Amsterdam, 12 januari 2018
Geacht raadslid,
De politie heeft ingrijpende beleidsveranderingen doorgevoerd die een einde moeten maken
aan etnisch profileren. We schrijven u om aan te geven op welke manier de gemeenteraad zicht
kan houden op de uitvoering van dit nieuwe beleid om te monitoren of etnisch profileren
afneemt.
Nieuw beleid tegen etnisch profileren
De politie heeft een nieuw ‘handelingskader proactief controleren’ gemaakt. Het hierin
neergelegde beleid geldt vanaf eind 2017 voor alle politiemensen in Nederland. Hierin wordt
o.a. uitgelegd hoe agenten mensen moeten selecteren voor een proactieve controle.
Agenten mogen geen proactieve controles meer uitvoeren omdat mensen behoren tot een
groep die oververtegenwoordigd is in de misdaadstatistieken, of omdat iemand op basis van
zijn uiterlijk in een buurt niet thuis hoort. Het nieuwe beleid zou het einde moeten betekenen
van controles waarbij mensen gestopt worden omdat ze niet ‘in het plaatje passen’ en van
patsercontroles waarbij het uiterlijk van bestuurders niet overeen komt met hun auto.
Politieagenten in heel Nederland krijgen in 2018 trainingen waarin het nieuwe beleid
aangeleerd wordt. Hoe kunt u monitoren of deze trainingen leiden tot minder etnisch
profileren?
1 - Politiecontroles systematisch monitoren
Een motie indienen die het college opdraagt om op basis van beschikbare data een
systematische monitoring van politiecontroles uit te werken en binnen de politie te
implementeren. Andere gemeenteraden zijn u voorgegaan en wij kunnen adviseren over welke
insteek goed gewerkt heeft in andere plaatsen.
2 - Vertrouwen in de politie monitoren
Direct na de verkiezingen wordt het Integrale Veiligheidsplan vastgesteld. De daarin
opgenomen doelstellingen worden regelmatig met de gemeenteraad besproken en bieden
daarom een goed aanknopingspunt om de relatie tussen de politie en burgers met een
migratieachtergrond te agenderen. Wij vragen gemeenteraden om op te nemen in het IVP dat
burgers met een ‘niet-westerse migratieachtergrond’ even tevreden zijn over de bejegening bij
het laatste politiecontact en evenveel vertrouwen hebben in de politie als ‘autochtone’
inwoners.
Meer input nodig?
Op www.controlealtdelete.nl/blog/politie-kiest-een-kant-tegen-etnisch-profileren kunt u meer
lezen over het nieuwe beleid, of lees verder op controlealtdelete.nl/gemeenteraad. De
verkiezingen komen eraan en we denken graag mee. We zijn bereikbaar voor vragen via
info@controlealtdelete.nl. We kunnen eventueel ook langskomen voor een presentatie.
Controle Alt Delete is een initiatief van Blikopeners en IZI Solutions voor een eerlijke en efectieve
politie. We bereiken onze doelen door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het
produceren van kritische flms en het geven van workshops. We begeleiden jongeren, onderwijzen
ze over hun rechten op straat en leren ze methodes om het confict met de politie op straat te
minimaliseren.

