A.3

1. Samenvatting voorstel
Het document beleidsuitgangspunten jaarwisseling betreft het kader voor het optreden van
hulpdiensten en gemeenten voor, tijdens en na de jaarwisseling. Intensieve samenwerking tussen
hulpdiensten en gemeenten bij de voorbereiding van de jaarwisseling maakt dat afstemming en
coördinatie noodzakelijk is. De politiemaatregelen dienen vooral lokaal maatwerk te zijn. Deze
beleidsuitgangspunten vormen de basis voor de uitwerking van de operatie in de lokale draaiboeken.
Het voorgestelde beleid is overgenomen uit het basisdocument 2015-2016.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016-2017 vast te stellen.

4. Toelichting op het besluit
In 2015 is voor het eerst een document gecreëerd waarin gekeken is naar de gezamenlijke
beleidsuitgangspunten voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de jaarwisseling in de
veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden. Het betrof hierbij de samenwerking van de
hulpdiensten en de gemeenten. Het betreffende document bestond uit een basiskader, aangevuld
met een uitgebreide uitwerking waarop de lokale draaiboeken konden worden gestoeld. Na de
evaluatie van vorig jaar, waarin naar voren kwam dat het document vrij uitgebreid werd bevonden, is
dit jaar besloten enkel een gezamenlijk kader aan te bieden welke als basis kan worden gebruikt voor
de uitwerking van de operatie in de lokale draaiboeken.
In aanloop naar het bespreken van dit document in het DB is de brief ‘Aandachtspunten jaarwisseling
2016-2017’ vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie binnengekomen. U wordt geadviseerd de
genoemde thema’s, in aanvulling op het bijgaande kader, te integreren in de lokale draaiboeken. De
brief is bijgevoegd.

5. Kader
Dit beleidsdocument vormt het uitgangspunt voor het eenduidig optreden van hulpdiensten, openbaar
ministerie, en de 28 gemeenten in de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden. Leidend
uitgangspunt: een goed en ordelijk verloop van de jaarwisseling in de regio door verstoringen van de
openbare orde tegen te gaan, onveilige situaties te voorkomen en het zoveel mogelijk voorkomen –
dan wel beperken- van letsel en materiële schade.

6. Consequenties
Financieel:
n.v.t.
Capaciteit:
n.v.t.
Materieel:
n.v.t.
Juridisch:
n.v.t.
Overig:
n.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
Een bijzondere aandachtsvestiging betreft de mogelijkheid van een terroristische aanslag. Gelet op
de redelijk recente terroristische aanslagen in België en Frankrijk en de ongeregeldheden in Duitsland
tijdens de jaarwisseling in Keulen afgelopen jaar, verdient het aanbeveling op districtsniveau een
scan te maken gericht op de zogeheten risicogebieden/ soft targets tijdens de jaarwisseling.

8. Implementatie en communicatie
Na goedkeuring van de beleidsuitgangspunten kan het document, aangevuld met lokaal maatwerk,
worden bekrachtigd in de districtscolleges of in het lokale bestuursoverleg (driehoek, bilaterale
overleggen). Er kan worden overwogen de regionale uitgangspunten voor de aanpak, na vaststelling
door het lokaal gezag, te delen met de gemeenteraad.
Inhoudelijk is het beleid in de operationele lijn al op lokaal niveau voorbereid. Via de driehoeken/
districtscolleges zullen de draaiboeken van de gemeenten aan de leden van de algemeen besturen
van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden ter goedkeuring en vaststelling worden
aangeboden.

9. Bijlagen
1. Document Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016-2017.
2. Aandachtspunten jaarwisseling 2016-2017

10. Historie besluitvorming
10 oktober 2016: Veiligheidsdirectie VRHM
5 oktober 2016: schriftelijk akkoord Multi-partners / AC overleg
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Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016 – 2017
Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, politie Eenheid Den Haag

