aanmerlcing dat de Millinxbuurt een woonwijk 
betreft omvattende zeven straten. Mitsdien is de rechtbank van oordeel dat het fouilleren zonder toe-
stemming van een willekeurig persoon die zich op dat tijdstip in die buurt op de openbare weg beyond, 
indien er geen andere aanwijzingen waren die een verdenlcing alsmede .ernstige bezwaren als bedoeld 
in artikel 52, tweede lid van de WWM meebrachten, onrechtmatig was. 
De rechtbank noemde de fouillering in het onderhavige geval overigens wel rechtmatig, omdat deze 
was geschied met toestemming van de gefouilleerde. 
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Opsporing en aanhouding verdachte op grond van individuele verdenking 
In de zaak tegen de verdachte die in onderzoek werd genomen vanwege recidive en de eigen verkla-
ring over nieuwe aanschaf van een vuurwapen, stelde de rechtbank voorbp dat tijdens het onderzoek 
terechtzitting niet aarmemelijk was geworden dat de verdachte eerder tegenover de politie heeft ver-
klaard dat hij zich ook in de toekomst aan illegaal vuurwapenbezit zou schuldig maken. 
Het enkele feit dat verdachte sinds 1996 tweemaal is veroordeeld voor vuurwapengerelateerde delic-
ten, vormde naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende grond voor de verdenlcing dat verdachte 
opnieuw een misdrijf als bedoeld in de WWM had gepleegd of zou plegen. De rechtbank is dan ook 
van oordeel dat verdachte, voorafgaand aan het moment dat geconstateerd werd dat hij met een vuur-, 
wapen in de lucht schoot, niet als verdachte kon worden aangemerIct. 
Toch acht de rechtbank de observatie van verdachte rechtmatig, en wel op grond van artikel 2 van de 
Politiewet. De globale taakomschrijving van de politic in deze bepaling biedt volgens de rechtbank 
voldOende grondslag voor observatie en het schaduwen van personen, ook in de fase voorafgaand aan 
die van de opsporing in de zin van het Wetboek van Strafvordering. Een voorwaarde is wel, dat door 
zulke verrichtingen geen of slechts een beperIcte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt ge-
maalct41 . De rechtbank neemt hierbij in aarunerldng, dat de observatie in casu van relatief korte duur is 
geweest, alleen op de openbare weg heeft plaats gevonden en er geen technische hulpmiddelen bij zijn 
gebruilct. 

Uitspraak Amsterdamse rechtbank 
Bij vonnis van 23 februari 2000 verwierp de Arnsterdamse rechtbank de beschuldiging van de raads-
man dat de officier van justitie discriminerend had gehandeld en daarom niet-ontvankelijk diende te 
worden verklaard. De rechtbank oordeelde dat met het sfeerproces-verbaal het statistisch aannemelijk 
werd gemaalct dat in de periode van 1 januari 1998 tot en met 10 november 1999 Antillianen en Suri-
namers in het bewalcingsgebied van het bureau Ganzenhoef significant vaker in het bezit van een 
vuurwapen zijn aangetroffen clan anderen. De rechtbank leidde daar uit af dat het gebruik van de al-
gemeen geformuleerde last om deze reden gericht was op auto's waarin mensen van kermelijk Antilli-
aanse of Surinaamse herkomst zaten. Zij concludeerde daarom dat het gebniik van de last bij de poli-
tieacties niet op grond van een vermeend discriminatoir lcaralcter ontoelaatbaar kon worden geacht. 

Met betreldcing tot de rechtmatigheid van de bewijsgaring stelde de rechtbank het volgende. 

De bepaling van artikel 51 opent de bevoegdheid tot het onderzoeken van vervoermiddelen, indien 
daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat. De aanvullende eis dat er `redelijkerwijs aanleiding moet 
zijn' om de aanwezigheid van wapens na te gaan betekent volgens de rechtbank niet dat elke aanwij-
zing de bevoegdheid doet ontstaan, doch slechts zodanige aanwijzingen dat het belang van toepassing 
van de bevoegdheid zwaarder weegt dan het belang dat de burger vrijelijk en ongemoeid kan bewegen. 
De rechtbank was van oordeel dat het sfeerproces-verbaal onvoldoende concrete aanwijzingen bevatte 
om, op de in de last gegeven data, te spreken van een situatie waarin redelijkerwijs aanleiding bestond 
om aan te nemen dat het in verhoogde mate waarschijnlijk was dat bij controle wapens zouden worden 
aangetroffen. 
De rechtbank voegde aan de overwegingen bij wijze van voorbeeld toe, dat dit anders zou lcurmen zijn, 
wanneer, als grondslag van een dergelijke last, aan voormelde statistische gegevens tevens concrete 
gevallen van zeer recent vuurwapengebniik in het betroldcen gebied laumen worden toegevoegd die 
zich met name voordoen op bijvoorbeeld een vaste koop- of uitgaansavond of tijdens bepaalde terug-
kerende (sport)evenementen. 
Het in de last van de officier van justitie gestelde dat er sprake zou zijn van een constant onmiddellijk 
dreigend gevaar is naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende onderbouwd en is derhalve on-
voldoende grond voor het geven van de algemene last ex. artikel 51 WWM. 

41  HR 19 december 1995, NJ 1996/ 249. 
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Kantongerecht 's Hertogenbosch 

Anders dan het Openbaar Ministerie was de Kantonrechter te 's Hertogenbosch bij vonnis van 9 fe-
bruari 2000 van oordeel, dat het enkele feit dat bij de discotheek in de aan de last voorafgaande perio-
de wapens zijn gebruilct en aangetroffen, niet was aan te merken als een voldoende concrete aanwij-
zing dat een strafbaar feit zou worden gepleegd waarbij wapens zouden worden gebruilct. Er was, 
volgens de Kantonrechter, geen sprake van een actuele dreiging. De Kantonrechter was clan ook van 
oordeel dat er onvoldoende grond was voor het geven van de last. Het onderzoeken van een willekeu-
rige auto die zich in het gebied op de openbare weg beyond, waarbij geen concrete aanwijzingen be-
stonden dat een strafbaar feit waarbij vvapens worden gebruilct zou worden gepleegd, bestempelde de 
kantonrechter als onrechtmatig. 



5. Publiekrechtelijk optreden en publiek-private samenwerking 
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5.1. Welding 
Het kabinet geeft in haar reactie op het rapport `Aanpak van vuurwapengeweld' aan dat het terugdrin-
gen van illegaal wapenbezit een gedeelde verantwoordelijkheid is van verschillende publieke en pri-
vate partijen. Het kabinet verwacht het beste resultaat van een gezamenlijk optreden van alle betrok-
kenen waarbij private en publieke bevoegdheden en preventieve en repressieve maatregelen worden 
gecombineerd. De kabinetsnotitie spreelct de verwachting uit dat hierbij van de lokale driehoek een 
initierende en regisserende rol zal uitgaan. 

De geschetste benadering komt overeen met de zogenaamde proactieve en preventieve aanpak die het 
eindrapport Landelijk project aanpak illegale vuurwapens beschrijft 42 . Het rapport geeft een ordening 
van mogelijke maatregelen aan. Het onderscheidt twee groepen beleid of instrumenten die in de prak-
tijk vaak gezamenlijk worden ingezet. Het betreft: 
1. Formeel juridische instrumenten: deze zijn repressief van aard. De instrumenten lcunnen worden 

ingezet voor afzonderlijke repressie- en handhavinginspanningen zoals bij het opnemen van een 
`messenverbod' in de APV. Het instrumentarium kan ook worden gebruilct als wettelijke sanctie 
om medewerldng af te dwingen aan een veiligheidsbeleid zoals hier onder 2 beschreven. Dit ge-
beurt bijvoorbeeld wanneer vergunningen worden gebruilct om voorwaarden te stellen ten aanzien 
van evenementen en festiviteiten of horecagelegenheden. 

2. Sociaal-cultureel beleid en instrumentarium die zich vooral richten op de verschillende motieven 
voor wapenbezit van specifieke doelgroepen. Voorbeelden daarvan zijn het gezamenlijk met bran-
cheorganisaties en beroepsgroepen ontwildcelen en uitvoeren van een veiligheidsbeleid door mid-
del van risico-inventarisaties, opleiding van werIcnemers, en specifieke maatregelen. Het sociaal-
cultureel beleid en instrumentarium zijn zowel preventief als repressief. Het is preventief vanwege 
het belang van normstelling, bijvoorbeeld door voorlichtingscampagnes om wapens hun stoere en 
macho imago te ontnemen, horeca-ondernemers op hun `zorgplicht' voor de klant aan te spreken 
en algehele wapenverboden op middelbare scholen na te streven. De repressieve taak, handhaving 
van de norm, wordt verdeeld tussen de private en publieke partners. Dit beleid kan daarom niet 
functioneren zonder duidelijke (juridische) sanctiemogelijkheden, om particuliere instanties te 
steunen bij hun handhavingstaak, maar ook om ze aan te spreken en af te rekenen op hun (veron-
derstelde) verantwoordelijkheid. 

Er zijn in het kader van de proefprojecten geen proeven uitgevoerd met bedoelde benaderingen. Plan-
nen in Rotterdam-Rijmnond en Brabant-Noord om in uitgaansgebieden formeel-juridische instrumen-
ten in te zetten in een afzonderlijke handhavingsactie, zijn niet uitgevoerd. In gespreldcen met be-
leidsmedewerkers van politie en gemeente is informatie ingewonnen over mogelijkheden en voorbeel-
den van publielcrechtelijk optreden en publiek-private samenwerlcing. 
Doorgaans betreft de publiek-private samenwerking gericht op beperldng van wapencriminaliteit spe-
cifieke toepassingen en accenten binnen een ruimer kader dat geboden wordt door een lokaal integraal 
veiligheidsbeleid. Inmiddels zijn er op dit terrein plannen en initiatieven van vele zijden ontvouwd 43 . 
In Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven zijn voorbeelden van dit soort specifieke initiatieven voor 
wapens aangetroffen. In de regio Brabant-Noord is over dit onderwerp geen informatie verzameld. 

