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De aanhoudingseenheden worden uitsluitend in ME verband ingezet.
Dit betekent niet dat bij elk ME-optreden aanhoudingseenheden
worden ingezet. Inzet van deze eenheden wordt bij een voorzienbaar
ME-optreden bepaald aan de hand van:
-beschikbare informatie.
-ervaring (zo wordt bij een Ajax-Feijenoord wedstrijd altijd een
aanhoudingseenheid ingezet).
De leden van de aanhoudingseenheden zijn getraind am vooral d.m.v.
observatie "harden aanhoudingen te verrichten.
De beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, zoals
vastgelegd in de ambtsinstructie, zijn van toepassing op het
geweldgebruik. Van te voren worden de leden van de aanhoudingseenheden gelnstrueerd over hun taak en werkwijze. Het accent wordt
daarbij gelegd op het beheers- en controleerbaar houden'van de
aanhouding en overbrenging van de verdachte. Op het moment
van aanhouding wordt de arrestant middels vertoon van het
legitimatiebewijs of een duidelijke mededeling, kenbaar gemaakt
dat hij/zij met politieambtenaren van doen heeft. Bij de aanhouding zal zoveel mogelijk worden vermeden in situaties te geraken waarbij omstanders de arrestant zullen trachten te ontzetten.
Zodra een arrestant aan het relgebeuren is onttrokken en zich in de
macht van de politie bevindt, is geen enkele vorm van geweld toegestaan.
De cie. Roethof (die de klachten n.a.v. Lucky Luyck heeft gegvalueerd) ziet een positieve relatie tussen de inzet van aanhoudingseenheden en de mate van hardheid van het ME-optreden:

•
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-ME personeel raakt minder snel gefrustreerd door de wetenschap dat
notoire relschoppers kunnen worden aangehouden. (De taktiek om
arrestanten zo snel mogelijk achter de linies te brengen gebeurt
uit veiligheidsoverwegingen en om aan het ME Personeel de resultaten
van het werk van de aanhoudingseenheden te tonen).
-aanhoudingseenheden werken preVentief. Potentiele relschoppers
worden afgeschrikt door het verhoogde risico van aanhouding.
Landelijk is de aanbeveling van de cie. Roethof overgenomen om de
voertuigen van de aanhoudingseenheden zodanig in te richten dat de
arrestanten gescheiden van het politiepersoneel kunnen worden vervoerd-.
-- Het risico van (emotionele) gewelddadigheden wordt daarmee
verkleind. Amsterdam bezit inmiddels drie voertuigen die aan deze
eisen voldoen.
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Aanhoudingseenheden.