1.
Inleiding
De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016 – 2017 vormen het kader voor het optreden van
hulpdiensten en gemeenten voor, tijdens en na de jaarwisseling.
(Sub)lokaal maatwerk is het vertrekpunt, omdat daarmee het meest effectief kan worden ingespeeld
op de lokale aard en omvang van de oud- en nieuwproblematiek. Echter, de intensieve samenwerking
tussen hulpdiensten en gemeenten bij de voorbereiding van de jaarwisseling maakt dat afstemming
en coördinatie noodzakelijk is. Deze beleidsuitgangspunten voorzien in die behoefte.
2.
Samenwerking
Voor alle hulpdiensten geldt dat de jaarwisseling traditioneel de drukste nacht van het jaar is. Alle
diensten worden overvraagd en prioriteren de hulpverzoeken, ook in aanloop naar de jaarwisseling.
De meldkamer in De Yp is (ook) gedurende de jaarwisseling het zenuwcentrum van de operatie voor
brandweer, politie en geneeskundige kolom. De jaarwisseling houdt zich niet aan geografische
grenzen van gemeenten, veiligheidsregio’s of politiedistricten.
Deze beleidsuitgangspunten vormen het uitgangspunt voor het eenduidig optreden door hulpdiensten,
openbaar ministerie en de 28 gemeenten in de veiligheidsregio’s Haaglanden (Hgl) én Hollands
Midden (HM). Dit komt de effectiviteit van de aanpak ten goede, bevordert de daadkrachtige aanpak
van (dreigende) ordeverstoorders, bevordert de transparantie voor burgers en voorkomt dat bewoners
uitwijken naar een naburige gemeente met andere (ruimere) tolerantiegrenzen.
De in dit document geformuleerde beleidsuitgangspunten zijn afgestemd met:
- de dienstdoende AC’s brandweer (Hgl en HM), AC’s GHOR (Hgl en HM), AC Bevolkingszorg
(HM) en AC politie tijdens de jaarwisseling;
- de ambtelijke voorbereiders van de multidisciplinaire partners in beide veiligheidsregio’s die
betrokken zijn bij de voorbereiding op de jaarwisseling;
- de medewerkers Openbare Orde en Veiligheid van de 28 gemeenten, via het netwerk OOV;
- alle districtsadviseurs, de relevante stafadviseurs en de leden van SGBO van de politie
eenheid Den Haag;
- het Openbaar Ministerie;
- de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio Haaglanden en Hollands Midden als onderdeel
van het besluitvormingsproces.
3.
Jaarwisseling 2014 – 2015
Sinds enkele jaren verloopt de jaarwisseling in de twee betrokken veiligheidsregio’s, op het gebied
van openbare orde en veiligheid op veel locaties minder hectisch, met een overwegend feestelijke
stemming en het uitblijven van (ernstige) incidenten. Dit is voldoende reden om voor de komende
jaarwisseling weer met een vergelijkbare aanpak te komen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze
aanpak kenmerkt zich door het multidisciplinaire karakter ervan en de gebruikmaking van een aantal
specifieke werkwijzen.
Het Vuurwerkbesluit is 5 november 2014 gewijzigd zodat de afsteektijden van vuurwerk zijn beperkt
tot de periode tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Naar verwachting besteedt de
landelijke vuurwerkcampagne ook dit jaar aandacht aan de beperking in toegestane afsteektijden. Ook
kunnen gemeenten vuurwerkvrije gebieden aanwijzen. Handhaven van het afsteekverbod is een zaak
van gemeenten en politie. De handhavingscapaciteit is evenwel beperkt. Bij het instellen van de
vuurwerkvrije zones is het van belang de praktische uitvoerbaarheid ervan voor ogen te houden.
Van een verbod op het door consumenten afsteken van vuurwerk of een beperking van de
(ver)kooptijden is geen sprake.
4.
Beleidsuitgangspunten
Het leidende uitgangspunt is het bevorderen van een ordelijk en goed verloop van de jaarwisseling.
Dit door verstoringen van de openbare orde tegen te gaan, onveilige situaties te voorkomen en het
zoveel mogelijk voorkomen – dan wel beperken – van letsel en materiële schade. De jaarwisseling
dient feestelijk van aard, maar wel beheersbaar te zijn. In overleg met alle samenwerkende partijen
zijn de volgende algemene beleidsuitgangspunten geformuleerd.
1. De voorbereiding van maatregelen is zorgvuldig, integraal, met nadrukkelijke aandacht voor risicoinventarisatie en planmatige aanpak vanuit gemeentelijk of sublokaal niveau; risico’s en
aantasting van leefbaarheid, openbare orde en (brand)veiligheid zijn centrale termen;
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2. We hanteren een informatiegestuurde en gerichte aanpak van de plaatsen/personen waar
criminaliteit en crimineel gedrag zich concentreren (hot shots, hot groups, hot spots), door:
- Het gericht benaderen van personen die bij een voorgaande jaarwisseling zijn
aangehouden (in geval van jongeren, tevens de ouders), eventueel in aansluiting op
lokale afspraken over een Persoonsgebonden aanpak (PGA) en in aansluiting op het
investeren in groepen jongeren gedurende het hele jaar;
- Een actieve handhaving van opgelegde straatverboden als gevolg van misdragingen
tijdens een voorgaande jaarwisseling;
- Gebruikmaking van preventieve maatregelen, bijvoorbeeld een preventieve last onder
dwangsom en/of toepassing van de Overlastwet (wet MBVEO), onder regie van de