42  Landelijk project aanpak illegale vuurwapens, eindrapport, deelproject vijf. 
43  Bijvoorbeeld de Randreiking Veilig Uitgaan; een instrument voor samenwerking tussen lokale partners' van november 
1998, een initiatief van de Koninklijke Horeca Nederland, Bedrijfschap Horeca en Catering, de Ministeries van Justitie, BZK 
en VWS, de VNG, het OM en het NP!; Stimuleringsplan 'Terugdringen Wapenbezit', van het Landelijk Platform Tegen 
Geweld op Straat, Werkgroep 2— Aanpak, 15 september 1999, Ministerie van BZK, Integraal Veiligheidsprogramma, juni 
1999. 
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5.2. Rotterdam 
Het voorbeeld van de Rotterdamse APV laat zien dat er al de nodige (juridische) mogelijkheden zijn 
voor lokale overheden om geweld en de dreiging van geweld aan te pakken. De Rotterdamse APV, die 
gebaseerd is op een model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, maalct het mogelijk om: 
• op te treden tegen samenscholing en uitdagend gedrag op straat; 
• beveiligingsmaatregelen en specifieke voorwaarden om het dragen en gebruiken van wapens te 

voorkomen op te nemen in vergunningen voor te organiseren evenementen en festiviteiten. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk om de openbare ruimte te privatiseren en toegangscontroles uit te voeren; 

• op te treden tegen hinderlijk gedrag op de openbare weg en in publieke ruimten; 
• tegen drankgebruik op de openbare weg en in publieke ruimten op te treden; 
• gebieden aan te wijzen waar ook andere wapens dan in de WWM genoemd niet (openlijk) mogen 

worden gedragen 
• prostitutie te verbieden (behoudens waar nadruldcelijk toegestaan) 
• de openbare ruimte te beveiligen met camera's (in overleg met de Registratielcamer). 

In Rotterdam bestaat voorts een aantal initiatieven op sociaal-cultureel terrein in boven omschreven 
zin, bijvoorbeeld het Project GeIntegreerd Veiligheidsbeleid ('Op onze school zijn alle wapens verbo-
den') en recente initiatieven voor extra veiligheidsmaatregelen in Rotterdamse discotheken. Een aantal 
andere initiatieven heeft betreldcing op de veiligheid van de omgeving in het algemeen en niet alleen 
op beperlcing van wapengeweld. Op een aantal locaties in de stad ondernemen politie en gemeente 
pogingen om de effectiviteit van toezicht te verhogen door coordinatie van belangen en inspanningen. 
Er zijn verschillende instanties, organisatie en groepen die belang hebben bij adequaat toezicht in de 
voor publiek toegankelijke ruimte en er zijn verschillende soorten toezichthouders;naast de politie 
onder andere stedelijke toezichthouders, vrijwillige politic en een groot aantal particuliere beveili-
gingsbedrijven. Er worden afspraken gemaalct over aanschaf en gebruik van beveiligingsapparatuur, 
over de communicatie tussen verschillende toezichthouders, over de reactietijd van de politic en over 
verdeling van surveillancegebieden. 
Een ander interessant initiatief heeft betrelddng op de Rotterdamse horeca. Gemeente en politic probe-
ren afspraken te maken over het gebruik van de horecagelegenheden als `vluchtheuver voor mensen 
in het uitgaansleven die geconfronteerd worden met geweld. 

5.3. Eindhoven 

De Wacht van het lef in Eindhoven 
De politic van de binnenstad Eindhoven heeft landelijk aandacht getroldcen met een actie tijdens 'de 
Nacht van het Lef in december 1999. Deze actie werd volledig op lolcaal initiatief genomen en vorm-
de geen deel van de acties in de drie proefregio's waarover dit rapport verslag doet. Er is over de actie 
wel enige informatie ingewonnen. 
Een deel van het uitgaansgebied in de Eindhovense binnenstad was die avond en nacht uitgeroepen tot 
festiviteitenterrein. Bij de toegang van het terrein vond fouillering op wapens plaats. De actie was een 
voorbeeld van de mogelijke rol en verantwoordelijlcheid van particulier initiatief. De avond werd ge-
organiseerd mede op verzoek van de plaatselijke horeca. De actie was niet primair bedoeld als een 
handhavingsinspanning, maar als eenmalige publieksactie. Samen met de politic wilde de horeca een 
duidelijk gebaar aan het uitgaande publiek maken om te laten zien dat wapens in het uitgaansleven niet 
getolereerd worden. Beide partijen stelden zich tot doe met de actie een bewustwordingsproces op 
gang te brengen. De `Nacht van het Lef werd daarom aangegrepen om een 	te weten een 
`wapenvrije avond' te organiseren en aan te bieden aan het uitgaanspubliek. In overleg met politic en 
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de gemeente werd gezocht naar een passend juridisch kader. De Eindhovense horecaverenigingen 
hebben bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor het organiseren van de festiviteit. De ver-
gunning is verleend, onder voorwaarde dat alleen degenen die zich lieten fouilleren toegang lcregen tot 
het festiviteitenterrein en dat bewoners van het gebied en hotelgasten die er verbleven het terrein vrij-
elijk konden betreden en verlaten. Om het geheel het lcaralcter van een festiviteit te geven, werd een 
optreden van een muziekband geregeld, werden posters verspreid en kreeg iedereen die zich liet 
fouilleren een aansteker. 
De fouillering werd uitgevoerd door daartoe opgeleide en gediplomeerde medewerkers van particulie-
re beveiligingsbecirijven. De veiligheidsbeambten werden ondersteund door politieagenten die bij het 
aantreffen van wapens of bij problemen moesten optreden. Aan de buitenzijde van het terrein waren de 
containers voor de inleveractie van messen geplaatst. Iedereen kon zich dus volgens de spelregels van 
de inleveractie van eventuele wapens ontdoen, alvorens het festiviteitenterrein te betreden. Het was de 
bedoeling om diegenen die bij de afzetting alsnog met een wapen werden aangetroffen, aan te houden. 
Deze instructie is tengevolge van een misverstand niet opgevolgd. Daarom zijn er op de bewuste 
avond geen aanhoudingen verricht en kon er geen toetsing van de rechtmatigheid van de actie voor de 
rechter plaats vinden. Op dit moment vindt er nog wel een toetsing door de Nationale Ombudsman 
plaats. 
De horeca nam het initiatief mede naar aanleiding van diverse incidenten aan de deur en het aantreffen 
van wapens met detectiepoortjes. Gevoelens van onveiligheid onder de collega's en de indruk dat het 
wapengeweld bij het uitgaan in de Eindhovense binnenstad toeneemt, vormen belangrijke aanleidin-
gen voor de Eindhovense initiatieven. Beide ontwildcelingen zijn niet gedocumenteerd. De onveilig-
heidsgevoelens van de collega's zijn wel gemeten, maar de resultaten van de meting zijn door de poli-
tie nog niet opgevraagd. Er is voorafgaand aan de veiligheidsinitiatieven ook geen overzicht opgesteld 
van wapenincidenten. 
De Eindhovense actie leent zich volgens de politie niet voor herhaling. De kosten zijn zeer hoog en het 
juridische kader is enigszins gelamsteld. Het is de bedoeling om een vervolg te geven aan de actie en 
de handhaving van de WWM in het Eindhovense uitgaansleven te intensiveren. Een groep van tien 
agenten zal in de weekeinden geselecteerde horecagelegenheden gaan controleren. Klanten zullen op 
die avonden in de bedrijven worden gefouilleerd op grond van de huisregels. Deze actie wordt op-
nieuw in overleg met de horecabedrijven opgezet en uitgevoerd. De bedrijven worden geselecteerd op 
basis van gegevens over geregistreerde incidenten en op basis van informatie van de bedrijven en de 
portiers. 

Overige initiatieven 
De beschreven aanpak is mogelijk door een goed contact en overleg met de plaatselijke horeca. Een 
basis voor de samenwerlcing wordt gevonden in de plaatselijke `kwaliteitskringen' die zich bezighou-
den met alle aspecten van de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte in de verschillende 
wijken. In de kwaliteitslcringen zijn naast politic en de gemeente de bewoners, horeca, brouwers, taxi-
bedrijven, welzijnsinstellingen, buurthuizen en jongerencentra vertegenwoordigd. De Icringen komen 
een keer per maand bij elkaar. 
Op dit moment wordt geprobeerd om de portiers van horecabedrijven te organiseren. De nieuwe eis 
van het behalen van een beveiligingsdiploma die landelijk gesteld wordt aan horecaportiers, maalct het 
mogelijk om plaatselijk een lcwaliteitsbeleid te gaan voeren. 
Politic en bestuur hanteren in hun contacten met de horeca met nadruk een model van samenwerking 
en niet een van repressie en confrontatie. De handhaving van bijzondere wetten wordt bijvoorbeeld 
niet gebruilct als breelcijzer om een veilig deurbeleid in de horeca af te dwingen. De twee beleidsterrei-
nen worden bewust gescheiden gehouden. Bedrijven die constructief meewerken aan de activiteiten 
van de Icwaliteitslcringen en de veiligheidsinitiatieven van gemeente en politie, lcunnen daar volgens de 
woordvoerder van de politic ook voordeel van ondervinden, bijvoorbeeld door een vlottere behande-
ling van vergtmningaanvragen. 
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Politie en bedrijven werken ook op andere terreinen van veiligheid in de horeca samen. De bedrijven 
lcunnen `lastpaldcen' de toegang tot het etablissement ontzeggen door ze een 'rode Icaare te geven. De 
lijst van personen met een toegangsverbod wordt aan de politic doorgegeven. Wanneer deze onge-
wenste gasten zich vervolgens toch in het bewuste bedrijf ophouden, kan de politie worden ingescha-
keld en worden deze personen aangehouden vanwege huis- of lolcaalvredebreuk. 
De Hoofdofficier van Justitie heeft in een beschildcing bepaald dat messen, ook in principe toegelaten 
messen, en andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in het Eindhovense uitgaansgebied op 
uitgaansavonden onder de categorie IV wapens volgens de VVWM vallen en bij aantreffen ook als 
zodanig zullen worden vervolgd. 

5.4. Amsterdam 
In de politieregio Amsterdam-Amstelland wordt met het oog op preventie van wapenbezit en wapen-
gebruik samengewerkt met scholen en horecagelegenheden. 

