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U dient zich te melden aan de balie van het opgegeven politiebureau. Neem een identiteitsbewijs mee
(paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
De preventief fouilleer controle vangt om 13:30 uur aan met een briefing op het bureau. Een briefing is bij
de politie een standaard overleg dat voor een dienst of actie plaatsvind waarin – in dit geval – de
doelstellingen en wijze van controleren worden uitgelegd. Er is ruimte om opmerkingen te maken/vragen
te stellen.
Voorafgaande aan de briefing dient u een geheimhoudingsverklaring en vrijwaringsverklaring te
ondertekenen.
Na afloop van de briefing dient u zelfstandig naar de controlelocatie te gaan.
Tijdens de controle verzoeken wij u zich niet actief bezig te houden met de controle en contact te zoeken
met de politieambtenaren die de controle uitvoeren. Dit in verband met de veiligheid.
Indien u een opmerking wilt plaatsen of vragen wilt stellen, kunt u dit na afloop van de (deel)actie zelf doen
aan de coördinator. U kunt uw vraag ook stellen aan een politieambtenaar als daar tijdens de actie ruimte
voor is.
Wij verzoeken u tijdens uw aanwezigheid op het politiebureau en tijdens de dienst geen beeld- of
filmopnames te maken waardoor de identiteit van politieambtenaren of individuele personen (mogelijk) te
herleiden valt. Door het maken van opnames tast u de privacy van de politieambtenaar en van de te
fouilleren persoon aan.
Rond 18:00 uur zullen we terugkeren naar een van de politiebureaus voor het eten. De politie biedt u een
voedselpakket aan. Er is keus uit een vegetarisch en een niet-vegetarisch pakket.
Hierna vervolgen we de actie.
Er zullen binnen het aangewezen veiligheidsrisicogebied meerdere locaties worden aangedaan.
Rond 22:00 uur keren we terug naar het politiebureau voor de debriefing; een terugblik op de uitgevoerde
actie. Tijdens de debriefing is er gelegenheid om uw bevindingen over de actie met de betrokken
politieagenten te delen en is er ruimte om vragen te stellen.

Getuige
Indien u als waarnemer deelneemt aan een gerichte wapencontrole bestaat de kans dat u getuige bent van een
incident / strafbaar feit. Hierdoor is het mogelijk dat u als getuige wordt opgeroepen in de desbetreffende (straf)zaak.
Geheimhoudingsverklaring
Als waarnemer betreedt u politiebureaus, neemt deel aan de (de)briefing en bent u aanwezig bij de preventief
fouilleer controles. Tijdens de controle kan het zijn dat u getuige bent van een strafbaar feit en/of een aanhouding.
Het bovenstaande wordt beschouwd als politie- en opsporingsinformatie. In het kader van de privacy en het
opsporingsbelang gelden er wettelijke voorschriften die regels stellen aan het wel/niet mogen delen van politie-en
opsporingsinformatie. Om te zorgen dat u kennis draagt van deze regels en te voorkomen dat er (onbewust)
onrechtmatig informatie wordt gedeeld, bent u verplicht een geheimhouderverklaring te tekenen. U zal door de
geheimhoudingsverklaring niet worden belemmerd in uw taak als waarnemer.
Vrijwaringsbewijs
U neemt vrijwillig deel aan een politieactie en loopt daardoor in potentie kans dat u in een situatie kan komen te
verkeren waarin uw veiligheid in het geding komt. Daarom is het voor u van belang te weten dat de politie niet
verantwoordelijk is voor geestelijke en/of lichamelijke letsel of schade aan eigendommen dat het gevolg is van
deelname als waarnemer aan deze acties.

