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Wij stellen u voor kennis te nemen van: 

de beantwoording van de artikel 45 vragen van de PvdA getiteld “Disciminatie en vooroordelen bij 
politie Zwolle”. 
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1. Wat is de reactie van de politie op de aanhouding van Typhoon in Zwolle? 
De politie betreurt dat huidskleur heeft meegewogen in de keuze voor de staandehouding.  
Van de politie wordt verwacht dat zij door proactief optreden criminaliteit opspoort, probeert te 
voorkomen en te ontmoedigen. Daar hoort bij dat agenten extra alert zijn op voorvallen en gedragingen 
die afwijkingen van het gangbare. Denk hierbij aan combinaties op het gebied van locatie, tijdstip, 
leeftijd, voertuig (ongebruikelijk bezit) en gedrag van personen. Dit vraagt om een snelle inschatting 
van de situatie van de politiemedewerkers op dat moment. Bij politieoptreden is het uitgangspunt dat 
politiemedewerkers iedereen gelijk behandelen ongeacht huidskleur, herkomst of anderszins.  
 
2. Wat doet de politie in Zwolle ten aanzien van het bestrijden van etnisch 
profileren? 
Er is binnen de politie nadrukkelijke aandacht voor multicultureel vakmanschap. Dit gebeurt tijdens de 
politieopleiding in de vorm van speciaal daarop gerichte vakken. Zowel tijdens de opleiding als in het 
werk is er veel aandacht voor het bespreekbaar maken van de gevoelens, dilemma’s en gedragingen 
die met het multicultureel vakmanschap gepaard gaan. Hoewel vooroordelen als maatschappelijk 
verschijnsel ook binnen de politie niet 100% zijn te voorkomen, wordt wel nadrukkelijk op dit thema 
ingezet.  
 
3. Hoe vaak schat de burgemeester in dat dit voorkomt? 
Omdat cijfers ontbreken is het niet mogelijk om deze vraag gefundeerd te beantwoorden.   
 
4. Welke concrete maatregelen neemt de politie nav deze aanhouding om deze 
situaties te voorkomen? 
Met de betrokken collega’s en binnen het gehele team is open gesproken over de staandehouding en 
de inschattingsfout die daarbij is gemaakt. Hierbij is niet alleen stilgestaan bij etnisch profileren, maar 
ook hoe de staande gehouden persoon dit ervaart en welke maatschappelijke impact dit teweeg 
brengt. De politie denkt na over de wijze waarop zij gevolg geeft aan dit thema in aanvulling op de al 
bestaande inzet hierop. Ook bekijkt zij hoe de ervaring van bijvoorbeeld Typhoon is te benutten voor 
de verdere bewustwording van dit thema binnen de politie.  
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