Schoolveiligheidsplannen 
In samenwerlcing met de Dienst Welzijn van de stad Amsterdam biedt de politic scholen voor voortge-
zet onderwijs convenanten aan die worden afgesloten tussen de school, de gemeente (stadsdelen), de 
politic en het OM. Onderdeel van de convenanten is het opstellen van schoolveiligheidsplannen. Een 
schoolveiligheidsplan bestaat uit een aantal elementen, zoals nonnstelling in de vorm van een school-
reglement met een algeheel wapenverbod, voorlichting aan docenten, leerlingen en ouders en bepalin-
gen over mogelijke controles en sancties. Gemiddeld worden op de deelnemende scholen vier keer per 
jaar controles georganiseerd, waarbij jassen, tassen, lcasten en kluisjes van de leerlingen kunnen wor-
den doorzocht. De politic ondersteunt de scholen bij het effectueren van de convenantsafspraken, on-
der andere door bij de eerste controles assistentie te verlenen en de scholen aldus te helpen deze moei-
lijke drempel te nemen. Verder worden met de school en het OM afspraken gemaalct over sancties. De 
afspraak is dat bij het aantreffen van door de WWM verboden wapens inbeslagneming, aanhouding en 
verhoor op het politiebureau plaats vindt. Voor messen en busjes traangas volgt een alternatieve af-
doening via bureau HALT. Bij het aantreffen van wapens die alleen door het schoolreglement zijn 
verboden, volgt een sanctie van de school. 

Het initiatief tot het aanbieden van een convenant aan de school wordt doorgaans genomen door ge-
meente en politic, ofwel gezamenlijk ofwel afzonderlijk. Het bestuur van de stadsdelen speelt een 
belangrijke rol bij het initieren en uitvoeren van deze convenanten door de voorwaarden voor veilig-
heid op de scholen te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het fourneren van financiele middelen 
voor toezichthouders, concierges en speciale beveiligingsmaatregelen, het zorg dragen voor veilige 
routes naar en een veilige omgeving van de school, etc. De bijdrage van het OM is van belang om de 
overtredingen 'HALT-waardig' te maken en afspraken te maken over de afdoening van de zaken. 
De convenanten worden al sinds enige jaren afgesloten, maar bleven lange tijd een dode letter. De 
laatste twee jaar wordt de convenanten nieuw leven ingeblazen. Een initiator en vast aanspraalcpunt 
voor scholen bij politic en gemeente blijkt van belang te zijn voor een effectieve uitvoering van de 
convenanten. Bovendien hecht de politic nu ook meer belang aan een preventieve aanpak van jeugd en 
aan handhaving van de WWM. Inrniddels zijn alle middelbare scholen in de regio benaderd door de 
politic en in het merendeel van de stadsdelen zijn convenanten afgesloten. 

Uit onderwijslcringen is gewezen op een aantal lcnelpunten die zich in het kader van veiligheidsbeleid 
in de relatie met gemeenten voordoen. De Vereniging Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs 
wijst in de eerste plaats op artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs dat bepaalt dat een 
school een leerling niet mag verwijderen dan nadat het bevoegd gezag er voor heeft gezorgd dat een . 
andere school de leerling wil toelaten. De bepaling veronderstelt dat gemeenten deze verantwoorde-
lijkheid nemen. Gemeenten dienen in overleg met de scholen voorzieningen te treffen voor de opvang 
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van gewelddadige leerlingen, maar zij blijken dat lang niet altijd te doen, aldus de besturenraad. Nu 
werkt deze regel in de hand, dat scholen geen leerlingen meer van elkaar willen ovememen, informatie 
verzwijgen om hun leerling maar Icwijt te lcunnen raken aan een andere school en om die reden ook 
geen aangifte doen van gepleegde delicten. In de tvveede plaats zijn volgens de besturenraad de mid-
delen waarover gemeenten beschildcen voor beleid inzake voortijdig schoolverlaten, schoolverzuim 
etc. niet geoormerkt zijn. De middelen worden daarom niet altijd daadwerkelijk ingezet ten behoeve 
van de veiligheid van scholen. Deze moeten daarom vaak zelf voorzien in de kosten van extra beveili-
gingsmaatregelen, volgens de besturenraad44. 

Horeca 
In samenwerking met de horeca wordt nu ook gewerIct aan het veiliger en `wapenvrif maken van het 
Amsterdamse uitgaansleven. Een belangrijke aanleiding voor deze acties vormde de constatering in de 
zomer van 1998 dat er in het uitgaansleven veel steelcpartijen plaats vonden. De landelijke branche-
vereniging is bij de actie betroldcen om te onderzoeken wat de horeca zelf kan doen. Verder overlegt 
de politic ook periodiek met de horecaverenigingen en -stichtingen van de verichillende uitgaansge-
bieden in de stad. 
Er zijn gedrags- en huisregels voor het stappen geformuleerd die in een publieke campagne bekend 
worden gemaalct. De regels hebben betreldcing op het verantwoord schenken en gebruiken van drank, 
adequate toegangscontrole, alertheid op drugs en wapens en het vermijden van discriminatie, agressie, 
overlast en ongewenste intimiteiten. De horecabedrijven moeten voldoen aan inrichtingseisen en 
moeten daarom conform de gemeentelijke Regeling Beveiliging Horecabedrijven over een veilig-
heidsplan beschikken. Dat dient waarborgen te bevatten dat de gedrags- en huisregels wOrden nage-
leefd. Verder heeft de gemeente een stappenplan opgesteld voor het geval de ondernemer niet over-
eenkomstig de regeling beveiliging horecabedrijven handelt. De sancties zijn een waarschuwing, in-
treldcen van de exploitatievergurming voor een week, bij herhaling voor twee weken en tot slot het 
defmitief intreldcen. Dat neemt niet weg dat, ook wanneer de ondememer de voorgeschreven maatre-
gelen heeft getroffen ten behoeve van de veiligheid, het bedrijf bij (dreigende) verstoring van de open-
bare orde en veiligheid op grond van de APV kan worden gesloten. Op dit moment zijn met de Opi-
umwet in de hand sluitingen op grond van overlast als gevolg van drugshandel en -gebruik mogelijk. 
Naar analogie proberen politic en gemeente nu een bedrijf te sluiten op grond van bedreiging van 
openbare orde en veiligheid tengevolge van problemen met wapens. Politie en gemeente wensen in de 
WWM ook een mogelijkheid tot bestuurlijke sluiting van horecabedrijven op deze gronden op te ne-
men, analoog aan de constructie van artikel 13b van de Opiumwet. 
Met de horeca is afgesproken dat bij deurcontrole ingeleverde wapens niet meer worden teruggegeven. 
Wanneer verboden wapens en vuurwapens worden aangetroffen, wordt de politie gewaarschuwd, zo 
luidt de afspraak. Politic en gemeente hebben onlangs een aantal horecagelegenheden aangepalct die 
een selectieve toegangscontrole hadden en een slechte reputatie vanwege drugshandel, agressie en het 
niet optreden tegen wapenbezit. Een aantal van deze etablissementen is gesloten. Deze acties verster-
ken de positie van het bestuur en de politic ten opzichte van bedrijven van goede wil, die voorheen 
ontmoedigd werden door het voortbestaan van notoire wantoestanden in een aantal bedrijven. 
Ook in Amsterdam bestaat er een `uitzetregeling' waarmee bedrijven en portiers met de sterke arm 
worden ondersteund. De bedrijven lcunnen de politic inschakelen als gasten in het bedrijf verschijnen 
aan wie eerder, met in kennisstelling van de politic, de toegang is ontzegd. Deze personen worden dan 
door de politic uit het bedrijf verwijderd en voor huis- of lokaalvredebreuk aangehouden. 
Verder is in Amsterdam als sinds geruime tijd een zogenaamd `messenverbod' opgenomen in de APV. 
Bovendien is er een beschildcing van de Hoofdofficier van Justitie waarmee uitgaansgebieden gedu-
rende bepaalde uren worden aangewezen als gebieden waarbinnen het dragen van voorwerpen die als 
wapen dienst lumen doen, worden aangemerkt als categoric IV wapens lcrachtens de WWM. Er geldt 
dan een omgekeerde bewijslast. Iemand die in de vroege uren op de bewuste plaats wordt aangetroffen 

44  Brief aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, 25 november 1999. 
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met een honkbalknuppel, moet ammemelijk maken dat zij onderweg is naar een honkbalwedstrijd. Met 
het OM zijn afspraken gemaalct over een lik-op-stuk-beleid ten aanzien van overtreders van deze be-
paling. De bepaling wordt weinig toegepast vanwege onbekendheid en vanwege het feit dat er geen 
extra bevoegdheid is gecreeerd. Niettemin is de beschildcing bedoeld als een duidelijk signaal voor 
politic en publiek over wat wel en wat niet getolereerd wordt in het Amsterdamse uitgaansleven. 

