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• In uw brief van 7 april 2011 heeft u de politieberaden verzocht advies uit te brengen op het
conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de
Politiewet 201x met betrekking tot de verruiming van fouilleerbevoegdheden.
De vijf voorgenomen wetswijzigingen verruimen enerzijds de mogelijkheden om preventief
fouilleren in te zetten en bieden anderzijds betere veiligheidswaarborgen bij aanhouding,
vervoer en insluiting van verdachten en personen (in het kader van de hulpverleningstaak van
de politie).
De wetswijzigingen waardoor preventief fouilleren versneld in kan worden gezet door een
mondeling bevel van de (hulp)officier van justitie, de aanwijzingsbevoegdheid van de
burgemeester in onvoorziene spoedsituaties en in het kader van noodrecht, maken het
mogelijk dat sneller door de politie opgetreden kan worden in plotselinge onveilige situaties.
Dit komt de handhaving van de openbare orde in de gemeente ten goede. Daarbij is het van
het grootste belang dat de democratische legitimiteit wordt gewaarborgd door het (achteraf)
afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad door de burgemeester.
Met betrekking tot de voorgestelde wetswijzigingen omtrent de zogenaamde
‘insluitingsfouillering’ wordt tegemoet gekomen aan de nadrukkelijke wens van de politie,
ingeval van vervoer en insluiting van personen, fouilleerbevoegdheden toe te kennen zodat
de veiligheid van deze personen, agenten en ander betrokken personen vergroot worden.
In de memorie van toelichting is ingegaan op het al dan niet wettelijk verankeren van criteria
ten behoeve van gerichte fouillering. De politie wil graag meer duidelijkheid over de
mogelijkheden en onmogelijkheden van een gerichte fouillering, zonder dat er sprake is van
ongeoorloofde selectie van de te fouilleren personen die in strijd is met non-discriminatoire
beginselen. Dit hoeft voor de politie echter niet per se te geschieden via verankering in de
wet. U wijst in de toelichting op het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door de
Nationale Ombudsman. Ik spreek de verwachting uit dat het onderzoek zal leiden tot

handvatten voor een behoorlijke wijze van preventief fouilleren, waaronder een geoorloofde
selectie.
In de memorie van toelichting geeft u aan dat u, aanvullend op de vijf wettelijke maatregelen,
voornemens bent om, door middel van toevoeging van feitcodes aan de tekstbundel van het
OM en wijziging van het besluit OM-afdoening, de afdoening van overtredingen in het kader
van de Wet wapens en munitie op straat mogelijk te maken. Deze mogelijkheid heeft dan
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• ondermeer betrekking op het aantreffen van pepperspray, een boksbeugel of een
ploertendoder. Ik sta positief ten opzichte van deze maatregelen, mede omdat deze bij zullen
dragen aan het verminderen van de administratieve belasting.
In artikel IV van het conceptwetsvoorstel bepaalt u dat verschillende artikelen of onderdelen
daarvan op verschillende tijdstippen kunnen worden vastgesteld. U licht toe dat het in de
bedoeling ligt om deze wet als één geheel in werking te laten treden maar dat de mogelijkheid
van een gedifferentieerde inwerkingtreding wordt opengehouden. De politie vindt het
onwenselijk als onderdelen van de wet op verschillende momenten in werking treden.
Tot slot stel ik voor dat de werking van de wetswijzigingen wordt geëvalueerd om te toetsen of
de beoogde doelstellingen op termijn zijn bereikt.
Mede namens de voorzitter van de Raad van Korpschefs,

