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Freedom Inc
T.a.v. dhr. R. Zenger
Midwoudpad 75
1024 MC AMSTERDAM

Geachte heer Zenger,

Naar aanleiding van uw brief, door ons ontvangen op 31 augustus 2016, waarin u met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoekt om informatie, bericht ik u als volgt.

In uw verzoek verwijst u onder andere naar een op 29 augustus 2016 op de facebookpagina van
de politie Amsterdam Nieuw-West, verschenen bericht betreffende inbraakpreventie.
U verzoekt om openbaarmaking van alle documenten die berusten bij de eenheid Amsterdam en
die betrekking hebben op dit soort acties van de afgelopen vijf jaar, uitgevoerd in de eenheid
Amsterdam. Het gaat u in ieder geval om documenten die iets zeggen over het aantal keer dat
zulke acties zijn uitgevoerd, het beleid dat hieraan ten grondslag ligt, de communicatie met externe
partijen, de juridische grondslagen of analyses, schriftelijke machtigingen etc.

Op grand van artikel 3 Wob kan een ieder een verzoek doen om informatie, neergelegd in
documenten, betreffende een bestuurlijke aangelegenheid. Onder een document dient ingevolge
artikel 1 onder a Wob te worden verstaan een bij een bestuursorgaan rustend schriftelijk stuk of
ander materiaal dat gegevens bevat. In de artikelen 10 en 11 zijn de weigeringsgronden
neergelegd.

Na onderzoek is gebleken dat de actie zoals gepubliceerd op Facebook op 29 augustus 2016 een
individuele actie betrof. Er werd een potentieel inbraakgevoelige situatie geconstateerd, waarbij de
politie een actie heeft ondernomen door op het balkon te klimmen en de bewoners persoonlijk aan
te roepen. Het betreft hier geen preventieve inbraak, maar slechts een waarschuwing. Het is een
creatieve en vernieuwende situationele preventie.
Aan deze specifieke actie lag geen beleid ten grondslag. Dergelijke handelingen kunnen door de
politie worden verricht op grand van artikel 3 Politiewet. Er zijn dan ook geen documenten die
openbaar gemaakt kunnen worden ten aanzien van deze specifieke actie.

Naast dergelijke individuele acties vinden er regelmatig acties plaats, genaamd 'Witte voetjes
actie'. Het betreft een preventieve actie in een hotspot (omgeving waar veel wordt ingebroken),
waarbij gecontroleerd wordt op mogelijkheden tot woninginbraak. Als politieambtenaren op
eenvoudig te bereiken locaties een situatie aantreffen, zoals een raam op een kier of een
openstaande deur, die aantrekkelijk is voor inbrekers om toe te slaan, dan gooien zij via een kier of
de openstaande deur een zogenaamd 'voetje' naar binnen. Hierbij is geen sprake van preventieve
inbraak.

« waai<zaam en dienstbaar»



D a t u m 2 4 o k t o b e r 2 0 1 6 I T I C
Onderwerp Wob-verzoek preventief inbreken

Pagina 2/3 4
De 'Witte voetjes actie' is een actie die landelijk wordt uitgevoerd. Aan deze actie ligt we I een
beleid ten grondslag. Hieronder zal ik puntsgewijs ingaan op de door u gevraagde documenten.

1. Het beleid dat hieraan ten grondslag ligt.
Ten aanzien van het beleid dat aan deze actie ten grondslag ligt, treft u bijgaand de volgende
documenten aan:
I - Plan van aanpak witte voetjes actie
I I - W i t v o e t j e
III - Bewonersbrief over preventieactie
IV - Folder 'Hoe voorkomt u een inbraak in uw woning?'
V - Witte voetjes actie Voorbeeld artikel
VI - Witte voetjes actie Voorbeeld persbericht
VII - Witte voetjes actie Voorbeelden Burgernetberichten
VIM - Witte voetjes actie Voorbeelden teksten matrixborden
IX - Pilot intensivering aanpak woninginbraken NW: Dichters- en Burgemeestersbuurt.

In dit document wordt niet gesproken over de Witte voetjes actie, maar deze actie valt
wel onder de maatregelen die in het kader van de intensivering van de aanpak van
woninginbraken zijn genomen.

2. Documenten die iets zeggen over het aantal keer dat zulke acties zijn uitgevoerd.
In het plan van aanpak wordt aangegeven dat de resultaten van de acties worden bijgehouden
en daarna aan het Team Communicatie worden doorgegeven. Gebleken is dat de werkwijze
van de Politie Eenheid Amsterdam hiervan afwijkt. Er worden geen overzichten bijgehouden
waarin wordt aangegeven hoe vaak deze acties zijn uitgevoerd en hoeveel voetjes er zijn
neergelegd. Een document over het aantal uitgevoerde acties kan derhalve niet worden
overgelegd. Dergelijke acties worden ook niet in de politiesystemen verwerkt.

3. Communicatie met externe partijen zoals verhuurder of het Openbaar Ministerie.
Zie hiervoor het document met nummer IX.

4. De juridische grondslagen of analyses
De witte voetjes actie vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Politiewet. Voor het juridische kader
verwijs ik u tevens naar document I. Er zijn geen documenten beschikbaar met daarin analyses
gemaakt naar aanleiding van de witte voetjes actie. Wel wordt er in document IX gesproken
over het effect van het totaalpakket aan maatregelen.

5. Schriftelijke machtigingen
Aangezien er bij de witte voetjes actie geen sprake is van binnentreding, is er geen schriftelijke
machtiging vereist.

Ten aanzien van de communicatie over deze acties, plaatsen de basisteams in de eenheid
Amsterdam zo nu en dan naar eigen inzicht een bericht op social media, om burgers te wijzen op
de risico's van woninginbraak en om hen te informeren over de acties die de politie in dit kader
onderneemt.
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Besluit
Ik besluit aan uw verzoek te voldoen met inachtneming van hetgeen ik hierboven heb beoordeeld
en overwogen.

Hoogachtend,
de korpschef van politie, namens deze,
de politiechef van Amsterdam,
voor deze,

Bedrijfsvoeringspecialist

Rechtsmiddelenclausule.
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 van het Bureau
Bestuursondersteuning van de eenheid Amsterdam, Juridische Taken, postbus 2287, 1000 CG Amsterdam.
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