5.5. Conclusies 
De ervaring met de behandelde benaderingen en maatregelen is nog beperkt en er is geen informatie 
beschikbaar over de effecten en de relatieve effectiviteit van de maatregelen in de besproken gemeen-
ten. 
Er is in het onderzoek een onderscheid gemaalct tussen publiekrechterlijke instrumenten die recht-
streeks zijn gericht op handhaving in een bepaald gebied en sociaal-cultureel beleid dat, vaak in een 
kader van publiek-private samenwerking, vooral streeft naar handhaving door particuliere partijen en 
algemene preventie. In dit beleid spelen ook weer verschillende juridische instrumenten een rol ter 
onderstetming en sanctionering van de samenwerking. 
Hoewel er plannen waren in die richting, is er geen proef ondernomen met toepassing van het eerste 
type instramenten. Het bestaande instrtunentarium biedt wel mogelijkheden om onderdelen van de 
gesignaleerde problematiek in gebieden met een bijzondere gevaarzetting aan te paldcen, bijvoorbeeld 
door een samenscholingsverbod of messenverbod af te kondigen, dan wel te bepalen dat voorwerpen 
van categoric IV van de WWM gezien de omstandigheden in bepaalde gebieden als wapen gelden. Het 
instrumentarium biedt echter geen bijzondere bevoegdheden voor handhaving van een verbod op het 
dragen van (verborgen) wapens. 
Buiten de drie proefregio's is in Eindhoven een proef genomen met een combinatie van publiekrech-
telijke en privaatrechtelijke bevoegdheden door een uitgaansgebied gedurende een bepaalde avond tot 
festiviteitenten-ein uit te roepen. De opzet die in Eindhoven werd gekozen leent zich vooral vanwege 
de hoge kosten niet voor regelmatige toepassing 

Voor het initieren van publiek-private samenwerking ter beperking van wapenbezit is de politic nodig 
voor de specifieke deslcundigheid, informatie en haar handhavingstaak op het gebied van wapens en 
wapenwetgeving. In het geval van scholen is een actieve en ondersteunende benadering van de scho-
len door een vast contactpersoon van belang. 
De gemeente is belangrijk voor het initieren van de contacten met organisaties en doelgroepen, voor 
het realiseren en instandhouden van de randvoorwaarden voor een fimctionerend veiligheidsbeleid. 
Belangrijk is dat een aanpak van wapenbezit gebruik moet maken van het beleidsmatig instrumentari-
urn en organisatorisch kader dat wordt geboden door een integraal veiligheidsbeleid en ruimer zelfs 
door allerlei vormen van maatschappelijk overleg. De gemeente is doorgaans een zeer belangrijke 
partner in deze netwerken. 
Zoals de voorbeelden van Eindhoven en Amsterdam laten zien, wordt over het gebruik van prildcels en 
sancties verschillend gedacht. Het bieden van wederzijdse profijt is zonder twijfel van het grootste 
belang. De bereidheid om ook sancties, te gebruiken is afhankelijk van de gemeente en waarschijnlijk 
van het karalcter en de opstelling van de plaatselijke horeca. Vooral in het geval van de horeca wordt 
het soms wenselijk geacht om repressief op te treden tegen bedrijven die veel overlast bezorgen of niet 
meewerken aan een veiligheidsbeleid. In Amsterdam leeft de wens om de mogelijkheid tot sluiting 
van horecagelegenheden waar veel wapenhandel en -bezit voorkomt, in de WWM op te nemen. 
De medewerking van het OM is van belang voor het stroomlijnen en sluiten van de handhavingsketen, 
soms met speciale voorzieningen zoals de HALT-afdoening in het kader van de schoolconvenanten. 
Verder kan het OM proberen de handhaving van de WWM aan te scherpen met de bepaling dat cate-
goric IV van de WWM voorwerpen in bepaalde gebieden als wapen gelden. Deze bepaling schept 
geen extra mogelijkheden om op de naleving van de bepaling toe te zien. 
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A. Moolenaar, Ministerie van Justitie 
J. Boddeus, Ministerie van Justitie 
R. Tinunennans, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 



Bijlage 2: genterviewde personen 

Met de volgende personen zijn informatieve gesprekken gevoerd in de loop van het onderzoek. 

A. Hijmering, Politic Rotterdam-Rijnmond .  
G. de Vlieg, Politic Rotterdam-Rijnmond 
A. de Jager, Politic Rotterdam-Rijnmond 
J. den Engelsman, Politie Rotterdam-Rijnmond 
A. Rappa, Politic Rotterdam-Rijnmond 
G. Verbeek, Politic Rotterdam-Rijnmond 
P. OsIcam, OM Rotterdam 
D. van Efferen, gemeente Rotterdam 

P. Gademan (Politic Amsterdam-Amstelland) 
H. Hilgerman, Politic Amsterdam-Amstelland) 
T. Vet, Politic Amsterdam-Amstelland 
A. Schotman, OM Amsterdam 

J. Sparidans, Politic Brabant-Noord 
C. Louwers, Politic Brabant Zuid-Oost 

• 
J. Naeye, Vrije Universiteit Amsterdam 

J. de Bruin, Korps Landelijke Politiediensten, divisie Centrale Recherche Informatie 
R. Kuyper, Korps Landelijke Politiediensten, divisie Centrale Recherche Informatie 

Verder is kort met een aantal politiefunctionarissen gesproken tijdens de verschillende acties die zijn 
bijgewoond. 



Bipage 3: verslag expertmeeting Wet Wapens en Munitie, Utrecht, 
13 januari 2000 

inleiding 
Op 13 januari vond in Utrecht een expertmeeting plaats over de opsporingsbevoegdheden in de Wet 
Wapens en Munitie (WWM). De doelstellingen van de bijeenkomst waren: 	 • 
1. het duidelijk formuleren van de argumenten pro en contra een ruimere interpretatie van de opspo-

rings- en controlebevoegdheden zoals geformuleerd in de artikelen 49 tot en met 52 van de WWM 
en zoals toegepast in de proefprojecten in Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland (de 
`kan het?'- vraag); 

2. het onderscheiden van belangrijke aspecten van een ruimere formulering van de wettelijke be-
voegdheden in het geval de ruimere interpretatie zoals toegepast voor de rechter niet stand houdt 
(de 'is het wenselijk?'- vraag); 

3. het formuleren van suggesties en aanbevelingen voor een eventuele wettelijke aanpassing van 
WWM-bevoegdheden of publielcrechterlijke bevoegdheden en daarbij ook aandacht te schenken 
aan mogelijIcheden om met bestuursrechterlijke middelen en door middel van publiek-private sa-
menwerking wapenbezit en wapengebruik te bestrijden. 

De bijeenkomst verliep als volgt. Er waren twee groepen deelnemers: deelnemers aan het debat en 
toehoorders. De toehoorders zijn leden van de begeleidingscommissie voor het onderzoek en mede-
werkers van de regionale projecten (politie en OM). 
De bijeenkomst werd kort .  ingeleid door de voorzitter met een uiteenzetting van het doel en de proce-
dure van de bijeenkomst. Vervolgens presenteerden en beargumenteerden betrokkenen van OM en 
politie de keuze voor een ruime interpretatie van de opsporingsbevoegdheden in de WWM zoals toe-
gepast in de projecten in de politieregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond. De aan-
wezige strafrechtdeslcundigen reageerden daarop en belichten het een en ander vanuit strafvorderlijke, 
criminologische en politiewetenschappelijke optiek l . 
Na de eerste ronde van korte presentaties was er gelegenheid tot het verhelderen van standpunten, 
stellen van vragen, en discussie. Daarbij Icregen ook de toehoorders de gelegenheid om vragen te stel-
len of informerende opmerkingen te maken. 

Globaal bestond de bijeenkomst uit twee delen: een eerste deel waarin vooral over de regionale acties 
in het kader van de proefprojecten werd gesproken, en een tweede deel waarin vooral de mogelijkheid 
en wenselijkheid van een aanpassing van de WWM en de Gemeentewet aan de orde kwamen. 

In het navolgende wordt de discussie tijdens de bijeenkomst kort samengevat. Er is voor gekozen om 
niet de afzonderlijke meningen en uitspraken van aanwezigen weer te geven, maar alleen de verschil-
lende standptmten en de bijbehorende argumenten. Verder worden alleen de ter bijeenkomst naar vo-
ren gebrachte standpunten, argumenten en weergaven van feiten beschreven. 

Acties in Rotterdam -Rijnmond 
In Rotterdam-Rijnmond zijn tot op heden twee verschillende initiatieven ondernomen: de actie in de 
Millinxbuurt en op individuen gerichte opsporingsacties. Deze laatste hebben geresulteerd in de aan-
houding van een verdachte. 
In de pers en ook tijdens de bijeenkomst gaat de meeste aandacht uit naar de collectieve actie in de 
Millinxbuurt. Deze is uit strafvorderlijk oogpunt ook het meest belangweldcend. 

Een deel van de genodigde strafrechtelijk deslcundigen bleek helaas op het laatste moment verhinderd te zijn 
om aan de bijeenkomst deel te nemen. Het betreft de hoogleraren De Jong en Naeye. 
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Bij de op individuen gerichte opsporing zijn de volgende opmerlcingen te maken. In het kader van de-
ze actie werd een verdachte aangehouden en voor de rechter geleid. Betreffende verdachte werd aan-
gehouden op grond van verklaringen in verhoor over aanschaf van een nieuw vuurwapen. De ervaring 
leert dat verdachten regelmatig op eigen initiatief tegenover de politie de aanschaf van een vuurwapen 
motiveren. Vaak verklaren ze daarbij dat ze snel opnieuw een wapen zullen aanschaffen, bijvoorbeeld 
omdat zij zich onveilig voelen. De verklaring van betreffende verdachte dat hij zich zonder vuurwapen 
niet veilig voelde, was daarom de belangrijkste grond voor het koesteren van de verdenking. Daarnaast 
legde de overweging dat verdachte meerdere antecedenten had voor de WWM ook gewicht in de 
schaal. 
De rechter achtte de verklaring van de verdachte onvoldoende bewijs voor een redelijk vennoeden dat 
verdachte een nieuw vuurwapen zou aanschaffen. Hieruit valt de volgende les te leren: de politic dient 
in verhoren naar aanleiding van een inbeslagname van een vuurwapen gericht door te vragen naar het 
motief van aanschaf en die informatie goed vast te leggen in een pv. 

