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Wob verzoek preventief fouilleren

Geachte heer Van de Wijngaart,
In vervolg op mijn brièfvan 24 december 2013 en uw e-mailbericht van
29 december 2013 kan ik u het volgende meedelen.
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebt u verzocht om
informatie met betrekking tot wapenincidenten uit de categorie Straatroof {code B70) in
het veiligheidsrisicogebied Zuid Oost gedurende de periode 1 september 2011 t/m
31 augustus 2012. Kijkend naar de Evaluatie wapencontroles 2011-2012 (tabel 1.7 op
p,16) gaat het daarbij om 86 wapenincidenten. Daarbij is het u te doen om de
informatie die ziet op de wijze waarop een wapen bij elk individueel incident een rol
heeft gespeeld. Voorts liet u weten voldoende informatie te hebben indien wordt
toegelicht bij welke incidenten al dan niet een wapen betrokken is geweest en om wat
voor soort wapen het daarbij ging.
Hierbij treft u vier uitdraaien van excelbestanden aan met daarin een overzicht van:
1.
2.
3.
4.

Registraties
Registraties
Registraties
Registraties

waarbij
waarbij
waarbij
waarbij

een wapen is aangetroffen.
gedreigd is met een wapen (maar geen wapen is aangetroffen).
geen wapen is aangetroffen.
niet duidelijk is geworden of gebruik is gemaakt van een wapen.

In het overzicht treft u in totaal 88 registraties aan. De heer Veenstra heeft u eerder
ook al toegelicht dat het registratiesysteem niet statisch is en dat er dagelijks mutaties
plaatsvinden. Naar aanleiding van uw verzoek is de zoekvraag die destijds in het kader
van de evaluatie is gedaan nagebootst, en dat heeft 2 extra incidenten opgeleverd.
Wellicht ten overvloede wijs ik u in dit verband op de bij u bekende 'Notitie evaluatie
preventief fouilleren 2010', waarin met name op pagina 3 en 4 wordt toegelicht op
welke wijze de cijfers worden gegenereerd en dat wordt erkend dat een deel van de
wapenincidenten wel als zodanig geregistreerd staat, maar feitelijk geen
wapenincident betreft. Daarbij wordt overwogen dat anderzijds tevens
wapenincidenten plaatsvinden die niet worden gemeld en dus niet als zodanig
geregistreerd staan.
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Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
de korpschef van poljiie, namens deze,
de politiechef van Amsterdam, voor deze.

mr Th. Tanja
korpsjurist

Indien u zich niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit kunt u overeenkomstig de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk
bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden ingediend bij de korpschef van politie en te worden
gericht aan de chef Bureau Juridische Zaken van de eenheid Amsterdam, postbus 2287, 1000 CG
Amsterdam.

« waaKzaam en dienstbaar»

Zaak/registratie (BVH- nummer Soort wapen

2012227988
2012223130
2012220505
2012220250
2012216955
2012216277
2012213887
2012212915
2012208388
2012204331
2012201086
2012179938
2012179034
2012176612
2012158666
2012139742
2012133186
2012132381
2012123934
2012123723
2012111843
2012097806
2012084954
2012083818
2012079569
2012079335
2012075727
2012073819
2012060212
2012055136
2012054123
2012045265
2012044580

Mes
Vuurwapen
Vuurwapen
Mes
Vuurwapen
Mes en vuurwapen
Vuurwapen
Vuurwapen
Vuurwapen
Mes
Vuurwapen
Vuurwapen
Mes
Vuurwapen
Twee vuurwapens en traangas/pepperspray
Vuurwapen
Twee vuurwapens
Mes
Vuurwapen
Vuurwapen
Mes
Vuurwapen
Steekwapen
Vuurwapen
Vuurwapen
Vuurwapen
Vuurwapen en mes
Twee vuurwapens
Vuurwapen
Mes
Mes
Vuurwapen
Twee vuurwapens

2012044544
2012044416
2012040579
2012039011
2012037549
2012022873
2012020708
2012013069
2012011161
2012005867
2012004855
2011323677
2011300074
2011298423
2011295482
2011293037
2011287136
2011286078
2011270598
2011270345
2011263491
2011263456
2011261245
2011256643
2011254122
2011249753
2011245620
2011240552
2011232356
2011225360
2011264746

Twee vuurwapens
Mes
Mes
Mes
Vuurwapen
Mes
Vuurwapen
Vuurwapen
Steekwapen
Traangas/pepperspray
Vuurwapen
Mes
Mes
Vuurwapen .
Vuurwapen
Vuurwapen
Mes en vuurwapen
Vuurwapen
Drie vuurwapens
Mes
Mes
Mes
Vuurwapen
Mes
Mes
Vuurwapen
Vuurwapen
Mes
Mes
Mes
Vuurwapen (niet gedreigd met wapen)

Zaak/registratie (BVH nummer Soort wapen
Vuurwapen
2012208357
2012156619

Vuurwapen

2012132087

Vuurwapen

2012126030

Onbekend

2012062680

Vuurwapen (onder zijn trui)

2012032982

Vuurwapen

2012020721

Vuurwapen

2011324039

Vermoeden vuurwapen

2011299105

Vuurwapen

2011274883

IVIes

Zaak/registratie (BVH-nummer)

2012220427
2012192172
2012184375
2012169168
2012131222
2012113376
2012087958
2012041561
2011272001
2011245615

Zaak/registratie (BVH-nummer) Soort wapen
2011288888

Waarschijnlijk telefoon voor wapen aangezien

2011282194

Wapen niet gezien alleen gevoeld, vermoeden vuurwapen

2011250738

Onduidelijk

2012194289

Wapen niet gezien alleen gevoeld, vermoeden vuurwapen