gemeente;
- Toepassing van cameratoezicht om daders uit de anonimiteit te halen.
3. De overheid werkt beperkt mee aan de organisatie van activiteiten waar eerder problemen waren.
Indien de overheid wel medewerking verleent, gelden (strakke) tolerantiegrenzen;
4. De gemeente voorziet in de periode rond de jaarwisseling in overleg met de eigenaar in adequaat
toezicht op en beheer van gebouwen met een publieke functie (zoals scholen, club- en
buurthuizen) en overige, leegstaande bouwwerken waarbij sprake is van een zeker risico op
brandstichting;
5. Op lokaal niveau maken gemeente, politie en brandweer afspraken over de gezamenlijke aanpak
van vreugdevuren;
6. Waar nodig kan het bevoegd gezag gebruik maken van het instellen van tijdelijke
bestuursrechtelijke maatregelen op bepaalde locaties, door bijvoorbeeld het instellen van een
alcoholverbod of een gebiedsverbod;
7. Consequent, eenduidig en daadkrachtig optreden bij schadeverhaal en sancties;
8. De overheid hanteert een actief beleid ten aanzien van agressie en geweld tegen medewerkers
met een publieke taak. Bij agressie, geweld en belemmering van uitvoering van taken treedt de
politie op. Door of namens de medewerker wordt hiervan aangifte gedaan;
9. De omgevingsdiensten (namens gemeenten), brandweer en politie controleren en handhaven
gericht op vuurwerkverkooppunten;
10. De politie verbaliseert bij het voorhanden hebben, vervaardigen, verhandelen en/of afsteken van
ieder stuk eigengemaakt (zwaar) vuurwerk. Indien dit gebruik ook een bedreigende situatie
oplevert voor personen of dieren volgt een strafrechtelijke aanpak;
11. Vanuit het oogpunt van veiligheid (risico’s van bijvoorbeeld het spelen met vuurwerk dat niet is
afgegaan etc.) draagt de gemeente zorg voor het zo spoedig mogelijk na de jaarwisseling (laten)
opruimen van vuurwerkresten;
12. De gemeente sluit af of verwijdert (ondergrondse) containers en vuilnisbakken, zeker in en
rondom risicogebieden;
13. De gemeente maakt tijdig bekend wanneer vuilnis (extra) wordt opgehaald;
14. De gemeente informeert proactief de samenleving over (a) risico’s die bij een oud en nieuwviering
horen, (b) het met elkaar beperken van schade aan materialen in de openbare ruimte, (c) de
medeverantwoordelijkheid van burgers voor het feest dat zij willen vieren, (d) de (over)belasting
van de (meldkamers van de) hulpverleningsdiensten, waardoor hulpverleners niet altijd binnen de
gestelde tijd ter plaatse kunnen zijn. Eventueel faciliteren veiligheidsregio’s door het aanbieden
van een eenduidige communicatieboodschap die de gemeente kan inzetten in de communicatie
naar hun burgers;
15. Communicatie verloop jaarwisseling. Lokaal: op 1 januari dient vóór 12.00 uur een overzicht per
gemeente beschikbaar te zijn. Regionaal: de veiligheidsregio’s versturen op 1 januari een
gecombineerd persbericht van politie, brandweer en GHOR. Dit persbericht geeft een regionaal
beeld van het verloop van de jaarwisseling.
16. Brandweer, politie en gemeente zetten, op aan te wijzen locaties en/of gemeenten, zogenaamde
‘treinen’ op de avond/nacht van de jaarwisseling in die tot doel hebben schade als gevolg van
brand te beperken (dit gebeurt onder aansturing van het district);
17. Carbid schieten is toegestaan (afsteken valt niet onder Vuurwerkbesluit). In gemeentelijke
verordeningen kunnen regels worden gesteld met betrekking tot dit soort activiteiten. De
dienstdoende gemeentelijke boa's controleren alle locaties tijdens het carbid schieten op de
voorwaarden opgenomen in de APV.
18. De veiligheidsregio’s organiseren in januari/februari een multi-AC evaluatie. In maart wordt dit ter
kennisname meegenomen in het Algemeen Bestuur.
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Bovenstaande beleidsuitgangspunten vormen de basis voor de uitwerking van de operatie in
de lokale draaiboeken.
5.
Besluitvorming
De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016 – 2017 worden ter informatie ingebracht in het
Regionaal Bestuurlijk Overleg, het afstemmingsoverleg van alle burgemeesters in de politie-eenheid
Den Haag. Het enkel inbrengen van dit kader in de afzonderlijke vergaderingen van de
veiligheidsregio’s zou onvoldoende recht doen aan de ambitie de voorbereiding op de jaarwisseling
gezamenlijk vorm te geven. De beleidsuitgangspunten worden aan de algemeen besturen van beide
veiligheidsregio’s ter besluitvorming voorgelegd.
De beleidsuitgangspunten vormen de regionale bandbreedte van de maatregelen, waarbinnen
(sub)lokaal maatwerk mogelijk is. U kunt dit document, eventueel aangevuld met lokaal maatwerk,
bekrachtigen in de districtscolleges of in uw lokale bestuursoverleg (zoals de driehoek en de bilaterale
overleggen tussen burgemeester en brandweer). Ook kunt u overwegen de (regionale)
uitgangspunten voor de aanpak, na vaststelling door het lokaal gezag, te delen met de gemeenteraad.
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Onderwerp Aandachtspunten jaarwisseling 2016-2017
Ons kenmerk
802570
Bijlagen