De actie in de Millinxbuurt werd als volgt gemotiveerd. De wetgever en de rechter hebben ervoor ge-
kozen om de (algemene) bevoegdheden van de politic juist in de WWM verder uit te breiden, om al-
dus de mogelijkheid te vergroten om het heimelijk bezit van wapens beter te bestrijden. De jurispru-
dentie geeft . aan, dat het lcaralcter van een locatie en de aard van strafbare feiten ook redenen lcunnen 
zijn om een redelijk vennoeden van schuld en een verdenking van overteding van artikel 13 en 26 
WWM te koesteren. 
In de Millinxbuurt zijn inzittenden van vervoenniddelen gefouilleerd op grond van artikel 51, omdat 
in de vervoermiddelen op grond van de last van de OvJ een onderzoek werd ingesteld. Dat kan alleen 
als er een grond is voor verdenlcing van het illegaal voorhanden hebben van een vuurwapen. Uit erva-
ring is bekend dat verdachten vuurwapens niet alleen in de auto bewaren, maar vaak ook op de kleding 
dragen. Daarom kan ook tegen de inzittenden van de doorzochte vervoermiddelen een verdenlcing 
worden gekoesterd. 
Daarnaast is een rechtvaardiging gezocht voor het onderzoek aan de kleding van passanten te voet. 
Gelet op het lichte verdenkingscriterium in de WWM en, gelet op de jurisprudentie, gezien de locatie 
en de aard van de daar gepleegde delicten lcunnen alle in die te omschrijven en af te scheiden beperIcte, 
publieke ruimte aanwezige personen als verdachte worden aangewezen. Het onderzoek aan de kleding 
van inzittenden en passanten is bewust niet gemotiveerd als een veiligheidsfouillering omdat dat een 
oneigenlijk gebruik van deze bevoegdheid zou zijn. 
Het redelijk vermoeden is gebaseerd op de rapportages van de politie op grond waarvan het OM een 
algemene last heeft afgegeven om vervoenniddelen te onderzoeken. Uit die rapportages blijkt dat in 
een zeer kleine buurt met relatief weinig inwoners in een periode van zo'n vier jaar er zich 424 ge-
weldsincidenten hebben voorgedaan. Die incidenten varieren van bedreiging met wapens, afpersing, 
beroving tot en met doodslag. Gemiddeld wordt er in het gebied om de drie a vier dagen een ernstig 
geweldsdelict gepleegd, waarbij zeer regelmatig wapens worden gebruikt. 

De doelgroep is verder niet omschreven en de fouillering heeft niet gericht plaats gevonden, om de 
suggestie van willekeur en discriminatie te vermijden. In de Millinxbuurt zijn vooral Antilliaanse 
mannen in het bezit van illegale vuurwapens. Toch is er bewust voor gekozen om iedereen in het ge-
bied te fouilleren en niet uitsluitend een bepaalde groep. 

Acties in de wijk Ganzenhoef, Amsterdam -Zuidoost 
Het Amsterdamse project is opgezet als een antwoord op een duidelijk lokaal probleem in de wijk 
Ganzenhoef. Pas daarna is het project ook een proef geworden in het kader van de proefnemingen op 
initiatief van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninlcrijksrelaties. De achtergrond 
wordt onder meer gevormd door twee schietpartijen met onschuldige slachtoffers in het plaatselijke 
winkelcentrum. Deze en andere incidenten als ook aanwijzingen van de politic voor wijd verbreid 
vuurwapenbezit leiden tot gevoelens van onveiligheid zowel onder burgers als politiefunctionarissen. 
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In een poging om het illegaal vuurwapenbezit terug te dringen zijn in de regio Amsterdam-Amstelland 
28 huiszoelcingen, allemaal vrijwel gelijktijdig, uitgevoerd. Deze huiszoelcingen vonden plaats op 
grond van concrete informatie over mogelijk vuurwapenbezit. De opbrengst viel erg tegen: twee of 
drie vuurwapens. Het blijkt dat wapens worden uitgeruild, elders opgeborgen, en voor kortere perio-
den `geleased' voor gebruik. Dit verschijnsel is ook bekend uit de opsporingspraktijk van andere re-
gio's, bijvoorbeeld Rotterdam-Rijnmond. Het verschijnsel is ook een reden voor de Amsterdamse po-
litie om meer en gerichter te willen optreden tegen het bezit en dragen van de vuurwapens in het pu-
blieke domein. De Amsterdamse politie verbond er de conclusie aan dat de wapens op straat, wanneer 
ze klaar voor gebruik worden gehouden, in beslag moeten worden genomen. Men wil de subjectieve, 
waargenomen palckans verhogen om aldus het risico van het bij zich dragen te verhogen en te vermij-
den dat de wapens op straat worden gedragen. 

Verschillen met de Rotterdamse aanpak zijn dat de last van de OvJ is uitgeschreven voor een beperkter 
gebied en dat er een doelgroep van bepaalde verdachte personen is omschreven. 
Op grond van het feit dat een doelgroep was omschreven werd een andere en meer gindividualiseerde 
motivatie gevolgd voor het onderzoek aan de kleding van inzittenderi en voetgangers. Bij onbekenden 
werd een veiligheidsfouillering toegepast en bij personen die bekend waren voor een vergrijp tegen de 
WWM, een WWM-fouillering. 

In de wijk Ganzenhoef is er volgens de tijdens de bijeenkomst aanwezige wijkteamchef, sinds de start 
van de acties in oktober, een daling van het aantal schietincidenten waar te nemen. 
De Amsterdamse rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaken die als gevolg van het project 
zijn voorgeleid. De rechter-commissaris heeft de aangehouden verdachten vooralsnog niet uit voorlo-
pige hechtenis ontslagen. 

Bezwaren tegen een verruimde toepassing van de opsporingsbevoegdheden 
krachtens de WWM 

Tegen een verruiming van bevoegdheden zoals toegepast in de proefprojecten werd een aantal bezwa-
ren ingebracht. 
Het Nederlandse strafrecht, en ook de WWM, is op individuele leest geschoeid. Het kent alleen indi-
viduen als mogelijke subjecten en verdachten en niet gebieden, zoals in beide regio's toegepast of 
groepen, zoals in de wijk Ganzenhoef toegepast. De voorgestelde wijzigingen zouden een aantasting 
van de beginselen, werlcing en waarborgen van het Nederlands strafrecht betekenen in antwoord op 
een specifiek probleem. 
De vertegenwoordigers van dit standpunt onderkennen geen relevante verschillen tussen de benade-
ringen in de twee regionale projecten. Ook het zoeken van de grenzen door het verder beperken van 
het gebied en zo concreet mogelijk maken van de verdenlcing tegen kleinere groepen verdachten biedt 
geen uitweg. Uiteindelijk moet er een stap worden gemaakt naar een individuele verdenlcing. Maar de 
acties in Rotterdam en Amsterdam zijn niet gebaseerd op de bevoegdheden van de WWM en de vei-
ligheidsfouillering. Het is een optreden naar analogie, of naar aanleiding van die bevoegdheden, die 
vervolgens ontoelaatbaar zijn opgerekt. 

De opsporingsbevoegdheden in de WWM zijn al ruim vergeleken met hetgeen in het Nederlandse 
• strafrecht gebruikelijk is, met hetgeen in het strafrecht en de wapenwetgeving van andere Europese 
landen gebruikelijk is, en wat volgens artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens toelaatbaar is. De bevoegdheden, en met name de huiszoekingsbevoegdheid, staan mogelijk al 
op gespannen voet met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (bescherming persoonlijke 
levenssfeer). 
Deze ruime bevoegdheden worden volgens een aantal op de bijeenkomst aanwezige deslaindigen on-
voldoende benut. De beschikbare politiestatistieken bevatten aanwijzingen voor een stijging van het 
bezit en gebruik van vuurwapens. Er hebben zich steeds meer mensen in Nederland gevestigd afkom- 
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stig uit bevollcingsgroepen waar vuurwapenbezit veel gewoner is dan in Nederland. Maar het aantal in 
beslag genomen wapens blijft al jaren vrijwel gelijk. Dat betekent, volgens deze redenering, dat er, 
sinds het bestaan van de WWM en haar ruime controle- en opsporingsbevoegdheden, door politie en 
OM niet voldoende aandacht wordt geschonken aan illegaal vuurwapenbezit. De afgelopen 10 tot 15 
jaar is er over het algemeen door de invoering van de generale taalcstelling en door de regionalisering 
en reorganisatie van de politie weinig aandacht geweest voor de opsporing van vuurwapens en de be-
strijding van het illegale vuurwapenbezit. De verschillende vuurwapencentrales van de korpsen zijn 
opgeheven, het specialisme en de expertise zijn vrijwel geheel verloren gegaan. De mogelijkheden die 
het wetboek van strafvordering en de WWM bieden om het illegale vuurwapenbezit en het vuurwa-
pengebruik te beteugelen zijn daarom nog met voldoende beproefd. Deze achterstand kan nu de kwes-
tie onder invloed van indringende incidenten snel acuut wordt, niet in korte tijd worden ingehaald. 
De deslcundigen die dit standpunt verkondigen, zijn van mening dat ook in de nu uitgevoerde proef-
projecten de mogelijkheden die de WVVM biedt niet voldoende en adequaat zijn uitgeprobeerd. Zij 
hadden liever meer operationele proeven gezien waarbij vervolgens de vraag wordt gesteld of deze op 
juridische bezwaren stuit, in plaats van de nu gekozen juridische experimenten. 

De schietincidenten van de laatste jaren en de verwaarlozing van de opsporing van illegale vuurwa-
pens veroorzaken een druk op politick en bestuur om te handelen. Daarbij vervalt men maldcelijk in de 
illusie van de maakbaarheid van de samenleving: de idee dat men met een aantal eenvoudige wettelij-
ke maategelen belangrijke maatschappelijke problemen kan oplossen of in elk geval kan beteugelen. 
Bij de drang tot actie staat het bestuur voor de keuze: het op een structurele, brede en integrale manier 
aanpalcken van de veiligheidsproblematiek of snelle, korte acties met concreet resultaat op de korte 
termijn. De neiging om (alleen) de tweede optie te kiezen wordt steeds sterker. 
Men staart zich gemakkelijk blind op het pralctisch effect van een uitbreiding van de bevoegdheden. 
Zowel de Vuurwapenwet als de WWM boden een duidelijke uitbreiding van de politiebevoegdheden, 
mede op aandringen van de politic. In beide gevallen bleven de wettelijke bepalingen een dode letter. 
Er is veel meer en iets anders nodig dan een uitbreiding van de bevoegdheden, te weten: klassieke op-
sporing volhouden gedurende langere tijd. 
In elk geval moet men er rekening mee houden dat veel van de incidenten die aanleiding geven tot de 
discussie van het moment ook met ruimere bevoegdheden in de WWM of andere wetten niet zijn te 
voorkomen. 

De toename van (vuur)wapengeweld blijkt volgens een van de WWM-deslcundigen niet uit de cijfers. 
Er zijn geen goede en betrouwbare gegevens over het gebruik van (vuur)wapens in Nederland. De 
vraag of verruiming van de opsporingsbevoegdheden voor (vuur)wapens eventueel gerechtvaardigd is, 
kan daarom niet worden beantwoord. 