Teneinde U nader to informeren met betrekking tot de voortieng van de
Contactgroep Commandanten Aanhoudingseenheden M.E. bericht Lk U het volgende.
1. Een inventarisatie met betrekking tot de volgende items is gsmaakt binnen
de betreffende korpeen: - organisatie-opbouw
plaats binnen het korps
- selectie laden
- duur van indeling
- uitsluiting van indeling
- materieel
- opleiding PO-VO
verbindingen
wijze van inzet
- chauffeurs.
In bijlage I is de volledige inventarisatie van doze gegevens van elle
korpeen opgenomen.
2. Het uitgangspunt van de contactgroep is, to komen tot zodanige opzet van
de teams, dat samenwerking geen probleem oplevert en dat basiseenheden en
aanhoudingseenheden van zowel Rijka- als gemeentepolitie onderling volledig
uitwisselbaar zijn. Op een aantal van de in de matrix opgenomen items zullen
onderlinge verschillen minder belangrijk zijn, terwijl met betrekking tot
bepaalde andere items verschillen ontoelaatbaar zijn.
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3. Met betrekking tot de organisatie van de eenheden kan opgemerkt wordon,
dat alleen de Gemeentepolitie Rotterdam en de Koninklijke Marechaussee
afwijken van de door de R.A.C. geadviseerde opzet.
4. Met betrekking tot'de verbindingsmiddelen is,gekozen voor apparatuur In
de 450 MHz. De P.V.D. adviseerde positief ten aanzien van deze keuze.
Alleen de Gemeentepolitie Amsterdam wijkt in deze af, doordat zij zich
reeds heeft vastgelegd op apparatuur in de 80 MHz.
Over de keuze van merk en type van aan te schaffen apparatuur is overleg
nog gaande in verband met zojuist, nieuw op de markt verschenen portofoons. Voor 1 juni 1985 zal een definitieve keuze worden gemaakt.
5. Ten aanzien van de voertuigen voor de aanhoudingseenheden is thans de
situatie ontstaan, dat alle korpsen (behalve KMAR) beschikken of gaan
beschikken over voertuigen, zoals voorgesteld door de werkgroep bijzondere voertuigen. Slechts in een enkel geval (Gempo Rotterdam) zijn de
voertuigen niet volledig identiek aan de inrichtingseisen, geformuleerd
door bovengenoemde werkgroep.
6. Ten aanzien van de opleidingen kan gesteld worden, dat het op het eerste
gezicht grote verschil van lengte van de basisopleiding (OCHE 3 weken COME 5 weken) redelijk verklaarbaar is.
In de RP-opleiding wordt een vrij zwaar accent gelegd 2p het deelonderwerp "bevoegdheden ingevolge het Wetboek van Strafvordlring".
Op het OCME is daarintegen het standpunt, dat op.peil houden c.q. eventueel uitbreiden van dergelijke kennis een verantwoordelijkheid is van
het eigen korps.
Voorts wordt in de RP-opleiding zeer veel tijd besteed aan het vormen
van een groepsband binnen de op te leiden aanhoudingsgroep. Dat deze
tijdsinvestering veel groter is dan in de OCME-opleiding valt te verklaren uit het feit, dat de RP-leden van aanhoudingseenheden, geografisch gezien uit zeer verspreide (land)groepen afkomstig zijn en bij
aanvang van de cursus nog nauwelijks binding met elkaar hebben.
Voor het overige blijken de opleidingen inhoude1ijk redelijk gelijk te
lopen.
Overleg tussen de beide opleidingsinstituten over deze opleiding heeft
bestaan en bestaat nog steeds.
Voortgezette opleidingen zullen zodanig opgezet worden, dat regelmatig
met basiseenheden kan worden geoefend. Hier bestaat verschil, in zoverre
dat de GP-eenheden zelf (eventueel binnen de regio) hun v.o. regelen,
terwijl de RP-eenheden in principe geregeld gebruik maken van de COME
voor voortgezette opleiding.
7. De ontwikkeling van een "standaardaanhoudingskaart", die (afhankelijk
van de met Justitie gemaakte afspraken) zowel kan dienen als verzamelkaart voor gegever.s, alswel als volledig proces-verbaal is bijna
afgerond.
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8. Ten aanzien 'van een aantal items, opgesomd in de matrix bestaan per
korps verschillen en zullen deze ook blijven bestaan. Hierbij wordt
gedoeld op onderwerpen als:
pleats binnen het korps
duur van indeling
uitsluitirg vanindeling..
In deze gevallen kunnen verschillen echter rustig bestaan,' daar zij
geen invloed uitoefenen op de wijze van optrede9 van de eenheden en
op een vlotte bijstandsverlening.
9. Getracht zal worden (ook op meet ondergeschikte punten) zoveel mogelijk tot gelijkvormige regelingen to komen.
Het uitgangspunt, dat de eenheden qua wijze van inzet en uitrusting.
(nagenoeg) helemaal kunnen
volledig moeten kunnen
worden gerealiseerd.
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Teneinde tijdens orderverstoringen invulling te geven aan de•
justitiele component zal een drietal aanhoudingseenbeden.
operationeel zijn. Deze pelotons zijn onder verdeeld-in groopen, elk
bestaande uit 5 of 6 (hoofd)agenten steeds ondet ieiding van een
groepsbrigadier. Het geheel ataat onder leiding -yan-de Inspecteurs
1
en