l^lede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeer ik u ter voorbereiding op de
komende jaarwisseling over een aantal thema's. Dit betreft de aanpak van zwaar
illegaal vuurwerk, de veiligheid van werknemers met een publieke taak, de
toepassing van bestuurlijke instrumenten, de toepassing van (super)snelrecht en
de ZSM-aanpak, het verhalen van schade, voorlichtingscampagnes over veilig
gebruik van vuurwerk en de registratie van incidenten.

Aanpak zwaar illegaal vuurwerk
Zwaar illegaal vuurwerk is elke jaarwisseling opnieuw de oorzaak van veel
ongelukken en schade. De aanpak van het kabinet richt zich op opsporing en
vervolging van personen die handelen in dergelijk vuurwerk en aanscherpen van
de Europese regelgeving rond de handel in professioneel zwaar vuurwerk
waardoor het minder makkelijk wordt dat dergelijk vuurwerk in particuliere
handen terecht komt. Dit vergt echter een lange adem waarbij internationale
afspraken nodig zijn.
Om te voorkomen dat personen illegaal vuurwerk verhandelen binnen de grenzen
van Nederland, wordt per 2017 een erkenningstelsel ingesteld voor personen die
bedrijfsmatig vuurwerk binnen Nederland brengen.

Veilige Publieke Taak
Het is van belang dat de aanpak van agressie en geweld rond de jaarwisseling
consequent en duidelijk is en een preventief signaal afgeeft. Dit geldt in het
bijzonder voor de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een
publieke taak. Sinds 1 april 2010 gelden er Eenduidige Landelijke Afspraken
tussen politie en het Openbaar Ministerie (OM) over de opsporing en vervolging
van daders van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.
Deze afspraken zijn in 2013 nog eens verder aangescherpt (bijlage I ) .
De volgende punten dragen eraan bij de pakkans te vergroten:
» Geef duidelijk en concreet aan welke gedragingen u van het publiek
verwacht. Belangrijk is om uw tolerantiegrenzen c.q. beleid duidelijk te
communiceren.

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

»
»

«

Meld vormen van agressie en geweld altijd bij de politie zodat die op haar
beurt snel kan reageren.
Doe bij strafbare handelingen van agressie en geweld tegen werknemers
met een publieke taak altijd aangifte. Sinds 1 oktober 2012 is het
mogelijk om aangifte onder nummer te doen, waarbij zowel de naam als
de adresgegevens van werknemers afgeschermd worden.
Zorg voor een snelle vaststelling van de aard en de omvang van de
schade. Eenvoudig vast te stellen schade is verhaalbaar door voeging in
het strafproces.
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Voor goede praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie kunt u terecht op de
website: http://www.aqressievriiwerk.nI/documenten/publicaties/2014/ll/l/same
nwerken-aan-een-veiliq-oud-en-nieuw.

Voorbereiding en bestuurlijke instrumenten
De jaarwisseling krijgt structurele aandacht en wordt gestructureerd en
multidisciplinair voorbereid. Naast het terugdringen van overlast wordt ook
ingezet op het stimuleren van het feestelijk karakter van de jaarwisseling.
Gemeenten faciliteren diverse evenementen, zoals een evenement op een
centrale locatie. Veel gemeenten maken gebruik van burgerparticipatie. Zo
worden vrijwilligers, buurt- en jongerenwerkers en burgervaders ingezet, worden
feesten georganiseerd en wordt burgers gevraagd extra alert te zijn rondom de
jaarwisseling en misstanden te melden aan de politie.
Gemeenten beschikken over diverse instrumenten om overlast rondom de
jaarwisseling tegen te gaan. Verschillende gemeenten sturen voorafgaand aan de
jaarwisseling waarschuwingsbrieven aan personen die bij voorgaande
jaarwisselingen voor overlast hebben gezorgd of gedurende het jaar regelmatig
de openbare orde verstoren. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
kunnen gemeenten de mogelijkheid opnemen om een alcoholverbod op bepaalde
plaatsen in te stellen. Daarnaast kunnen gemeenten de zgn. Vuurwerkvrije zones'
instellen. Dat zijn locaties in de buurt van bijvoorbeeld ziekenhuizen,
bejaardentehuizen en dierenasiels waar het afsteken van consumentenvuurwerk
altijd verboden is, mits de grondslag daarvoor in de APV^ is opgenomen.
Via de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(www.hetccv.nl/iaarwisselinq) kunt u informatie vinden over het aanwijzen van
vuurwerkvrije zones op basis van de APV.
Op basis van de Gemeentewet kan cameratoezicht (artikel 151c) worden ingezet
waarbij camera's tijdens de jaarwisseling live worden uitgekeken, kan preventief
worden gefouilleerd, (artikel 151b), kan een preventieve last onder dwangsom
worden opgelegd (artikel 5:32 Áwb jo. artikel 125 Gemeentewet), kunnen
gebiedsverboden worden opgelegd (APV, artikel 172 Gemeentewet) en bij
herhaaldelijke overlast, of de vrees daarvoor na ernstige overlast, kunnen naast
een gebiedsverbod ook een groepsverbod en een meldplicht worden opgelegd
(artikel 172a Gemeentewet). Tot slot beschikt de burgemeester nog over de
mogelijkheid om een noodverordening uit te vervaardigen (artikel 176
Gemeentewet).
, '

^ De Model APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorziet hiertoe in een
bepaling.
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Een meldplicht en een gebiedsverbod kunnen van toegevoegde waarde zijn om
overlast gevende personen van bepaalde plaatsen te weren tijdens de
jaarwisseling. Voor het dossier kan naast overlast tijdens de vorige
jaárwisseling(en) ook overlast tijdens andere evenementen en bijvoorbeeld
uitgaansavonden gedurende het jaar worden meegenomen.
Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk het gebiedsverbod, het groepsverbod of de
meldplicht te laten gelden voor door de burgemeester vast te stellen tijdstippen of
perioden, verspreid over ten hoogste negentig dagen binnen een tijdvak van ten
hoogste vierentwintig maanden. Op 23 juni jl. heb ik een brieft over voetbal en
veiligheid aan de Tweede Kamer gestuurd over o.a. de toepassing van de Wet
maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast. Het CCV heeft
hiertoe bij gemeenten een vragenlijst uitgezet. Verschillende gemeenten hebben
aangegeven de nieuwe mogelijkheden van de wet te beschouwen als een
waardevolle aanvulling op het instrumentarium en dat deze zullen worden
toegepast.
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Het CCV heeft op mijn verzoek een netwerk opgericht waarin gemeenten, OM en
politie participeren. Aan dit netwerk kunnen via de website van het CCV vragen
worden gesteld over de toepassing van bestuurlijke maatregelen:
www.hetccv.nl/kenniscentrum-wet-mbveo. Daarnaast is er een digitale
handreiking aanpak verstoringen van de openbare orde opgesteld. Deze
handreiking bevat een casus jaarwisseling, waarin uiteen is gezet welke
bestuurlijke maatregelen in de betreffende situatie kunnen worden toegepast:
www.hetccv.nl/onderwerpen/wet-bestriidinq-voetbalvandalismeenoveriast/handreikinq-aanpak-verstorinqen-van-de-openbare-orde .