Alternatieven 
Er werden in de bijeenkomst ook een aantal alternatieven besproken voor het aanscherpen van de wet. 
• Nogmaals werd benadrulct dat men in het strafrecht en de strafvordering in elk geval dient vast te 

houden aan de individuele benadering en alleen op basis van een individuele verdenlcing dwang-
middelen kan toepassen. 

• Een belangrijk aandachtsp.unt is het verbeteren van de informatiepositie in de buurt, de regio en 
landelijk. Binnen de regio is vooral een rol voor de crci weggelegd, op landelijk niveau voor de 
CRI. Op dit moment werken de regionale korpsen ook aan een verbetering van de informatieposi-
tie, o.a. door de oprichting van regionale bureaus die dienen ter ondersteuning van vuurwapenon-
derzoeken. 

• De zoals gezegd ruime bevoegdheid tot huiszoeking kan en moet vaker worden toegepast. 
• Proberen de opsporing van vuurwapens te systematiseren en te verbeteren door meer `operatio-

nele slimheid en creativiteit'. Bijvoorbeeld, in de gebieden met een bijzondere gevaarzetting die . 
in de proefprojecten zijn betroldcen, vonnen samenscholingen waarvan een dreiging uitgaat en 
waarbij de politic de aanwezigheid van vuurwapens vermoedt, zonder dat men dit vermoeden kan 
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individualiseren, een belangrijk probleem. In een dergelijk geval kan de politie ook een hond ge-
bruiken die is getraind op geursporen van vuurwapens. Daamiee zou men daadwerkelijk de gren- 
zen en mogelijkheden verkermen van opsporing volgens de regels van de WWM. In een ander 
verband wordt er op gewezen dat in de nabije toekomst modeme technologie de politic nieuwe 
middelen zal verschaffen om de WWM beter te handhaven. Het is nu al technisch mogelijk om 
iemand op afstand met een soort 'scanner' te controleren op het mogelijk verborgen dragen van 
een wapen. Daarbij werd opgemerkt dat over de gevolgen van deze technologie voor de opsporing 
en privacy van de burger nog niet wordt nagedacht. 

• Een meer structurele, wijkgerichte en op wijkbeheer en verbetering van het leefklimaat gerichte 
aanpak van alle betroldcen partijen (politie, OM en bestuur) 

• Erkermen dat een aantal maatschappelijke problemen met het strafrecht en met repressie niet is op 
te lossen. 

• Gezien twee voorgaande punten zijn politic en OM vaak het afvalputje van de onmacht en gebrek 
aan wil van de politick. Zij moeten de verantwoordelijkheid terugleggen waar hij hoort: bij de po-
litick en zich niet met dit soort acties en korte tennijn successen die ze (mogelijk) opleveren met 
een kluitje in het net laten sturen. 

WVVM en/ of Gemeentewet? 
In het tweede deel van de bijeenkomst werden meer concrete mogelijkheden besproken om wapenge-
bruik en illegaal Wapenbezit al of niet na een wetswijziging terug te dringen. Daarbij lcwamen ook de 
voorliggende initiatiefwetsvoorstellen tot aanpassing van de WWM en de Gemeentewet ter sprake. 
Binnen dat kader werd ook aandacht besteed aan de publielcrechtelijke mogelijkheden van de lokale 
overheid om op te treden. In de regionale proefprojecten is geen ervaring opgedaan met optreden van 
de lolcale overheid of met publiek-private samenwerlcing. Wel is in het kader van het Rotterdamse 
project de vraag gesteld aan deslcundigen van gemeente en politic om de mogelijkheden te inventarise-
ren. In Eindhoven is een dergelijke aanpak in december van het vorig jaar toegepast. Medewerkers van 
het Eindhovense project waren voor de bijeenkomst uitgenodigd, maar waren verhinderd. 
Over de publielaechtelijke mogelijkheden om bijvoorbeeld op wapenbezit te controleren werd door 
een juridisch medewerker van de gemeente Rotterdam een korte uiteenzetting gegeven. 

In de discussie zijn drie soorten geweldsituaties te onderscheiden waarbij wapens in het spel lcunnen 
zijn: 
• Redeloos geweld 
• Criminaliserende buurten 
• Geweld bij manifestaties en evenementen 

Er zijn al de nodige mogelijkheden voor lolcale overheden om geweld aan te paldcen. De Rotterdamse 
APV bijvoorbeeld, die mede gebaseerd is op het VNG-model, maakt het mogelijk om: 
• op te treden tegen samenscholing en uitdagend gedrag op straat; 
• beveiligingsmaatregelen op te leggen bij te organiseren evenementen. Het is bijvoorbeeld moge-

lijk om de openbare ruimte te privatiseren; 
• specifieke voorwaarden om het dragen en gebruiken van wapens te voorkomen op te nemen in 

verleende vergunningen; 
• op te treden tegen hinderlijk gedrag op de openbare weg en in publieke ruimten; 
• tegen drankgebruik op de openbare weg en in publieke mimten op te treden; 
• gebieden aan te wijzen waar ook andere wapens dan in de WWM genoemd niet (openlijk) mogen 

worden gedragen 
• prostitutie te verbieden (behoudens waar nadrukkelijk toegestaan) 
• de openbare ruimte beveiligen met camera's (in overleg met de Registratielcamer). 
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De pralctijk laat zien dat er de volgende bemoeienis is van het lokaal bestuur: 
• manifestaties en horecagebieden is een klassieke bemoeienis van de burgemeester; 
• in criminaliserende wijken als de Millinxbuurt is de bemoeienis van de burgermeester als de hoe-

der van de openbare orde vrijwel afwezig; 
• tegen het redelOze geweld staan we allemaal machteloos. 

Het wetsvoorstel van Kamerlid Van de Camp introduceert een artikel 174b in de Gemeentewet op 
grond waarvan de burgemeester in bepaalde gebieden kan optreden. De geconstrueerde figuur heeft 
een parallel in de figuur van artikel 13b van de Opiumwet waarbij in het strafrecht plots de burge-
meester opduilct en de bevoegdheid Icrijgt om drugspanden te sluiten. 
Het voorgestelde artikel biedt mogelijk een antwoord op het probleem van criminaliserende wijken. 
Men laat het verdachtencriterium varen. Men is wel gebonden aan de eis van proportionaliteit. De 
dwangmiddelen lcurmen op grond van deze nieuwe bevoegdheid maar beperkte tijd in een aangewezen 
gebied in noodsituaties worden toegepast. 
Verder is daarnaast eerst en vooral een integrale aanpak, inclusief stadsvernieuwing, noodzakelijk om 
de problemen in deze stadswijken aan te pakken. 

In de discussie volgend op deze presentatie tekenden zich vier standpunten af: 
1. noch een aanpassing van de WWM, noch van de Gemeentewet is gewenst 
2. als er (al) een wetswijziging nodig is, verdient de aanpassing van de Gemeentewet de voorkeur en 

lcunnen het strafrecht en de WWM beter ongemoeid worden gelaten 
3. alleen het strafrecht moet worden aangepast 
4. zowel het strafrecht als de Gemeentewet behoeven aanpassing. 

Ad 1: 
Er werden vragen gesteld bij de mogelijkheden om de strafvorderlijke bevoegdheid tot fouillering te 
baseren op de Gemeentewet en de APV. Het is zeer wel mogelijk dat deze constructie in strijd is met 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook los daarvan is de voorgestelde aanpassing 
van de Gemeentewet geen goed idee. Het betreft de toepassing van betreldcelijk zware dwangmidde-
len. Die toepassing moet te alien tijde door de onafhankelijke rechter lcunnen worden getoetst. 

Ad 2: 
Een bestuursrechtelijke oplossing en, nog beter, een geIntegreerde aanpak van de problematiek door 
het lokale bestuur en/ of de lokale driehoek is te verkiezen boven een vreemdsoortige aanpassing van 
het strafrecht. Het strafrecht is in de Millinxbuurt oneigenlijk gebruilct, namelijk voor het terugdringen 
van een ongewenst maatschappelijk fenomeen: illegaal wapenbezit en wapengeweld, maar niet voor 
het opsporen van concrete strafbare feiten. 
Een bevoegdheid van de burgemeester vastgelegd in de Gemeentewet en APV verschaft de acties het 
noodzakelijke politieke commitment. Bovendien is er sprake van democratische controle. 

Ad 3: 
Uitbreiding van de opsporingsbevoegdheden in de WWM verdient de voorkeur omdat de acties zoals 
die in de proefprojecten zijn uitgevoerd en waaraan de politic behoefte heeft om haar handhavingstaak 
uit te oefenen, opsporingsactiviteiten zijn. Verder wordt gesteld dat optreden in probleemgebieden op 
grond van het strafrecht en de WWM herkenbaarder is voor de burger. 
Aan toepassing van de ruimere bevoegdheden zou dan wel een aantal voorwaarden moeten worden 
verbonden. In de wet zou moeten worden omschreven in welk soort situatie de bevoegdheid kan wor-
den toegepast. Hoewel het uitschrijven van een last ex. artikel 51 WWM een uitsluitende bevoegdheid 
is van de OvJ, zou in een Herenakkoord moeten worden afgesproken, dat zo'n last altijd in de drie-
hock moeten worden getoetst. 
Wanneer deze ruimere opsporingsbevoegdhe .den worden toegekend, heeft het aanpassen van de APV 
om vuurwapenbezit en —gebruik te bestrijden niet zo veel meerwaarde. 
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Als een argument tegen gebruik van publielcrechtelijke instrumenten wordt naar voren gebracht dat er 
weinig effect van de aanpassing van de Gemeentewet en het inzetten van de APV is te verwachten. 
Verwacht wordt dat de dwangmiddelen langs deze weg maar in een beperkt gebied en voor een be-
perIcte periode lcunnen worden ingezet. Daarvan valt geen structureel effect op de veiligheid van een 
gebied en het wapenbezit en —gebruik te verwachten. 

