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Excellentie,

In de afgelopen twee tot drie jaar hebben we met elkaar kunnen waarnemen dat de
maatschappelijke ontevredenheid op allerlei terreinen en in toenemende mate meer en meer
aan de oppervlakte komt. Op deze ‘onderstroom’ in de samenleving, die zich al zeker een
decennium ontwikkelt, hebben wij u meerdere malen gewezen. De groeiende onvrede is
veelvormig en is wat ons betreft in belangrijke mate herleidbaar tot het gevoerde beleid op een
groot aantal terreinen.

Grote bezuinigingen als gevolg van de crises in 2008 en 2014 op vooral publieke diensten maar
ook andere vraagstukken zoals klimaat, milieu, toename van bevolkingsomvang en de daaruit
voortkomende effecten voor grote groepen in onze samenleving, hebben ons op dit punt
gebracht. We hebben de afgelopen jaren naast ‘verbaal verzet’ gezien dat burgers zich in
toenemende mate met juridische stappen richten tot de overheid en het recht op demonstratie
nieuw leven hebben ingeblazen. Ook zien we dat een, tot op heden beperkte groep, bereid is
verdere stappen te zetten waarbij de grens tussen demonstratie en protest andere vormen
aanneemt. Het bedreigen en intimideren van individuen of groepen, via met name sociale media
maar ook door de inzet van juridische procedures die vaak met veel media-aandacht gepaard
gaan, versterken de spanningen en tegenstellingen. Uiteindelijk zien we dat ook vele vormen
van geweld in toenemende mate aan de orde zijn. De coronacrisis is wat ons betreft eerder een
katalysator dan een oorzaak. De laatste gebeurtenissen in Rotterdam laten zien dat situaties
onvoorzien en onverwacht ernstig kunnen escaleren. De handelswijze van bijv. hooligans en
Defend groepen maakt dat opschaling van mensen en middelen zich ineens kan aandienen. Wij
roepen het gezag en de politie daarom op om kritisch te kijken naar de wijze waarop dit op dit
moment in de voorbereidingen vorm en inhoud is gegeven. Het is cruciaal dat operationeel, als
de omstandigheden daarom vragen,  tot opschaling van mensen en middelen kan worden
overgegaan. De verwachting is dat de huidige onrust in de samenleving de komende periode
zeker niet zal afnemen. Er zijn meer dan voldoende signalen waarneembaar die dat
onderbouwen.
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Het behoeft geen betoog dat politiemensen, als gevolg van het bovenstaande, ‘op straat’ steeds
meer te maken krijgen met escalaties waarbij handhaving van de wet en openbare orde een
buitengewoon grote extra opgave is geworden. Als we kijken naar de ontwikkeling van de
nieuwe vormen van demonstratie/protest en uiteindelijk geweld, dan heeft die een enorme
ontwikkeling doorgemaakt ten opzichte van vorige periodes van maatschappelijke onrust.
Ook zien we dat het beteugelen hiervan meer en andere inspanningen vergt, terwijl het huidige
capaciteitsgebrek daar bijna geen ruimte voor geeft. Zo zijn wijkagenten op veel plekken in het
land niet of nauwelijks nog in de haarvaten van de samenleving aanwezig. Een ander voorbeeld
is het investeren in contacten met de ‘leiders’ van groeperingen die vorm geven aan protesten,
demonstraties en soms zelfs geweld. De investering in deze ‘netwerken’ kost veel tijd en
capaciteit die er vaak maar in beperkte mate is. Daar komt bij dat het bouwen van een
vertrouwensrelatie t.b.v. het reguleren van het protest, demonstratie, etc. niet meer past in de
wijze van de huidige bestuurlijke en repressieve aanpak. Als we kijken naar de huidige situatie
binnen de politieorganisatie als gevolg van het enorme capaciteitsprobleem, dan is het niet
realistisch te veronderstellen dat een proactieve en preventieve aanpak substantieel
gerealiseerd kan/zal worden.

Noodzakelijke investeringen:
Gevolg van het bovenstaande is dat de politie ter bescherming van burgers in een meer en meer
repressie positie wordt gedrukt om de wet te handhaven en de openbare orde zo goed als
mogelijk te waarborgen. Voor onze achterban is duidelijk dat we daar met de huidige middelen
en instrumenten onvoldoende in zullen slagen. In de afgelopen weken hebben wij met een fors
aantal politiemensen gesproken over wat er moet gebeuren om in ieder geval invulling te
kunnen geven aan het repressieve deel van het politiewerk. In het onderstaande treft u de
uitkomst daarvan aan.

Bij de bouw van de Nationale Politie is er fors gesneden in de totale omvang van de Mobiele
Eenheid en de daarbij behorende eenheden (eenheden beredenen, honden, etc.) en middelen.
Inmiddels is duidelijk dat het beroep op de ME zich steeds meer over het hele land manifesteert.
Naar verwachting zal de vraag om inzet van de ME de komende jaren blijven toenemen. Om die
reden is het noodzakelijk om op zo kort mogelijke termijn tot een uitbreiding te komen van de
ME met twintig procent, inclusief de daarbij behorende onderdelen zoals de
aanhoudingseenheden en bijbehorende middelen. Ook is er maar een beperkt aantal
waterwerpers beschikbaar. Los van de levensduur die de huidige voertuigen reeds hebben, is het
noodzakelijk over te gaan tot de aanschaf van twee extra waterwerpers.