Inzet van (super)snelrecht en ZSM-aanpak
Evenals de afgelopen jaren zuilen, indien zaken zich daarvoor lenen, ook na de
komende jaarwisseling (super)snelrechtzittingen plaatsvinden. In de
arrondissementen zal door de arrondissementale partners worden beoordeeld of
afdoening van zaken via (super)snelrecht opportuun is. Graag vraag ik in dit
kader nadrukkelijk aandacht voor de handhaving van de naar aanleiding van de
afgelopen jaarwisseling opgelegde huisarresten voor de komende jaarwisseling.
Daarnaast zullen eenvoudige zaken zoveel mogelijk direct worden afgedaan door
politie en het OM zelf in samenwerking mļet verschillende ketenpartners (ZSM).

Verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen
Het verhalen van schade kost veel tijd en geld, maar is wel erg belangrijk. Er gaat
immers een belangrijk signaal van uit. Vaak is het moeilijk de daders te
achterhalen. Tijdens de jaarwisseling is sprake van extra toezicht en dat kan hėt
proces versnellen. Meer informatie over het verhalen van schade aan
overheidseigendommen is te vinden via
http://www.vponederland.nl/files/12/handboek verhalen van schade aan overh
eidseiqendommen.pdf.
f

Voorlichtingscampagne vuurwerk
Dit jaar zal wederom een voorlichtingscampagne vuurwerk worden gevoerd. De
aandacht gaat daarbij vooral uit naar het terugdringen van het aantal
letselgevallen door vuurwerk. De campagne zal gericht zijn op het veilig gebruik
van vuurwerk. Aandachtspunten daarbij zijn ondermeer het dragen van een
Kamerstukken II, vergaderjaar 2015-2016, 25 232, nr. 67.
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vuurwerkbril en het handelen volgens de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk.
De campagne zal zowel een landelijk als een lokaal karakter hebben en in
samenwerking met betrokken partijen opgesteld worden zoals de
vuurwerkbranche en Veiligheid NL. Nadere informatie over de campagne is te
vinden via www.4vuurvverkveillq.nl.

Informatie na de jaarwisseling
Evenals afgelopen jaren wil ik graag direct na de jaarwisseling een goed beeld
krijgen van het verloop van de jaarwisseling. De korpschef van politie stelt
hiervoor op 1 januari 2017 een eerste rapportage op. De input voor de rapportage
zal net als vorig jaar automatisch gegenereerd worden uit de Basis Voorziening
Handhaving (BVH). Er zal ten behoeve van deze rapportage geen inwinplan door
de korpsstaf van de Nationale Politie worden verspreid.

Directoraat-Generaal
Reclitspleging e n
Rechtsliandliaving
Directie Veiligheid en B e s t u
Integrale Veiligheid

Datum
5 oktober 2 0 1 5
O n s Icenmerlt
802570

Om een goed beeld te krijgen van geweldsincidenten tegen hulpverleners die niet
(direct) gemeld worden bij de politie, wordt nauw samengewerkt met Brandweer
Nederland, Ambulancezorg Nederland en de hoofden van de Gemeenschappelijke
Meldkamers. Richtlijnen over de wijze waarop onderlinge informatie-uitwisseling
plaats zal vinden, zullen onder de betrokken organisaties worden verspreid.
Ik wens u en uw medewerkers succes toe bij de voorbereiding op een veilige en
feestelijke jaarwisseling.

./7

De/Minister van Veiligheid en Ĵustitie,

G.A. van der Steur

I
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Eenduidige Landelijke Afspraken
Bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak
Inleiding
In het programma Veilige Publieke Taak van 18 oktober 2007' hebben de ministers van Biimenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en Justitie toegezegd eenduidige landelijke afepraken voor politie en Openbaar Ministerie te realiseren. Bij de totstandkoming van
deze afspraken zijn de lokale alfepraken tussen politie en Openbaar Ministerie ten aanzien van 'de aanpak van geweld tegen politiėambtenaren als vertrekpunt genomen.' Daarnaast zijn in deze afspraken de uitkomsten van een tweetal onderzoeken meegenomen,
te weten: de evaluatie van de "Polarisrichtlijn" en "Bont en BlauwV