Ad 4: 
Zowel de WWM als.de Gemeentewet dienen te worden aangepast, omdat beide wegen een eigen doel 
hebben en afzonderlijke problemen om op te lossen. De (eventueel aangepaste) WWM heeft tot doel 
het bestrijden van illegaal wapenbezit in het algemeen. Het opnemen van dwangmiddelen in de Ge-
meentewet en APV heeft een ander en meer preventief doel, te weten probleemgebieden (weer) vei-
lig(er) maken. In tegenstelling tot het geval van opsporing is het in dit geval ook niet storend als de 
inzet van deze bijzondere bevoegdheden lcrachtens de APV van tevoren in de pers wordt aangekon-
digd. Het is een middel ter bestrijding van een probleem van rechtsorde en openbare orde in een be-
paald gebied. Schietincidenten, illegaal wapenbezit en gebruik van vuurwapens concentreren zich voor 
een belangrijk deel in bepaalde stedelijke gebieden. Volgens jurisprudentie van de Raad van State 
wordt de openbare orde bedreigd bij een concentratie van strafbare feiten in een beperIct geografisch 
gebied. 

Op een punt bereiken vertegenwoordigers van alle vier de standpunten overeenstemming: er moeten 
meerdere middelen gelifictijdig worden ingezet om de problemen van stedelijke gebieden met een con-
centratie van misdaad en (wapen)geweld integraal aan te paldcen. De trefwoorden zijn: renovatie, grote 
stedenbeleid, integraal veiligheidsbeleid. 

Tot slot van de bijeenkomst werd het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Kuijper besproken. Volgens 
vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en de politie biedt het wetsvoorstel van het Kamerlid 
geen duidelijke meerwaarde. Het laat de noodzaak voor een individuele verdenlcing voor het doorzoe-
ken van voertuigen vallen. Maar ook nu is het doorzoeken van voertuigen mogelijk zonder een duide-
lijke individuele verdenlcing en wel op grond van artikel 49, WWM, de bevoegdheid tot het doen van 
een huiszoelcing. Een probleem is wel dat de opsporingsambtenaar dan niet gerechtigd is om het ver-
voermiddel te laten stoppen. 
Ook de speciale bepalingen met betreldcing tot het doorzoeken van voertuigen in de huidige redactie 
van artikel 51 WWM hebben eigenlijk weinig meerwaarde. Het doorzoeken van vervoenniddelen in 
het geval bijvoorbeeld een overval dreigt, Ican ook al op grond van de strafbaarheid van voorberei-
dingshandelingen. 
De bevoegdheid tot het fouilleren is belangrijker. Het wetsvoorstel van Kamerlid Kuijper voorziet daar 
niet in. 

Samenvattend 
Het was niet het doel van de bijeenkomst om te komen tot een (eensluidend) advies. Dit verslag ein-
digt daarom met een samenvatting van een aantal van de belangrijkste overwegingen die naar voren 
werden gebracht. 

In het algemeen luidde het standpunt van de bepleiters van ruimere bevoegdheden, dat als de wetgever 
of de rechter geen uitgebreide bevoegdheden toekennen, het verbod op het bezit en dragen van vuur-
wapens niet is te handhaven. Dat levert volgens dit standpunt met name in grootstedelijke probleem-
gebieden, in de zogenaamde gebieden met een bijzondere gevaarzetting, problemen op. 

Tegenstanders stellen bier tegenover dat de in de proefprojecten gebruilcte benadering (verdenlcing op 
grond van het gebied.waar men zich bevindt en/ of de groep waartoe men behoort) leidt tot een onaan-
vaardbare aantasting van de beginselen van het Nederlands strafrecht. Bovendien zijn zij van mening 
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dat de noodzaak voor ruimere bevoegdheden onvoldoende is aangetoond en dat van niimere bevoegd-
heden niet (automatisch) een oplossing of vermindering van problemen met bezit en gebruik van 
vuurwapens kan worden verwacht. 

Een aantal deskundigen acht een publielcrechtelijke aanpak gebaseerd op een (eventueel aangepaste) 
Gemeentewet en APV te verldezen, omdat dit een aanpak toegesneden op de concentratie van geweld-
problemen in stedelijke gebieden met een bijzondere gevaarzetting mogelijk maakt. Anderen ver-
wachten weer weinig effect van een dergelijke aanpak. Verder wordt er op gewezen dat het opnemen 
van een fouilleringsbevoegdheid in de Gemeentewet mogelijk in strijd is met het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens en de noodzakelijke toetsing van een dergelijke bevoegdheid voor de 
rechter ontbeert. 
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Bijlage: lijst van aanwezigen 

Deelnemers forum: 

1. Dhr. Prof. Dr. P. van Reenen 

2. Dhr. Mr. P. Oskam 

3. Dhr. Mr. G.P. van de Beek 
4. Dlr. Mr. A. Schotman 
5. Dhr. Mr. R. Gerding 

6. Dhr. G. de Vlieg 

7. Dhr. P. Gademan 
8. Dhr. Mr. D.H. van Efferen 
9. Dhr. Mr. J. Bruinsma 

De genodigde hoogleraren strafrecht De Jong (RUG) en Naeye (VUA) bleken helaas op het laatste 
moment verhinderd. 

Overige aanwezigen: 

10. Drs. A. Moolenaar 
11. Dhr. J. Boddeus 
12. Dhr. Drs. M. Kruissink 

13. Drs. R. Timmermans 

14. Dlr. A. Hijmering 
15. Dhr. J. Slavenburg 
16. Drs. M. de la Haye 
17. Dhr. H. Hilgerman 
18. Dhr. A. Rosenbrand 
19. Dhr. M. van Dulmen 
20. Dhr. Mr. R. Appels 
21. Dhr. Drs. G. van Oils 
22. Dhr. Drs. H. Braam 

Ministerie van Justitie, Inspectie Rechtshandhaving/ Universiteit 
Utrecht, voorzitter 
Officier van Justitie, Rotterdam, gedetacheerd bij Ministerie van 
Jusfitie, DGRH 
Ply. Hoofd officier van Justitie, Rotterdam Rijnmond 
Officier van Justitie Amsterdam 
Officier van Justitie, auteur hoofistuk organisatie en beleid opspo-
ring en vervolging in: De WWM, een strafrechtelijk commentaar 
Hoofd Regionaal Bureau Wapens en Munitie, Rotterdam-
Rijnmond 
Regionaal projectcoordinator vuurwapens, Amsterdam-Amstelland 
Gemeente Rotterdam, Juridische Zaken 
Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving 

Ministerie van Justitie, DGRH 
Ministerie van Justitie, DGRH 
Ministerie van Justitie, WODC, voorzitter begeleidingscommissie 
onderzoek proefprojecten 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie 
Politie 
Politie Rotterdam-Rijnmond 
Politie Rotterdam-Rijnmond 
Politie Rotterdam 
Politie Amsterdam-Amstelland 
Politie Brabant-Noord 
OM 's Hertogenbosch 
OM 's Hertogenbosch 
BeleidsOnderzoek & Advies (BOA) 
BeleidsOnderzoek & Advies (BOA) 



Bijlage 4: kwantitatieve gegevens over vuurwapens (toelichtingen) 

Inleiding 
In deze bijlage worden de lcwantitatieve gegevens over vuurwapenbezit die in het rapport zijn gebruilct 
toegelicht. Het betreft landelijke gegevenS van de CRI voor doden als gevolg van een schietpartij en 
gegevens uit de drie proefregio's. 

Landelike gegevens 
Tussen 1986 en 1994 is door de CRI het aantal doden bij een schietpartij vrij compleet geregistreerd. 
In de periode vanaf 1994 tot 1997 is de registratie overgenomen door de regiopolitie Hanlanden en 
blijkt er een onderschatting te zijn van het aantal werkelijk gedode slachtoffers. Er moet worden op-
gemerkt dat de CRI al in 1997 de taak van de regiopolitie Haaglanden weer heeft overgenomen. 

Tabel 1: 
Jaartal: 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Tabel 2: 
Jaartal: 
1994 
1995 
1996 
1997 

Aantal doden: 
68 
54 
60 
69 
71 
71 
103 
104 

Aantal  doden: 
88 
94 
88 

. 	96 

De getallen uit tabel 1 laten een stijging zien in het aantal doden als gevolg van schieten over de jaren. 
De conclusie die in het CRI-rapport wordt gemaalct gaat alleen over de laatste vier jaar ('94-'97). Er 
wordt geconcludeerd dat het jaarlijlcs aantal slachtoffers van vuurwapengebruik in de periode 1992- 
1997 (na correctie voor onderschatting) constant ligt rond de110. 

Gegevens over schietincidehten van Amsterdam-Amstelland: 
Voor de regio Amsterdam-Amstelland is in de loop van de tijd de manier waarop het aantal schietinci-
denten wordt geteld veranderd. In de periode 1991-1995 zijn alle schietincidenten geteld, dus ook die 
waarbij geen slachtoffers zijn gevallen. Na 1995 zijn nog alleen de schietincidenten bijgehouden 
waarbij slachtoffers zijn gevallen. Dit is gedaan omdat bij deze incidenten duidelijk is dat het gaat om 
een incident waarbij vuurwapens gebruilct zijn. Voor 1996 is niet duidelijk hoeveel schietincidenten er 
zijn geweest met slachtoffers, maar is wel bekend hoeveel slachtoffers er zijn gevallen bij deze inci-
denten. 

De laatste jaren is er een standaardmethode om alle schietincidenten op te sporen. Schietincidenten 
worden in de regio Amsterdam-Amstelland door daartoe speciaal vrijgestelde functionarissen in de 
informatiesystemen opgespoord en geregistreerd. Alle geselecteerde pv's worden doorgelezen. Er is 
gekozen voor doorlezen van de pv's omdat men niet kan vertrouwen op automatische tellingen van 
geregistreerde incidenten. Dat bleek een keer uit de controle van automatische tellingen van inbeslag-
genomen vuurwapens. Slechts 52% van de geregistreerde en getelde inbeslagnames van vuiu -wapens 
had daadwerkelijk betrelddng op vuurwapens, 48% had betrelddng op stuldcen munitie die bij de 
vuurwapens in beslag waren genomen, maar apart als vuurwapen waren geregistreerd. 
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Schietincidenten worden gedefinieerd als incidenten waarbij slachtoffers vallen tengevolge van het 
gebruik van een vuurwapen. Deze incidenten worden gezocht onder de rubrieken: 
1. Moord en doodslag 
2. Schietincident (wordt in de registratie alleen aangemaakt als er een wapen in beslag is genomen). 