Daarnaast is er nadrukkelijk vraag naar de uitbreiding van de zogenaamde Brand- en
Traangaseenheid (BraTra) inclusief de technische specialismen. Kijkend naar de diverse vormen
van excessief geweld, zowel naar politie als hulpverleners, is het cruciaal om over meer van
deze eenheden te beschikken. Tijdens diverse ongeregeldheden zien we dat explosieven, zoals
de Cobra, worden gebruikt tegen de politie of om vernielingen aan te richten. Daarbij zijn zelfs
voorbeelden dat een fles met benzine aan de Cobra wordt gebonden. Het behoeft geen betoog
dat hier de best mogelijke beschermingsmiddelen tegen ingezet moeten worden. De BraTra is
medisch opgeleid en is in een situatie dat het misgaat noodzakelijk om politiemensen en
anderen te hulp te kunnen schieten door het creëren van afstand op het moment dat inzet van
de ambulance (nog) niet mogelijk is.

Daar waar het gaat om de inzet van traangas (CS-patronen) is het noodzakelijk om deze bij
ongeregeldheden direct en in voldoende mate voorhanden te hebben. Daarbij is het dus
noodzakelijk om het aantal ‘traangas schutters’ op korte termijn uit te breiden.

Dan de behoefte aan meer op deze situatie toegespitste niet lethale  geweldsmiddelen. We zijn
ons ervan bewust dat dit vraagstuk politiek en maatschappelijk gevoelig ligt. Toch is er reden
om hier nadrukkelijk naar te kijken. Kijkend naar de laatste ongeregeldheden in Rotterdam
hebben politiemensen ons aangegeven dat het inzetten van het vuurwapen ook onder die
omstandigheden de laatste optie is. Om die reden wordt aangedrongen op uitbreiding van
middelen met zogenaamde ‘less lethal’ geweldsmiddelen. Dit past in het
proportionaliteitsbeginsel dat politiemensen dienen te eerbiedigen bij de inzet van geweld.
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Enige jaren geleden was Nederland de host van de Nucleair Security Summit (NSS). In die tijd is
nadrukkelijk gekeken naar deze middelen en destijds is besloten om de Koninklijke
Marechaussee uit te rusten met een aantal van deze middelen.

Het gaat daarbij om 40mm Specialty Impact Amunity. Dit projectiel is voorzien van meerdere
rubberen projectielen en kan afgeschoten worden met de huidige 40 mm traangaswerpers
waarover de politie beschikt. De effectieve afstand waarop deze projectielen kunnen worden
gebruikt ligt tussen de 10 tot 70 meter. Een ander middel betreft de FN303. Met dit wapen
kunnen projectielen met diverse ladingen afgeschoten worden. Denk hierbij aan markeerstof en
pepperspray. Dit middel kent vanwege de richtmiddelen een hoge nauwkeurigheid tot ca 75
meter. Dit wapen is onder andere in gebruik bij de Belgische politie, daar wordt het de
wapenstok op afstand genoemd. De Koninklijke Marechaussee beschikt over dit middel en is
positief over de impact en mogelijkheden van het middel. Opleiding duurt ca 2 dagen.
De beanbag afgeschoten met een z.g.n. riotgun, is alleen in gebruik bij de Dienst Speciale
Interventies. Deze heeft een nauwkeurigheid tot ca. 35 meter. Hiervoor zullen aanvullende
schutters moeten worden opgeleid om dit middel te integreren.

Tot slot zijn er nog twee andere middelen waarvoor wij nadrukkelijk aandacht vragen. Het
eerste middel betreft de bodycam. De uitrol van dit middel is al gestart, maar verloopt helaas
niet snel genoeg. Politiemensen hebben ons dringend verzocht aan te dringen op een snellere
uitrol onder de ME. Dit om achteraf inzicht te geven in het handelen en de reden van inzet en
toepassing van geweldsmiddelen. Die is voor de legitimiteit en het draagvlak voor het handelen
van de politie onder deze omstandigheden cruciaal. Dan is er nog de gehoorbescherming. Het
gebruik van ‘explosieven’ richting politiemensen tijdens ongeregeldheden maakt extra aandacht
hiervoor noodzakelijk. Op korte termijn moet bezien worden of de huidige
beschermingsmiddelen voldoende bescherming bieden om gehoorschade te voorkomen.

Gezien de urgentie van het bovenstaande past het niet om over te gaan tot Europese
aanbestedingen aangezien dit een zeer tijdrovend traject is.

Wij roepen u dringend op om het maximale te doen en tegemoet te komen aan wat wij vragen,
zodat politiemensen over de juiste middelen beschikken. Middelen die politiemensen nodig
hebben als belangrijke verantwoordelijke voor handhaving van de wet en het bewaren van de
openbare orde en veiligheid, voor de fase waarin we ons op dit moment bevinden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn uw reactie.

Hoogachtend

Gerrit van de Kamp
voorzitter Politievakbond ACP

cc
-Korpschef Nationale Politie; Dhr. H.P.  van Essen