Begripsomschrijving
Agressie en geweld
Onder agressie en geweld wordt verstaan lichamelijke en verbale
geweldplegingen, belaging, intimidatie en bedreiging gepleegd in
of door omstandigheden die verband houden met de uitvoering van
de publieke taak (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met
beschadiging van goederen).* Onderlinge agressie en geweld tussen
functionarissen met een pubheke taak valt niet onder deze
begripsomschrijving.
In deze landelijke afspraken gaat het om agressie en geweld die
direct verband houdt met het uitvoeren van werkzaamheden in de
sectoren openbaar bestuur, onderwijs, volksgezondheid, rechts
bedeling, veiligheid, sociale zekerheid en infrastructuur.
Publieke Taak
Publieke taken zijn overheidstaken^ én taken in het publieke belang
die zijn ontleend aan de grondwettelijke opdracht tot overheidszorg*. Dit houdt in dat de taken door de overheid zelf kunnen
worden uitgevoerd of in opdracht van deze overheid. Ook kan het
gaan om private sectoren die in belangrijke mate zijn gereguleerd
door de overheid (Openbaar Vervoer).

' TK, vergaderjaar 2007-2008,28684, nr. 117
' Geweldsprotocollen geweld tegen politieambtenaren
5 TK, vergaderjaar 2008-2009,28 628 en 29 628, nr. 204
' Deze definitie ís minder ruim dan de definitie die het Openbaar Ministerie

Functionarissen met een publieke taak zijn onder andere (politie)
ambtenaren, ambulancepersoneel, biandweerpersoneel, onderwij
zers, medewerkers van gemeentelijke diensten, stadswachten,
OV-personeel maar ook functionarissen die ten behoeve van de
uitvoering van die taken ondersteunende werkzaamheden
verrichten, zoals receptionisten en facilitair dienstverleners.
Een beveiliger in dienst van een particulier beveiligingsbedrijf die'
bijvoorbeeld een school beveiligt, valt ook onder de definitie. Ook
vrijwilligers die activiteiten verrichten voor de publieke taak zoals
gastvrouwen in ziekenhuizen worden in dat geval aangemerkt als
fiinctionarissen met een publieke taak.
Probìeemsteìľmg

Functionarissen met een publieke taak worden in toenemende
mate geconfronteerd met agressie en geweld. Dat is onacceptabel.
De publieke taak is essentieel voor het functioneren van onze
samenleving, omdat deze taak voor iedereen in gelijke omstandig
heden beschikbaar en opeisbaar is. Voorbeelden van aantasting van
deze taak zijn het afdwingen van een uitkering of het hinderen van
hulpverlening door ambulance- of brandweerpersoneel waardoor
die alleen nog mogelijk is onder begeleiding en bescherming van de
politie. De gevolgen van agressie en geweld raken niet alleen de
functionaris, maar brengen de adequate uitvoering van de pubUeke
taak, zoals hulpverlening, toezicht en dienstverlening in gevaar. Dat
maakt het extra ernstig omdat hetgezag en de integriteit van de
overheid wordt aangetast en daarmee het functioneren van de
rechtsstaat.

hanteert in de strafvorderingsrichtlijn kwalificerende slachtoffers
5 De overheid heeft het monopolie op deze taken, te weten: defensie,
politiezorg, rechtsbedeling en de munt
' Om vast te stellen of hiervan sprake is, worden de volgende criteria gehanteerd,
waarbij sprake is van een publieke taak als één van de criteria van toepassing is:
a. de overheid heeft het monopolie op de taak (monopolie)
b. de uitvoering van de taak is een wettelijke verplichting (wettelijke taak)
c. de taak wordt gereguleerd door de overheid (toezicht)
d. detaakwordtgehee)ofgrot«ndeelřgefinancierdultpub)iekegelden
(financiering)
e. er is overheidsverantwoordelijkheid ten aanzien van de bescherming van
gebonden afnemers (leveringszekerheid, kwaliteit en betaalbaarheid)
(universeel)

Hiermee wordt niet gezegd dat geweld tegen gewone burgers als
minder ernstig wordt ervaren. In alle gevallen past een adequate
reactie op agressie en geweld. luist voor de burger is het extra
belangrijk dat zij in alle omstandigheden erop kunnen vertrouwen
dat zij de bescherming, hulp en diensten ontvangen die zij van de
overheid mogen verwachten. De samenleving is gebaat bij een goed
ftinctìoňerėnde overheid en publieke taak die tegen aantasting
daarvan moet worden beschermd.

Functionarissen die zich met de uitvoering van deze taak bezig
houden dienen dan ook extra tegen agressie en geweld te worden
beschermd. Daarom zijn specifieke afspraken gemaakt over de
afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met een
publieke taak door.politie en Openbaar Ministerie.
V

Dit betekent óok dat functionarissen met een publieke taak zich
ervan bewust moeten zijn dat zij uit hoofde van hun bijzondere
positie een voorbeeldfunctie vervullen. Van hen mag worden
verwacht dat zij professioneel, deskundig en met respect en begrip
voor specifieke omstandigheden en daarmee optredende emoties,
handelen.
Doel ìandeìijke afspraken

Het doel van deze afepraken is een eenduidige, effectieve én snelle
afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met een
publiekė taak door pohtie en Openbaar Ministerie.
Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
1. Hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging van agressie en
geweld tegen functionarissen met een pubheke taak door politie
en Openbaar Ministerie;
2. Er is aandacht voor de kwaliteit van onderzoeken en
processen-verbaal;
3. Lik op stuk wordt zo veel mogelijk toegepast, (super)snelrecht/
ZSM;
4. Schade wordt zo veel mogelijk verhaald op de dader;
5. Slachtoffers en de werkgever worden optimaal geïnformeerd
over hun positie en mogelijkheden i n het strafproces en de
strafirechtelijke afhandeling van de zaak;
6. Actief communicatiebeleid (uitdragen van successen) is
onderdeel van deze aanpak.
Ketenajšpraken politie en OM