Verder worden de volgende controles uitgevoerd: 
• Zware mishandeling (omvat ook straatroof) steelcproefsgewijs: drie keer per jaar worden voor een 

maand alle processen-verbaal doorgekeken: Dit levert tot nu toe geen extra incidenten op 
• Technische recherche: krijgt centraal alle inbeslaggenomen vuurwapens te zien: Dit levert tot nu 

toe geen extra incidenten op 
• CED: centrale recherche voor de door hen geregistreerde moorden: Dit levert af en toe een extra 

incident op. 
• Het Parool op internet 

Het blijkt dat in het korps schietincidenten consequent onder `Moord en doodslag' worden geregi-
streerd en er uit de controles tot nu toe (nagenoeg) geen aanvullingen komen. Wel is het mogelijk dat 
incidenteel liquidaties in het milieu door de politie niet in (algemene) systemen worden geregisteerd 
en ook niet de pers halen. Dit zijn er maximaal een of enkele per jaar. 
De ontwikkeling van het aantal schietincidenten laat geen duidelijke trend voor de hele regio Amster-
dam-Amstelland. Voor de wijk Ganzenhoef is er een volgende ontwildceling te zien in het totaal aantal 
schietincidenten (staafdiagram 1). 

Staafdiagram 1: Het aantal schietincidenten voor Ganzenhoef (96-99). 

s2 

8,0 

7,0 

6,0 

5.0 

:§ 4,0 

I 3,0 

VVYKTEAM: ganzenhoef 

JAAR 

. '97 '98 439 

Dit staafdiagram laat zien dat in de afgelopen vier jaar het aantal schietincidenten met slachtoffers in 
de wijk Ganzenhoef is gestegen (van 4 tot 7). Het aantal schietincidenten is in '99 net zo hoog als in 
'98, maar voor de hele regio Amsterdam-Amstelland is in '99 het totaal aantal schietincidenten afge-
nomen. Er is een aantal wijken waarin het aantal schietincidenten met slachtoffers juist is afgenomen 
(zie bijvoorbeeld staafdiagram 2). 
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Staafdiagram 2: Het aantal schietincidenten met slachtoffer voor de Flierbosdreef(96-99). 

VVYKTEAM: Flierbosdreef 

JAAR 
96 '97 98 99 

De ontwildceling per wijIcteam is zeer verschillend in de regio Amsterdam-Amstelland. Het idee dat 
geweld zich concentreert op bepaalde buurten lijkt uit deze gegevens naar voren te komen. Het lijlct 
crop dat Ganzenhoef en nog twee andere wijken (Oud-West en Lod. van Deysselstraat) steeds geweld-
dadiger zijn geworden, terwijl er bijvoorbeeld in de Flierbosdreef en de Balistraat steeds minder 
schietincidenten plaats vinden 

Gegevens over schietincidenten van Brabant -Noord: 
Om de gegevens over schietincidenten te verlcrijgen is door het Regionaal Bureau Wapens en Munitie 
van de regio de volgende procedure gevolgd: 
Elke ochtend wordt automatisch door Bedrijfs Processen Systeem (BPS) een uitdraai gemaakt van de 
mutaties van vooraf ingegeven incidentiecodes en elke vrijdag wordt automatisch een uitdraai gemaalct 
van de goederenmodule, namelijk de vermiste en aangetroffen goederen. 
In de praktijk blijkt niet iedereen de juiste incidentiecode te gebruiken en wordt pas bij controle van de 
goederenmodule duidelijk dat een vuurwapen werd aangetroffen of in beslag genomen. 
Voor alle gegevens die we gebruiken is het systeem middels de volgende zoelcstring geraadpleegd: 
"wapen-pisto-revolv-geweer-huls-hulzen-geweren-munit-patro-magazij-grana-schiet-schot-schoten-
explosie-bom-bomm-houder-geschoten" 
Zowel het aantal gewonden als het aantal doden laat een grote stijging zien in de afgelopen vier.  jaar. 
Het totale aantal slachtoffers (gewonden plus doden) dat er valt bij schietincidenten in Brabant Noord 
is over deze vier jaar significant gestegen (tot op het 5%-niveau). In de volgende figuur is een regres-
sielijn (een lineair en log lineair model) getroldcen die deze trend laat zien. Ook het aantal in beslag 
genomen vuurwapens is in deze vier jaren significant gestegen. 
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Dependent Mth Rsq d.f. 	F Sigf 	b0 	bl 

VWPDOSCH LIN ,900 	2 	18,00 ,051 -7176,0 3,6000 
VWPDOSCH LOG ,900 	2 	18,02 ,051 -54637 7191,40 

Figuur 1:Het totaal aantal gewonden bij de schietincidenten (96-99). 
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Gegevens over vuurwapengebruik in Rotterdam: 
De gegevens die betrelddng hebben op de regio Rotterdam-Rijnmond zijn op de volgende manier ver-
lcregen. 
Als eerste zijn alle processen verbaal aangeleverd die voldeden aan onderstaande specificaties met in 
de toelichting het zoeldtem `vuurwapen': 
Handhaving bijzondere wetten / wet wapens en munitie 
Vermogensdelict / diefstal geweld 
Geweld /afpersing 
Geweld /afdreiging 
Geweld /openlijk geweld 
Geweld /doodslag 
Geweld /moord 
Deze zijn ook nog geselecteerd op persoonskaarten met de rol `gewonde' en/ of `overledene'. 
Deze eerste selectie leverde 270 processen-verbaal op over een periode van 5 jaar (1995-tot en met 
september 1999). Ongeveer 30 pv's hiervan hadden betrelddng op schietincidenten met of zonder 
slachtoffers en de rest waren geen schietincidenten. Bij 19 processen verbaal was er sprake van een of 
meer slachtoffers (zie tabel 2). Deze aantallen zijn vele malen lager dan verwacht en ook veel kleiner 
dan die we uit de regio Amsterdam-Amstelland hebben verlcregen. 

Tabel 2: Schietincidenten met slachtoffers, Rotterdam-Rijmond (eerste selectie) 

tot en met september 1999, en daarna is het aantal geschat (zie bijlage 1, pag. 6,7) 

o Otesesei 

o Linear 

i 0 Legworic 

1999 

1995 	1996 	1997 	1998 	199  
4 	1 	2 	10 	3 

4 	0 	2 	9 	3 
4 	0 	2 	9 	3 

0 	1 	0 	1 	0 
0 	2 	0 	1 	0 
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Omdat deze aantallen wel heel erg laag zijn hebben we in overleg met Bureau Recherche Informatie 
van de regio Rotterdam-Rijnmond een nieuwe poging gewaagd om een adequaat en deldcend kader te 
definieren waarbinnen alle schietincidenten vallen. Dit heeft er toe geleid dat we voor dezelfde periode 
nog een aanvullende zoekopdracht hebben toegevoegd met de zoelcstring: 
Geweld / moord 
Geweld / doodslag 
Geweld /schietpartijen - 

Bij deze selectie is de voorwaarde dat er in de toelichting het zoelcitem `vuurwapen' moet staan en de 
selectie op persoonslcaarten met de rol `gewonden' en/ of `overledene' achterwege gelaten. Om te 
voorkomen dat er lege registraties zijn geselecteerd is in de query de beperldng opgelegd dat er aan de 
betreffende registratie een wetcode moet hangen. 
Uit deze tweede selectie (2159 pv's over 1995-tot en met december 1999, zonder de 270 eerder aan-
geleverde pv's) is met behulp van SPSS een aselecte steelcproef van 100 per jaar getroldcen (500 stulcs 
in totaal). Met behulp van deze steelcproef is geschat hoeveel extra schietincidenten er nog in deze 
2159 processen verbaal zitten. 
Uit deze steekproef zijn de gegevens zoals in tabel 3 staan weer gegeven, verlcregen. 

Tabel 3: Gegevens over incidenten uit de processen 

Steelcproef 
Totaal aantal reale incidenten 
- Geen vuurwapen 
- Dreigen met vuurwapen 
- Schieten met vuurwapen 
Aantal schietincidenten met slachtoffers 
Aantal Schietincidenten met gewonden 
- Totaal aantal gewonden bij deze incidenten 
Aantal schietincidenten met doden 
- Totaal aantal doden bij deze incidenten 

1995  
100 
75 
72% 
5,3% 
22,7% 
14,7% 
14,7% 
13 
1,3% 
2 

verbaal van de 
1996 
100 
71 
69% 
0% 
31% 
14,1% 
11,3% 
8 
4,2% 
4 

tweede selectie. 
1997 
100 
83 
64,7% 
3 ,5% 

31,8% 
11,8% 
10,6% 
9 
1,2% 
1 

2 tot en met september 1999, en daarna is het aantal geschat (zie bijlage 1, pag. 6,7) 

1998  
100 
89 
82% 
0% 
18% 
11,2% 
10,1% 
9 
2,2% 
2 

19992  
100 
85 
78,8% 
0% 
21,2% 
12,9% 
9,4% 
8 
3,5% 
3 

Om de gegevens uit de steelcproef van 100 per jaar om te zetten naar totale aantallen per jaar is er ge-
keken hoeveel incidenten er in totaal waren over deze periode. Het gaat respectievelijk voor de periode 
1995 tot en met 1999 om de volgende aantallen 383, 410, 416, 469, 481 per jaar. 
Om de steelcproef van 100 (waarbij een aantal afzonderlijke pv's of mutra's over hetzelfde incident 
bleken te gaan) om te zetten naar het `werkelijke' aantal incidenten is vermenigvuldigd met de pro-
portie per jaar (respectievelijk met 3.83, 4.10, 4.16, 4.69, 4.81 voor de verschillende jaren). Daarna is 
deze schatting opgeteld bij de gegevens uit de eerdere selectie zodat er een redelijk idee is verkregen 
over de aantallen incidenten die betreldcing hebben op vuurwapens. 
In geen van de drie reelcsen is een toename van het aantal of de ernst en intensiteit van de schietinci-
denten te onderkermen. 
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