
Bijlage 

Q&A’s 

 

1. Hoe groot is het probleem van wapenbezit en -gebruik onder jongeren? 
o Het gebruik van wapens en jongeren is een maatschappelijk probleem. We maken ons 

daarom zorgen.  
o Vanaf 2017  is er op landelijk niveau een lichte toename van betrokkenheid bij 

steekincidenten van jonge verdachten, zowel voor minderjarigen als jongvolwassenen (tot 

23 jaar). 
o Er is landelijk een sterkere stijging van het aantal steekincidenten in de leeftijdsgroep van 0 

tot en met 17 jaar dan bij die van jongvolwassenen.  
o We zien ook dat er meer messen bij minderjarigen in beslag worden genomen, maar dat 

zegt op zich niets over daadwerkelijk toenemend bezit. Daar is nog onvoldoende zicht op. 

Wat we wel zien is dat er zich lokaal in bepaalde wijken de nodige ernstige problemen 
voordoen. 

 

2. Looptijd van het actieplan? 
o We gaan ervan uit dat we hier te maken hebben met een weerbarstige problematiek.  

o Voor het uitvoeren en implementeren van de maatregelen in het actieplan wordt daarom in 

beginsel twee jaar uitgetrokken.  

 
3. Hoe gaat de samenwerking tussen de betrokken organisaties verlopen? 

o Met dit actieplan zetten alle betrokken organisaties zich actief in om een ommekeer te 
bewerkstelligen in het wapenbezit onder met name jongeren. 

o Een deel van de acties wordt op landelijk niveau getroffen en een ander deel op het niveau 
van de deelnemende gemeenten.  

o De aanpak moet maatwerk zijn waarin samenwerkende partners binnen een gemeente de 
aanpak toespitsen op de zich daar voordoende verschijningsvorm van de problematiek.  

o Van een aantal lokale acties in dit actieplan hebben de betrokken gemeenten gezegd dat zij 
deze in ieder geval allemaal zullen uitvoeren. Het gaat daarbij om:  

- het verkrijgen en behouden van zicht op de jeugd en jongerengroepen die 
problemen veroorzaken;  

- het organiseren van een inleveractie voor (steek)wapens in dezelfde periode in 
2021;  

- bewustwording via voorlichting op scholen en/of door Halt, en;  

- risico-signalering en vroegtijdig ingrijpen na wapenbezit. 
o Voor het opstellen van dit actieplan is een werkgroep ingericht met alle betrokken partijen. 

Deze werkgroep blijft ook na oplevering van de definitieve versie van het actieplan in stand, 
teneinde de voortgang in de uitvoering regelmatig te bespreken.  

o Daarnaast worden vier subgroepen geformeerd die enkele specifieke acties zullen uitwerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Helpen de preventieve maatregelen om wapenbezit te voorkomen? 

o Wapens vergroten de kans op ernstig geweld aanzienlijk. 

o Intussen voeren jongeren meerdere redenen aan waarom ze toch een wapen willen 

dragen, bijvoorbeeld uit zelfverdediging of omdat ze eerder slachtoffer van geweld zijn 

geweest en herhaling willen voorkomen of omdat iedereen een wapen draagt. 

o Met een wapen op zak is men echter minder geneigd conflicten uit de weg te gaan en 

vergroot je juist de kans op geweld. Wapens zorgen zo voor een schijnveiligheid 

o Met de preventieve inzet moeten jongeren zich meer bewust worden van de grotere 

risico’s die ze lopen met een wapen op zak. 

 

 

 

 

5. Waarom wordt het contact  tussen gemeenten, politie, scholen en de horeca 

versterkt?   

o Als preventie geen effect heeft en een jongere toch met een wapen rondloopt, is de kans 

het grootst dat dit op school of in de horeca ontdekt wordt. 

o Het is belangrijk dat er dan goede contacten opgebouwd zijn tussen alle partijen zodat 

meteen opgetreden kan worden. 

o Het contact tussen deze partijen is niet alle gemeenten  even stevig. 

o Met het versterken van deze contacten  kunnen op voorhand afspraken gemaakt worden 

over het optreden, als een wapen bij een jongere aangetroffen wordt of als zich andere 

veiligheidsproblemen voordoen. 