« Er vindt eenduidige registratie plaats door politie en Openbaar
Ministerie van agressie en geweld tegen functionarissen met een
publieke taak.
« Er wordt bij de politie-eenheden en regioparketten een
contactfunctionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van deze afspraken (kwaliteit, proces en
communicatie).
» Er vindt monitoring van deze afspraken plaats op lokaal niveau
. waarbij tweemaal per jaar de voortgang wordt besproken tussen
politie en OM.

Opsporìngsafspraken

De pólitiegeefi hoge prioriteit aan de opsporing van verdachten van agressie en
geweld tegen jījncrionarissen met een publieke taak. Dit houdt in;
1. Melding en van agressie en/of geweld tegen functionarissen met
een publieke taak krijgen directe opvolging.
la. De politie reageert altijd bij verzoeken om assistentie in het geval
van agressie en geweldszaken tegen medewerkers met een
pubheke taak.
2. Indien een strafbaar feit is gepleegd en de verdachte daarbij
direct bekend is, dienen altijd opsporingshandeljingen te volgen
(aanhouding, opmaken procesverbaal) conform de Aanwijzing
opsporing.
3. Ag ressie en geweldszaken tegen functionarissen met een
publieke taak zijn geen bag atelzaken.
4. Een aangifte van een strafbaar feit wordt altijd opgenomen. Bij
twijfel over strafbaarheid van het feit wordt contact gelegd met
het Openbaar Ministerie. Indien geen sprake is van een strafbaar
feit wordt in verband met dossiervorming altijd een mutatie
gemaakt.
5. Er wordt in beginsel procesverbaal opg emaakt en na vooraf
gaand overleg in het kader van Aanhouden en Uitreiken,
ingestuurd naar het Openbaar Ministerie.
6. De politie zorgt voor eenduidige registratie 0andelijke code)' en
maakt afspraken met het Openbaar Ministerie op welke vńjze het
procés-verbaal ten behoeve van de herkenbaarheid (oormerken)
bij het Openbaar Ministerie wordt aangeleverd.'
7. Als blijkt dat agressie en/of geweld tegen een functionaris met
een publieke taak zich niet alleen beperkt tot de werkomgeving,
maar zich ook uitstrekt tot de privésfeer dan wordt de aangever
en/of werkgever geadviseerd over te nemen maatregelen. In
eerste instantie is de werkgever verantwoordelijk voor het treffen
van maatregelen indien sprake is van werl^erelateerd geweld. In
geval yan ernstige bedreigingen (met geweld) waardoor een
adequate en integere uitvoering van de publieke tgak ernstig
wordt belemmerd en/of onmogelijk wordt gemaakt, wordt
gehandeld conform de Aanwijáng beveiliging personen, objeaen en
diensten.
DepoMezorgtvooreengoeăe

kivafíteit van onderzoek en processen-verbaal

Daarbij hoort een goede informatieanalyse en hetmuteren van meldingen ten
behoeve van dossieropbomv. Door een transparante werkwijze kan deze kivaíiteit
vnorden getoetst en worden uitgedragen. Dit houdt in:

8. Geweld tegen functionarissen met een publieke taak maakt deel
uit van de structurele informatìeanalyse bij de politie. De politie
deelt deze analyse met relevante partners indien daartoe
aanleiding is (bijvoorbeeld trends of toename geweld).

Uitwerking landelijke afspraken
De uitgangspunten zijn vertaald in de volgende opsporings- en vervolgingsafspraken.

^Hiervoor zullen In het bedrijfsprocessensystEem Basisvoorziening
IHandhaving (BVH) in 2010 de nodige aanpassingen worden gerealiseerd
'' In het leader van het Geweldsprotocol geweld tegen politieambtenaren
hebbende korpsen äl afspraken geniaakt over de herkenbaarheid
(oormerken) van het procesdossier

9. Werkgevers met een publieke taak kunnen aangifte doen van
agressie en geweld tegen hun werknemers. Het slachtoffer wordt
in dat geval in beginsel als getuige gehoord.'
:o. Werkgevers die vaker te maken hebben met geweld tegen hun
werknemers kunnen hierover (aangifte)afspraken maken met de
politie.
11. In beginsel wordt door de aangever of getuige domicilie gekozen
op het werkadres. De politie informeert aangevers en/of
getuigen over de mogelijkheden hieromtrent.
12. Geweldszaken tegen functionarissen met een publieke taak
worden i n beginsel door de recherche behandeld.
13. Relevante antecedenten (strafbare feiten en mutaties) worden in
het proces-verbaal vermeld.
14. Het proces-verbaal wordt in geval van schade en/of letsel voorzien
van beeldmateriaal (kleurenfoto's en/ofvideo opnames) de
plaats/context van het delict en/of een medische verklaring.
15. De politie neemt waarnemingen over alcohol en drugsgebruik
(facihtators) die mogelijk van invloed zijn geweest op het gedrag
van de verdachte op in het proces-verbaal.
Bi; de opsporing en vervolging van deze zaken wordtzoveel mogelijk lik op stuk
toegepast. Dit houdt in:

16. Bij ernstige vormen van agressie en geweld wordt de verdachte
niet eerder heengezonden dan-nadat contact is opgenomen met
het Openbaar Ministerie.
17. Bij minder ernstige vormen van geweld wordt indien mogelijk de
Aanhouden en Uitreiking- procedure (AU- procedure) toegepast.
Loopzaken worden zoveel mogelijk vermeden.
DepoMe informeert de benadeelde optimaal en ondersteunt het verhalen van de
schade op de dader. Dit houdt in:

18. De pohtie past schadebemiddeling/regeHng toe conform de
Aanvňjmg

slachtofferzorg.

