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Geachte leden en duoburgerleden,
Middels een e-mailbericht van 9 juli 2015 heeft de heer Van der Wegen van de PvdA vragen gesteld over discriminatie
en etnische profilering bij de politie. Tijdens de commissie Burger en Bestuur van 9 juli 2015 is aanvullend hierop
gevraagd wat de ervaring in onze regio is met het gebruik van de nekklem. Graag beantwoorden wij hieronder de
vragen als volgt.
Vragen
1. In de commissie Burger en Bestuur wil de PvdA, vanwege lokale signalen naar aanleiding van de situatie in
Den Haag, vragen stellen over discriminatie en etnische profilering bij de politie in Bergen op Zoom.
Hieronder een paar relevante passages uit een nieuwsartikel over de raadsvergadering in Den Haag.
Bron NU.nl woensdag 8 juli 2015
De burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen heeft toegegeven dat er racisme en het gebruik van
verkeerd geweld voorkomt binnen de politiekorpsen.
Van Aartsen zei dit woensdag tijdens een gesprek in de gemeenteraad over de fatale arrestatie van de Arubaan Mitch
Henriquez en de rellen die daarna uitbraken in de Schilderswijk. Daarbij zijn ook politiechef Paul van Musscher en
hoofdofficier van justitie Kitty Nooy aanwezig . Van Aartsen verklaarde dat de leiding van de politiekorpsen hiervan ook
op de hoogte is. De burgemeester ging in op zijn vermeende uitspraak dat racisme binnen de politie niet zou

voorkomen . Hij noemde dit falsificatie.
Etnische Profilering
Veel partijen willen daarnaast weten in hoeverre etnische profilering en discriminatie door de politie aan de orde zijn in
de stad. Volgens GroenLinks zou er daarnaast überhaupt "al lange tijd geen vertrouwen meer zijn in de politie Den
Haag". Een meerderheid van de partijen is het er verder over eens dat het klimaat in Schilderswijk ten grondslag ligt
aan de onrust in de wijk. Er werd daarbij specifiek gesproken over de sociaal-economische problemen in de wijk en
bijvoorbeeld de beperkte kansen voor jongeren.

Antwoord :
De gebeurtenissen in Den Haag en het overlijden van Mitch Henriquez betreuren wij ten zeerste. Wij vertrouwen erop dat
het OM het onderzoek hiernaar gedegen uitvoert. Burgers kunnen hun klachten over het handelen van de politie indienen
via de klachtenregeling van de politie. Wanneer zij niet tevreden zijn over de afhandeling kunnen zij ook bij de
burgemeester terecht. Sinds het aantreden van de burgemeester is er bij hem één formele klacht over discriminatie door de
politie richting een burger ontvangen. Deze klacht is vervolgens zorgvuldig onderzocht door de teamleiding en afgestemd
met de gemeente. Deze klacht bleek ongegrond en heeft tevens geresulteerd in een zeer constructief gesprek tussen de
desbetreffende burger en de politie.
Wij kennen een gemêleerde samenstelling van het basisteam. Het thema discriminatie en etnische profilering heeft
regelmatig de aandacht binnen ons team en wordt bijvoorbeeld in briefings besproken. Onze wijkagenten zijn dagelijks
bezig met het onderhouden van contacten met burgers uit de wijk en betrekken hier uiteraard alle groeperingen bij.
Er zijn individuele burgers, die op basis van specifieke informatie van de politie extra aandacht krijgen, meer dan andere
burgers. Zij kunnen het gevoel hebben vaker in de gaten gehouden te worden en dit als vervelend ervaren. Echter staat dit
volledig los van de etnische achtergrond. U kunt hierbij denken aan: vrijgekomen veelplegers, notoire overlastgevers,
bekende dealers en signalen rondom jihadisme. We noemen dit VIP: very irritating policing. Dit doen we bewust en in het
kader van zorg.
In aankondiging van de rondvraag spreekt de heer Van der Wegen over lokale signalen. Omdat niet specifiek is
aangegeven welke signalen dit betreft, is het niet mogelijk hier inhoudelijk op in te gaan. In het algemeen kan worden
aangegeven dat de teamleiding bij de politie niet discriminerend en/of etnisch profilerend handelt en ook het team erop
aanstuurt dit niet te doen. Evenwel kan niet worden uitgesloten dat er zich ooit een incident voordoet. Wij kunnen wel
verzekeren dat de teamleiding hier op de juiste manier mee om zal gaan. In voorkomende gevallen zal de burgemeester de
politie hier ook op aanspreken. Als er klachten zijn kunnen die via de formele klachtenregeling worden ingebracht, zodat
deze ook gedegen kunnen worden onderzocht. De ervaring is dat de klachtencommissie zeer zorgvuldig te werk gaat.
Vraag:
2. De veelbesproken nekklem: is daarmee in deze regio ook ervaring?
Antwoord :
In het land wordt verschillend omgegaan met de nekklem. Het uitleren (ofwel stoppen met het gebruik) van de nekklem
is in diverse regio's gebeurd. Binnen Midden-West Brabant heeft men enige tijd geleden gewezen op de risico's maar
een verbod is het nooit geweest. In de Primaire Opleiding wordt de nekklem niet geïnstrueerd door de academie. OBT
(Landelijk) is bezig met het formuleren van een standpunt met betrekking tot het gebruik van deze klem. In de huidige
trainingen krijgen agenten heel veel andere technieken en grepen aangeleerd om mensen aan te houden en zo nodig
in bedwang te houden. Het is niet uit te sluiten dat de nekklem ingezet wordt om iemand in bedwang te houden binnen
een gevaarzetting. Maar omdat het scala aan in te zetten middelen veel ruimer is en andere technieken effectiever zijn
gebleken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van pepperspray, is de kans erg klein dat de nekklem nog vaak wordt
gebruikt. Binnen het basisteam Bergen op Zoom leeft het onderwerp niet op de werkvloer. Wel is er voortdurend
aandacht in het kader van leren en verbeteren.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente bergen op zoom,
namens het college, /

