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Onderwerp: Politie optreden zaterdag 4 maart 2023 
 
Geachte gemeenteraad van Huizen, 
  
Afgelopen zaterdag zijn twee kennissen van mij opgepakt door de politie. Dit ging met veel tumult, 2 
politiewagens en een politiebusje die met loeiende sirenes aankwamen. Bij één van hen was ik 
persoonlijk aanwezig.  
  
Wat er vooraf gebeurde: 
Deze kennis stond met een aantal anderen op de markt met een bordje met tekst. Een beleidsmatige 
boodschap omdat hij een bezorgde burger is die vindt dat er een bewustwording moet komen van 
bepaalde situaties. Er werd niet geschreeuwd en ook geen mensen aangesproken. Hij wachtte de 
reacties af en beantwoordde uitsluitend vragen als die werden gesteld. Een gesprek voeren met 
mede dorpsbewoners zou m.i. geen reden tot bezorgdheid moeten zijn. Het was een stille 
onderneming. Er werd ook geen ruzie gemaakt. 
  
Dan verschijnt er een agent die de groep aanspreekt en zegt dat er klachten zijn gekomen. Misschien 
is er iemand geweest die het niet eens was met deze vertoning maar dat mag op zich geen reden zijn 
om de politie voor je karretje te spannen. De agent heeft geen rare dingen kunnen vaststellen maar 
begon wel te vragen naar identiteitsbewijzen. Nu weet ik en mijn kennis dat daar een gegronde 
reden voor moet zijn, zie de Wet op het politieambt in de bijlage, en hij protesteerde daartegen. 
Een andere burger, die niet tot de groep behoorde, en de situatie van dichtbij gade sloeg zei: wat een 
idioot, waarop de agent nog meer geïrriteerd werd en zich richtte op deze omstander.  
  
Later kwamen mijn vrouw en ik onze kennis tegen in de Elleboogstraat waar hij werd vastgehouden 
door de betreffende agent, die een flink gefrustreerde indruk maakte. Onze kennis vroeg meerdere 
malen aan de agent of die hem wilde loslaten want hij werd stevig vastgehouden. De agent wilde zijn 
identiteitsbewijs, maar meneer vond dat er geen reden toe was. Ik hoorde de agent vanuit het niets 
zeggen "omdat ik een buitenlander ben zeker!” Onze kennis heeft werkelijk niets in die richting 
gesuggereerd en ik begon te vermoeden dat de agent uit was op een escalatie. Hulptroepen werden 
ingeroepen en de politiewagens kwamen met loeiende sirenes aan.  
Mijn vrouw en ik, we stonden op geruime afstand,  werden gedwongen onze identiteit te laten zien 
omdat we anders werden meegenomen en mochten ook niet meer doorlopen.  
  
Ik vind dat deze agent door zijn gedrag de openbare orde heeft verstoord en dat een totaal vredig 
ochtendje is omgeslagen in een grote consternatie. Dit was nergens voor nodig geweest. 
  
Al met al zijn wij erg geschrokken van het agressieve optreden van de politie.  Weten de agenten dat 
er niet zomaar om een identiteitsbewijs kan worden gevraagd? Als burgers hun rechten kennen en 
agenten gaan over de scheef, dan kunnen zij gezichtsverlies lijden en dan gaat ’t van kwaad tot erger. 
  
Maar wat gebeurt er met onze (mijn vrouw en ik) gescande identiteitsbewijzen? Zitten wij nu in een 
database waarbij we worden gelinkt aan een opstootje? Wij stonden alleen maar in de buurt.  
Graag willen wij onze identiteit zuiveren omdat we niets onbehoorlijks hebben gedaan. 



Wij zouden ook graag zien dat politieagenten in Huizen de-escalerend optreden en niet andersom. 
Dit zou vanuit de politiek aangestuurd moeten worden.  
Graag horen we van u hoe wij dit het beste aan kunnen pakken. 
  
Met vriendelijke groet, 
Geanonimiseerd  
Huizen 
 
  

Bijlage: 
  
De wet op het politieambt 
  
Art. 34.§ 1. De politieambtenaren controleren de identiteit van ieder persoon wiens vrijheid wordt 
benomen of die [1 een feit strafbaar met een administratieve of strafrechtelijke sanctie]1 heeft 
gepleegd. 
  Zij kunnen eveneens de identiteit controleren van ieder persoon indien zij, op grond van zijn 
gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats redelijke gronden hebben 
om te denken dat hij wordt opgespoord, dat hij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een misdrijf 
te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen verstoren of heeft verstoord. 
  § 2. Overeenkomstig de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier van 
bestuurlijke politie, kunnen (de politieambtenaren) eveneens de identiteit controleren van ieder 
persoon die een plaats wenst te betreden die het voorwerp is van een bedreiging in de zin van artikel 
28, § 1, 3° en 4°. <W 1998-12-07/31, art. 186, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2001> 
  § 3. Teneinde de openbare veiligheid te handhaven of de naleving te verzekeren van de wettelijke 
bepalingen met betrekking tot de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, kunnen de overheden van bestuurlijke politie, binnen de perken 
van hun bevoegdheden, identiteitscontroles voorschrijven, uit te voeren door de politiediensten in 
de omstandigheden die deze overheden bepalen. 
  § 4. De identiteitsstukken die aan de politieambtenaar overhandigd worden, mogen slechts 
ingehouden worden gedurende de voor de verificatie van de identiteit noodzakelijke tijd en moeten 
daarna onmiddellijk aan de betrokkene worden teruggegeven. 
  Indien de persoon waarvan sprake in voorgaande paragrafen weigert of in de onmogelijkheid 
verkeert het bewijs te leveren van zijn identiteit, alsook indien zijn identiteit twijfelachtig is, mag hij 
worden opgehouden gedurende de voor de verificatie van zijn identiteit noodzakelijke tijd. 
  De mogelijkheid moet hem worden geboden zijn identiteit te bewijzen op eender welke wijze. 
  In geen geval mag de betrokkene te dien einde langer dan twaalf uur worden opgehouden. 
  (Indien de vrijheidsberoving geschiedt met het oog op het verifiëren van de identiteit, maakt de 
politieambtenaar die deze verrichting doet, daarvan melding in het register van de 
vrijheidsberovingen.) <W 2007-04-25/38, art. 60, 018; Inwerkingtreding : 18-05-2007> 
  ---------- 
  (1)<W 2016-04-21/06, art. 10, 034; Inwerkingtreding : 09-05-2016 (overgangsbepalingen art. 92 en 
93)> 
  
  Afdeling 6. [1 - Bescherming tegen publieke nieuwsgierigheid]1 
  ---------- 
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-03-21/21, art. 18, 038; Inwerkingtreding : 25-05-2018> 
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