
Periodes en literatuur 
 
Periodes evaluaties preventief fouilleren 
 
periode 1: november 2002 tot en met mei 2003 (7 maanden) 
periode 2: juli 2003 tot en met maart 2004 (9 maanden)  
of periode 2: juli 2003 tot en met mei 2004 (11 maanden) 
periode 3: juni 2004 tot en met maart 2005 (9 maanden) 
of periode 3: juni 2004 tot en met mei 2005 (12 maanden) 
of periode 3 juni 2004 tot en met juni 2005 (13 maanden) 
periode 4: juli 2005 tot en met maart 2006 (9 maanden) 
of periode 4: juni 2005 tot en met mei 2006 (12 maanden) 
periode 5: juli 2006 tot en met april 2007 (10 maanden)  
of periode 5: juli 2006 tot en met juni 2007 (12 maanden)  
periode 6: juli 2007 tot en met maart 2008 (9 maanden) 
 
periodes wapenincidenten 
 
periode -2: juli 2001 tot en met maart 2003 (9 maanden) 
periode -1: juli 2002 tot en met maart 2003 (9 maanden) 
periode 0: juli 2003 tot en met maart 2004 (9 maanden)  
of periode 0: april 2003 tot en met maart 2004 (12 maanden)  
periode 1: april 2004 tot en met maart 2005 (12 maanden) 
of periode 1: juli 2004 tot en met maart 2005 (9 maanden)  
periode 2: april 2005 tot en met maart 2006 (12 maanden) 
of periode 2: juli 2005 tot en met maart 2006 (9 maanden) 
periode 3: april 2006 tot en met maart 2007 (12 maanden) 
periode 4: april 2007 tot en met maart 2008 (12 maanden) 
 
Noot voor het beschouwen van de cijfers 
 
Bij deze evaluatie gebruiken wij de cijfers uit de verschillende evaluaties van 
het COT. Soms kloppen de aantallen niet en verschillen de cijfers van jaar op 
jaar. Bij deze evaluatie hebben wij de cijfers zoveel mogelijk weer gegeven 
op de wijze waarop het COT ze heeft gepresenteerd. 
 
Cijfers en gegevens waar het COT zich op heeft gebaseerd, maar die niet 
direct openbaar zijn. Buro Jansen & Janssen heeft ondertussen Excel 
bestanden van de Amsterdamse politie ontvangen. Deze zijn bij deze 
beschouwing niet meegenomen. 
 
Digitale bestanden (excel bestanden) van de Politie Amsterdam-Amstelland 
die in de COT rapportages staan vermeld: 
 
COT 2004 
Aantal wapenincidenten in de periode juli 2003 tot en met maart 2004 
Aantal wapenincidenten in de periode juli 2002 tot en met maart 2003 
Aantal wapenincidenten in de periode juli 2001 tot en met maart 2002 



 
COT 2005 
Resultaten acties preventief fouilleren periode november 2002 t/m mei 2003 
Resultaten acties preventief fouilleren periode juli 2003 t/m mei 2004 
Resultaten acties preventief fouilleren periode juni 2004 t/m maart 2005 
Aantal wapenincidenten in de periode juli 2002 tot en met maart 2003 
Aantal wapenincidenten in de periode juli 2003 tot en met maart 2004 
Aantal wapenincidenten in de periode juli 2004 tot en met maart 2005 
 
COT 2006 
Resultaten acties preventief fouilleren periode november 2002 t/m mei 2003 
Resultaten acties preventief fouilleren periode juli 2003 t/m mei 2004 
Resultaten acties preventief fouilleren periode juni 2004 t/m maart 2005 
Aantal wapenincidenten in de periode juli 2002 tot en met maart 2003 
Aantal wapenincidenten in de periode juli 2003 tot en met maart 2004 
Aantal wapenincidenten in de periode juli 2004 tot en met maart 2005 
 
COT 2007 
Een excell-bestand van de politie over de opbrengsten preventief fouilleren. 
Een excell-bestand van de politie over de wapenincidenten in de politieregio, 
in de stad, binnen politiedistricten en wijkteam en op het niveau van 
(sub)buurten. 
Hot spot-analyses wapenincidenten periode van april 2006 t/m maart 2007 
 
COT 2008 
Hot spot analyse, MiO, Sentient Information Systems. 
Opbrengsten (Excel), Politie Amsterdam-Amstelland. 
Wapenincidenten (Excel), MiO, Sentient Information Systems. 
 
 
Gebruikte rapporten van het COT 
 
COT, Preventief fouilleren in Amsterdam: een procesevaluatie, 
Amsterdam, 2003. 
Preventief Fouilleren in Amsterdam: Opbrengsten en Wapenincidenten, mei 
2004. 
COT, “De derde ronde”, Preventief fouilleren in Amsterdam: Opbrengsten en 
wapenincidenten, mei 2005. 
COT (2006) Evaluatie Preventief Fouilleren in Amsterdam: De stand van 
zaken, Den Haag. 
Torre, van der E., Dijk, V. (2007) Evaluatie Preventief Fouilleren in 
Amsterdam: Opbrengsten, wapenincidenten en hot spots, Den Haag. 
Evaluatie preventief fouilleren Amsterdam: Opbrengsten, wapenincidenten en 
hot spots, mei 2008 
 
O&S 
 



Dienst onderzoek en statistiek, Omnibus 68: preventief fouilleren (3e 
meting), Amsterdam, 2005. 
 
Politie Amsterdam-Amstelland 
Jaarverslag 2004 - 2005 
Jaarverslag 2006 
Jaarverslag 2008 
 
E.J. van der Torre en H.B. Ferwerda, Preventief Fouilleren: een analyse 
van het proces en de externe effecten in tien gemeenten (Programma 
Politie & Wetenschap), Zeist, Kerckebosch, 2005. 
 
Niet gebruikt wel genoemd door de COT 
 
COT, Preventief Fouilleren: een discussienota, Zutphen, 2003. 
Enige juridische kanttekeningen bij het preventief fouilleren, Rotterdam, 
2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