19. Indien na overleg met het Openbaar Ministerie (super)snelrecht
wordt toegepast informeert de pohtie i n verband met het korte
tijdbestek de benadeelde over de voegingsmogelijkheid i n het
strafproces.

3. Bij ernstige vormen van geweld worden bewijsbare zaken door
het Openbaar Ministerie gedagvaard voor de rechter tenzij het
opportuniteitsbeginsel tot een andere besHssihg noopt.
4. Erwordtindien mogelijk voorlopige hechtenis gevorderd en/of
de AU-procedure gevplgd. Een en ander conform de Menukaart
snelredìt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de
voegingsmogelijkheid van het slachtoffer.
5. Bij minder ernstige vormen van geweld wordt in beginsel de
AU-procedure toegepast. Loopzaken worden zoveel mogelijk
vermeden.
Het Openbaar Ministerie zorgt voor een goede kwaliteit van de vervolging.
Door een transparante werkwijze kàn deze kwaliteit worden getoetst en worden

uitgedragen. Dít houdt in;
6. Het Openbaar Ministerie zorgt voor eenduidige registratie van
deze zaken.
7. Dossiers betreffende agressie en geweld tegen functionarissen
met een pubheke taak worden ten behoeve van de herkenbaar
heid geoormerkt.
8. Het Openbaar Ministerie vraagt indien nodig bij de Reclassering
een adviesrapport aan waarin wordt gerapporteerd over dé
mogelijkheden tot daderhulpverlening en de noodzaakvan
bijzondere voorwaarden, conform deAanvľi/zinĵhuiseíijkgeweìd
ofwel de Aanwijzing bijzondere voorwaarden.
9. De offĩciervan justitie motiveert in het requisitoir dat conform
de BOS Polarisrichtlijnen van het Openbaar Ministerie een
zwaardere straf wordt g eëist en motiveert eventuele afwijkingen
van deze rićhdijnen.
ga. Bij jeugdigen wordt zo nodig doorverwezen naar Bureau Halt.
Daarbij worden de bestaande criteria voor Halt in acht genomen.
9b. Bij recidive wordt bezien of (erkende) gedragsinterveniërende
maatregelen kunnen worden opgelegdi Gedragsinterveniërende
maatregelen komen in beginsel niet i n plaats van straffen, maar
als aanvullende maatregel bij straffen.
10. Het Openbaar Ministerie registreert de gevorderde straf in
GPS-systeem.
Het Openbaar Ministerie informeert de benadeelde optimaal en ondersteunt het

Vervolgingsafspraken

verhalen van de schade op de dader. Dit houdt in:

Het Openbaar Ministerie geeft hoge priorität aan de vervolging van agressie en

11. Het Operibaar Ministerie ondersteunt het slachtoffer bij het
uitoefenen van zijn rechten, waaronder schadevergoeding. Dit
alles conform de Aanwijńng slachtofferzorg. Het slachtoffer wordt
op de hoogte gehouden van de strafzaak, tenzij het slachtoffer
aangeeft daar geen prijs op te stellen.
12. In geval van een OM-afdoening wordt bij schade in beginsel een
voorwaarde opgelegd, te weten berahng van het schadebedrag.

geweld tegen fimaionarissen met een publieke taak. Daarbij wordt bovendien
zoveel mogélŞi lik op stuk toegepast. Dit houdt in:

1. Bij agressie en/of geweld tegen functionarissen 'met een publieke
taak vindt vervolging plaats, tenzij het opportuniteitsbeginsel
om een ander besluit vraagt.
2. De vervolgingsbeslissing wordt door het Openbaar Ministerie
met voortvarendheid genomen.

Het voeren van een acti^commumcatìebeMd

ten aanńen van dezezaken.

Dithoudtin:
' Een werkgever die aangifte doet van agressie en geweid tegen zijn werknemer
geeft daarmee een kraciitig signaal af dat dit gedrag tegen zijn werknemers
~éndepubliei« taak niet wordt geaccepteerd. Tevens neemt de werkgever
hiermee de (exclusieve) verantwoordelijkheid voor de aangifte weg bij zijn
werknemers en daarmee wellicht ook de vrees voor en het risico van
represailles. Ministerie van Justitie en BZK, Anonimiteit in het Strafproces,
juni 2008, p. 36-37

13. Het Openbaar Ministerie brengt in afstemming met de politie
persberichten uit over veroordelingen van verdachten van
agressie en geweld tegen ftinctionarissen met een publieke taak.
Hierbij worden de beleidsuitgangspunten meegenomen in het
persbericht.
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