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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 

In de Week van de Veiligheid 2021 (11 tot en met 17 oktober 2021) zal een 
landelijke inleveractie voor steekwapens georganiseerd worden, waarbij we vooral 
jongeren aanmoedigen hun wapens anoniem in te leveren bij de politie. Met deze 
brief nodigen wij uw gemeente van harte uit om deel te nemen aan deze 
landelijke inleveractie. 

Actieplan Wapens en Jongeren 
Sinds anderhalf jaar wordt onze samenleving regelmatig opgeschrikt door een 
toename van steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Het bezit en gebruik 
van wapens is een ernstige zaak met potentieel verstrekkende gevolgen voor het 
slachtoffer én voor de dader. Vooral jongeren realiseren zich vaak onvoldoende 
welke risico's zij voor zichzelf én voor hun omgeving opleveren door het dragen 
en gebruiken van een wapen. 

De steekincidenten hebben maatschappelijk, bestuurlijk en politiek geleid tot de 
roep het tij te keren. Samen met gemeenten waar de problematiek urgent is, 
hebben de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en 
Veiligheid het actieplan Wapens en Jongeren opgesteld. Dit actieplan, dat u als 
bijlage bij deze brief aantreft, is op 11 november 2020 aan de Tweede Kamer 
aangeboden en wordt samen met de betrokken gemeenten uitgevoerd. 

Landelijke inleveractie 
Een van de maatregelen uit het actieplan betreft de organisatie van een inleveractie 
van wapens onder met name jongeren van 12 tot 25 jaar. Het voornemen is deze 
inleveractie landelijk te organiseren voor alle gemeenten die belangstelling hebben 
zich hierbij aan te sluiten. De focus ligt primair op het inleveren van steekwapens 
en nepwapens, maar gemeenten kunnen ervoor kiezen ook vuurwapens aan de 
lokale reikwijdte toe te voegen. De inleveractie zal plaatsvinden in de Week van 
de Veiligheid, die dit jaar van 11 tot en met 17 oktober gehouden wordt. 
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De landelijke inleveractie zal gepaard gaan met communicatie, specifiek gericht 
op jongeren en hun sociale omgeving om hen bewust te maken van de risico's 
van wapenbezit. Medio juli zal een lokale toolbox met gratis materiaal beschikbaar 
zijn. Bovendien zal de inleveractie landelijk via social media kracht worden 
bijgezet. Logistieke zaken zoals de distributie van inlevertonnen worden op 
landelijk niveau verzorgd. Ook is een draaiboek beschikbaar voor gemeenten die 
zich bij dit initiatief willen aansluiten. In het draaiboek wordt kort en bondig, stap 
voor stap uiteengezet welke voorbereiding benodigd is om de inleveractie in 
samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie in de eigen gemeente te 
organiseren. Na afloop van de inleveractie wordt de totale opbrengst, zonder 
ranking van gemeenten, via een persbericht bekend gemaakt. 
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Aanmelding landelijke inleveractie 
Wij verzoeken u deelname van uw gemeente aan de landelijke inleveractie te 
overwegen en vóór 30 juni 2021 te bespreken in uw lokale driehoek. Bij een 
positief besluit kunt u zich aanmelden via hicihimpactcrimes@minjenv.n1 en krijgt 
u alle benodigde informatie toegestuurd. 

Mogen wij, in het belang van een veilige samenleving en de bescherming van 
onze jeugd in het bijzonder, op uw deelname rekenen? 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 	De Minister voor Rechtsbescherming, 

Planning op hoofdlijnen 
1 juli 	deadline aanmelding gemeenten via hióhimpactcrimes@minienv.n1 
19 juli 	lokale toolbox met communicatiemateriaal beschikbaar 
13 september start lokale en landelijke campagne 
4-8 oktober 	distributie inlevertonnen 
11-17 oktober landelijke inleverweek 
18-24 oktober ophalen inlevertonnen en ingeleverde wapens 
22 oktober 	persbericht met de landelijke resultaten van de inleveractie 
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