 

 

6. Waarom moeten ouders meer aangesproken worden op het gedrag van hun kind? 

o Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat interventies gericht op jongeren een grotere 

kans van slagen hebben als ook de ouders hierbij betrokken worden. 

o Tegelijk constateren we dat ouders nogal eens niet thuis geven, als hun kind 

problematisch of strafbaar gedrag vertoont: ze stellen geen regels en houden onvoldoende 

toezicht op hun kind. 

o Begin dit jaar hebben meerdere burgemeesters ervoor gepleit om ouders via het 

bestuursrecht of strafrecht meer aansprakelijk te stellen voor het gedrag van hun kind; in 

Rotterdam gebeurt dit nu al via het opleggen van een last onder dwangsom van 2.500,- 

aan de ouders als een kind voor de tweede maal met een mes opgepakt wordt. 

o Daarnaast hebben we geconstateerd dat er in het buitenland méér strafrechtelijke 

mogelijkheden zijn om ouders aan te spreken dan het Nederlandse strafrecht nu biedt. 

o Het is in dat licht goed om te verkennen of onze huidige instrumentarium voldoende 

effectief is om ervoor te zorgen dat ouders hun pedagogische taak voldoende op zich 

nemen. 
 

 

7. Welke rol speelt onderwijs in dit actieplan? 

o In het actieprogramma Jongeren en wapens is er (terecht) een plek voor de 
onderwijsinstellingen.  

o Voor de onderwijsinstellingen wordt nu vooral op twee vlakken geconcentreerd:  
o het aanbieden van voorlichtingslessen via bijvoorbeeld HALT en  

o er voor zorgen dat er voldoende instrumenten zijn zoals een crisishandboek, een 
draaiboek incidenten of een handreiking kluisjescontrole. Deze instrumenten zijn 

trouwens alle drie al beschikbaar via de Stichting School en Veiligheid.  
o Door de samenwerking tussen alle partijen is duidelijk dat dit een onderwerp is waarin 

scholen niet alleen staan. Samen moeten we eraan werken dat dit soort incidenten wordt 
teruggedrongen. Scholen willen hier graag hun steentje bijdragen, en natuurlijk vooral ook 
als er wat speelt. 

o Maar de problematiek is vaak groter dan de school, en dan is juist de inzet van de 
gemeente ook van groot belang. Zij kunnen scholen zo nodig in contact brengen met de 
juiste lokale partijen zoals de politie en jeugdzorg. 

 



 

8. Hoe sluit dit actieplan aan op de andere veiligheidsonderwerpen op school? 
o Het is vooral van belang dat de voorlichting op scholen dient aan te sluiten bij het bredere 

(sociale) veiligheidsbeleid van een school. Wapens op school is maar één van de vele 
thema’s die onder dit veiligheidsbeleid vallen. Een geïntegreerde aanpak van veiligheid op 
school is van belang, niet alleen voor een goede aanpak, maar ook om het voor scholen 

behapbaar te houden. 
o Het is vooral belangrijk dat er een veilige sfeer gecreëerd wordt in het onderwijs. De 

scholen doen al veel, zoals kluisjescontroles, soms door cameratoezicht in te zetten of met 
extra begeleiding voor leerlingen. Maar de hulp van andere instanties, zoals jeugdzorg en 
politie helpt daarbij.  

 

 

 

9. Mogen scholen kluisjescontroles uitvoeren? 
o Ja, dat mag.  
o Het uitvoeren van kluisjescontroles kan deel uitmaken van het creëren van een veilige 

omgeving op school. Kluisjescontroles richten zich niet alleen op wapens, maar ook op 
drank, drugs of gestolen goederen. Wél is van belang dat de school eventuele 
kluisjescontrole meldt in de schoolgids en opneemt in de huurovereenkomst van het 
kluisje. Dat hebben de meeste scholen ook gedaan. 

 

 
   



7. Waarom gaat u de wet aanpassen? 

 

Verkoop verbod aan minderjarige 

• Messen die als wapen bedoeld zijn, zijn verboden en mogen niet zonder ontheffing of 

verlof gekocht worden. 

• De verkoop van gebruiksmessen, zoals keukenmessen, aan minderjarigen is momenteel 

niet strafbaar. 

• Als deze messen echter door minderjarigen gekocht worden, is er een gerede kans dat zij 

het oogmerk hebben deze op straat bij zich te dragen. Daarom is het gewenst dat de 

verkoop aan minderjarigen wordt tegengegaan.  

• Naar aanleiding van de oproep van burgemeester Jan Hamming van Zaanstad heeft een 

aantal groot winkelbedrijven al hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. Ik 

waardeer het zeer dat Action, Hema, Xenos en Ikea al zelf het besluit hebben genomen om 

geen messen meer te verkopen aan minderjarigen.  

• We zullen het gesprek ook met andere landelijke grootwinkelbedrijven aangaan om de 

verkoop van messen aan minderjarigen aan banden te leggen.  

