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Onderwerp

pilot wapenstok

Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij informeer ik u over de deelname van Amsterdam aan de pilot wapenstok. Ik hecht er op
voorhand waarde aan te benadrukken dat we de uitkomsten van het pilot met uw raad zullen
delen en dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet zonder overleg.
In de discussie over de veiligheid van onze handhavers heb ik uw raad meerdere malen
gerapporteerd over onze inspanningen vanuit het goed werkgeverschap (o.a. trainingen,
steekwerende vesten, bodycams en verminderde inzet op risicovolle tijden/locaties). Daarbij heb
ik ook aangetekend dat de minister van Justitie en Veiligheid besluit over de toekenning van
geweldsmiddelen (in Amsterdam is de korte wapenstok toegekend aan boa’s van het team
Veiligheid Openbaar Vervoer (boa-domein IV)).
In reactie op het maatschappelijk en politiek debat over de veiligheid van boa’s bij hun
taakuitoefening en het vraagstuk over de bewapening van boa’s in de openbare ruimte (boadomein I), heeft de minister in de Kamerbrief van 5 juni jl. aangekondigd dat zal worden gestart
met een pilot waarin boa’s in de openbare ruimte voor een afgebakende periode de beschikking
krijgen over de korte wapenstok.
In zijn brief van 15 juli jl. heeft de minister aan de gemeenten de voorwaarden geschetst voor de
pilot. De aanvraag dient met instemming van de lokale driehoek te geschieden en dient uiterlijk 15
september 2020 te worden ingediend. De pilot start in het najaar 2020, met een doorlooptijd van 1
jaar. Er worden 200 korte wapenstokken voor maximaal 10 gemeenten beschikbaar gesteld. De
uitkomsten uit deze pilot dragen bij aan het ontwerpen van een nieuwe ‘Algemene Maatregel van
Bestuur Bewapening en Uitrusting boa’s. Boa’s die onderdeel vormen van de pilot dienen te
worden getraind in het gebruik ervan en worden daarin ook geëxamineerd.
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Hierbij deel ik u mee dat de driehoek op 2 september jl. met onze aanvraag voor de pilot heeft
ingestemd en dat deze voor 15 september a.s. zal worden ingediend. De driehoek heeft in haar
overleg benadrukt dat als Amsterdam als pilotgemeente wordt geselecteerd er gezamenlijk een
zorgvuldige nadere uitwerking moet worden voorbereid en worden geagendeerd en dat hierbij
bijzondere aandacht moet zijn voor de geweldsinstructie en - aanwending en selectie van boa’s.
De pilot zal zich gebiedsgebonden concentreren in het centrum van Amsterdam. Er zullen
maximaal 20 boa’s in één dienst uitgerust worden met de korte wapenstok; om dagelijks 20 boa’s
in één dienst te hebben met een wapenstok, zullen meerdere boa’s (verwachting is 40 tot 50) voor
de pilot worden geselecteerd en getraind. De training is conform de regels Toetsing
geweldsbeheersing boa.
Zodra wij bericht krijgen dat Amsterdam tot de geselecteerde gemeenten behoort, zal ik u
daarover informeren.
Zoals opgemerkt dragen de uitkomsten uit deze pilot bij aan het ontwerpen van een nieuwe amvb
Bewapening en Uitrusting boa’s. Het ministerie is overigens nog bezig om de evaluatiecriteria op
te stellen. Deelname aan de pilot wapenstok betekent niet automatisch toekenning bij een positief
resultaat. Mocht een gemeente vinden dat er een noodzaak is een korte wapenstok aan te vragen,
dient een formele aanvraagprocedure op grond van de nieuwe amvb te worden gevolgd.
De pilot verandert niets aan de inzet van onze handhavers. Die blijven de leefbaarheid doen en de
politie de openbare orde en veiligheid. Er worden met de politie duidelijke afspraken gemaakt
over de praktijk op straat. Het gebruik van de korte wapenstok is ook in de pilot aan regels
gebonden. In de praktijk zal die alleen door de boa worden gebruikt in geval van (dreiging van)
ernstig fysiek geweld tegen de boa. Doel is om de belager op afstand te houden. Zo kan de tijd
worden overbrugd totdat de politie ter plaatse komt om de boa te ontzetten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Femke Halsema
Burgemeester

