
 

 

Leusden, 14 november 2008 

ACP initieert preventieve maatregelen tegen geweld 

Afgelopen zomer kondigde de ACP aan met maatregelen te komen om geweld tegen 

politiemensen en andere overheidsambtenaren preventief te bestrijden. Ook ACP-leden zijn 

toen opgeroepen mee te denken en hun ideeën te mailen, wat velen hebben gedaan. De ACP 

presenteert nu – op basis van de input van politiemensen - een tienpuntenplan om geweld 

tegen politiemensen aan te pakken. 

 

Het gaat om onorthodoxe plannen die preventief van aard zijn. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp 

heeft dit plan aan minister Ter Horst en leden van de Tweede Kamer aangeboden, omdat hier de 

discussie over wetgeving plaatsvindt. De Raad van hoofdcommissarissen en de politieke partijen CDA 

en VVD hebben hun steun inmiddels uitgesproken. 

 

ACP tienpuntenplan  

1. Horecagelegenheden eerder sluiten als er aanhoudend sprake is van overlast van geweld tegen 

politiemensen of andere overheidsdienaren. 

2. Huisarrest (bijvoorbeeld met Oud en Nieuw) voor diegenen waarvan bekend is dat bepaalde 

feestjes of weekenden steevast uit de hand lopen. 

3. Meldplicht: op gezette tijden per avond / dagdeel fysieke melding op een aangewezen 

politiebureau. Straf volgt wanneer iemand niet op komt dagen. 

4. Introductie van het Elektronisch Volg Systeem op structurele of incidentele basis zodat altijd te 

traceren is waar iemand is / is geweest. 

5. Preventief gebiedsverbod: op bepaalde momenten gelden verboden om op plaats X aanwezig te 

zijn. 

6. Contactverbod – wanneer blijkt dat bepaalde combinaties van personen tot ‘rotzooi’ leiden, komt er 

een –tijdelijk- verbod voor het contact tussen deze combinaties. Let op, dit is niet hetzelfde als een 

samenscholingsverbod. 

7. Vergunningenbeleid voor gemeenten wordt strenger toegepast voor feesten en evenementen. 

Wanneer er niet voldoende politiecapaciteit is om de openbare orde te garanderen, wordt geen 

vergunning afgegeven. 

8. Er worden afspraken gemaakt over minimumstraffen, waardoor een rechter tenminste een bepaald 

minimum oplegt als er sprake is van geweld tegen ambtenaren. 

9. Snelrechtprocedures worden sneller en efficiënter toegepast, zodat zaken waarbij politiemensen te 

maken hebben gehad met geweld, meteen worden afgehandeld en niet op de plank blijven liggen. 

10. Smoelenboek op internet: veelplegers van geweld tegen politiemensen komen met een foto op 

internet te staan. Op die manier kunnen bijvoorbeeld horecagelegenheden (tijdelijk) bepaalde 

mensen weigeren wanneer die consequent voor overlast zorgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Politievakbond ACP 