• Gemeenten voeren dit gesprek met de lokale middenstand. 

• Om hierin eenheid te creëren zal ook een wettelijk verbod op verkoop van messen aan 

minderjarigen worden opgesteld.  

• De genoemde zelfregulering is natuurlijk ondertussen van groot belang, omdat een 

wetsvoorstel eerst door het parlement moet worden aanvaard. 

 

Draagverbod op straat 

• Steekwapens op straat zijn verboden. Dit is geregeld in de Wet wapens en munitie. 

• Voor wapens zoals stiletto’s, vilmessen, werpmessen, machetes bevat die wet een direct 

verbod.  

• De Wet wapens en munitie bepaalt verder dat het bezit van elk voorwerp “waarvan, gelet 

op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan 

worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te 

dreigen” verboden is en een strafbaar feit oplevert. 

• Wat zou een jongere met een keukenmes ’s avonds op straat moeten? Dan kan al snel de 

conclusie worden getrokken dat het mes kennelijk bedoeld is om letsel toe te brengen. 

• In de gesprekken die we over de aanpak met burgemeesters, politie en OM hebben 

gevoerd is wel duidelijk geworden dat er in de handhavingspraktijk behoefte is aan 

verduidelijking van de vage wettelijke termen als “aard en omstandigheden”.  

• We gaan daarvoor samen met de mensen uit de praktijk een handleiding maken om lokaal 

adequaat en effectief op te kunnen treden.  

• Om de handhaafbaarheid te verbeteren zullen we ook de wet aanpassen met een 

duidelijkere terminologie. 

 

8. Kunnen gemeenten naast de wet ook gemeentelijke regels tegen wapens opstellen? 

Op 25 november vindt een proefproces over dit vraagstuk plaats. We wachten de uitspraak 

van de rechter af. 

 
  



9. Volstaan de bevoegdheden om straatgeweld tegen te gaan? 

o In het Strategisch Beraad Veiligheid is in februari jongstleden besproken dat de 

bevoegdheden om de openbare orde te handhaven tot op heden volstaan om straatgeweld 

te beteugelen.  

o Dit vloeide mede voort uit onderzoek waaruit naar voren kwam dat voor vrijwel elke vorm 

van openbare orde verstoring in de wet of in de APV in juridisch opzicht een passend 

instrument beschikbaar is voor een adequate aanpak. De voor dit onderzoek bevraagde 

burgemeesters gaven aan dat zij geen specifieke bevoegdheden missen.  

Partners als het CCV en de VNG zorgen voor de ondersteuning en expertise voor 

gemeenten, om een zo goed mogelijke aanpak vorm te geven. 

o Artikel 172b van de Gemeentewet geeft de burgemeester de bevoegdheid ouders de 

opdracht te geven 12-minners binnen te houden of te zorgen dat zij niet op een bepaalde 

plek komen. Dit artikel richt zich op 12-minners die in groepsverband de orde verstoren. 

o Dit is in deze context waarschijnlijk wel een hele jonge groep, maar gevraagd kan worden 

of deze bevoegdheid nog soelaas kan bieden. 

 

 

10. Gaat in alle deelnemende gemeenten preventief gefouilleerd worden? 

o Een deel van de acties wordt op landelijk niveau getroffen en een ander deel op het niveau 
van de deelnemende gemeenten.  

o De aanpak moet maatwerk zijn waarin samenwerkende partners binnen een gemeente de 
aanpak toespitsen op de zich daar voordoende verschijningsvorm van de problematiek.  

o Van een aantal lokale acties in dit actieplan hebben de betrokken gemeenten gezegd dat zij 
deze in ieder geval allemaal zullen uitvoeren. Het gaat daarbij om:  

- het verkrijgen en behouden van zicht op de jeugd en jongerengroepen die problemen 
veroorzaken;  

- het organiseren van een inleveractie voor (steek)wapens in dezelfde periode in 2021;  

- bewustwording via voorlichting op scholen en/of door Halt, en;  

- risico-signalering en vroegtijdig ingrijpen na wapenbezit. 
o Preventief fouilleren is een belangrijk instrument in het terugdringen van wapenbezit. 
o Preventief fouilleren is een lokale aangelegenheid.  
o De regeling gaat uit van een rol voor gemeenteraad, burgemeester en de officier van justitie, 

een teken van ‘checks and balances’.  
o De burgemeester wijst veiligheidsrisicogebieden aan na overleg in de ‘driehoek’ met de OvJ 

en de politie.  Preventief fouilleren vergt dan ook prioritering in de lokale driehoek. 
 

 

 