411

411

Doel van hun optreden zal zijn het op zo onopvallend en tactiscb
mogelijke wijze aanhouden van die personen van wie middels
waarneming is komen vast te staan dat zij zich aan een strafbaar
feit hebben schuldig gemaakt.
Bij aanhouding maken zij gebruik van de door hen beoefende
aanhoudingstechnieken en aanhoudingsmethoden. Zo veel mogelijk
proberen zij te vermijden in situaties te geraken waarbij omstanders
de arrestant zullen trachten te ontzetten. Eventueel wordt de
verdachte eerst gevolgd near een rustiger pleats wear de aanhouding
zonder gebruik van geweld kan geschieden. Indien het risico voor de
leden van de aanhoudingseenheid of voor derden onaanvaardbaar groot
wordt, dient van de aanhouding te worden afgezien. De commandant var
de aanhoudingseenheid zal zo veel mogelijk rechtstreeks in contact
treden met die pelotonscommandant in de nabijheid van wiens peloton
aanhoudingsgroepen actief zijn.
Het optreden van de aanhoudingsgroepen wordt door de commandant
aanhoudingseenheid gecoardineerd.'Deze probeert zoveelmogelijk het
optreden van de groepen in te passen in het op dat moment'gehanteerde Openbare Orde beleid. In ieder geval voorkomt tdj dat d
groepen getsoleerd zelfstandig optreden.
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De. eenhedeii treden alleen op in groepsverband, dat wil zeggen steeds
onder directe leiding van een groepsbrigadier. Door gebruik te maken
van- een fysiek numerieke overmacht warden - de aanhoudingen snel en
doelmatlg,:uitgevoerd. Zij* waken voor zover aanwezig gebruik van
speciaal,ingerichte aanhoudingsbusjes waarin een aparte ruimte is
gereserlieerd voor het gescheiden vervoer van arrestanten. In de
voertuigen, zowel als "op straat" staanzij steeds in direct
portofonisch contact met de commandant 'aanhoudingseenheid. Deze
staat onder rechtstreeks commando van de compagniescommandant
relbestrijding. Via deze laatste kan eventueel om assistentie van de
A.E. worden verzocht. Voor de leden van de A.E. geldt een zelfde
geweldsinstructie als elders in dit draaiboek. De beginselen van
subsidiariteit en propotionaliteit zijn op het gew.eldgebruik van
.toepassing. De leden van de A.E. worden tevoren uitdrukkelijk 7
getnstrueerd met betrekking tot hun teak en werkwijze.. Het: accent
wordt hierbij gelegd op beheers- en controleerbaar houden van de
aanhouding en overbrenging.
Op het moment van de aanhouding wordt de arrestant middels vertoon
van het legitimatiebewijs en of het duidelijk zeggen, medegedeeld
dat hij met politie-ambtenaren te maken heeft.
De aangehouden arrestant wordt, voorzien van een aanhoudingskaart,
zo spoedig mogelijk afgeleverd aan het hoofdbureau. Door
gebruikmaking van deze kaart zal het mogelijk zijn zoveel mogelijk
aanhoudingsgroepen efficient inzetbaar te houden.
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Overwegingen
In verband met opgedane ervaringen met politieoptreden bij ordeverstoringen is
de behoefte gegroeid om meer doeltreffend en op verantwoorde wijze te komen
tot het verrichten van aanhouding van personen die zich schuldig maken aan
ernstige strafbare feiten in relatie tot de verstoring van de openbare orde.
Dit dienstvoorschrift geeft aan op welke wijze aan organisatie en werkwijze
van aanhoudingseenheden uitvoering zal worden gegeven.
Aanhoudingseenheden
Taak

De aanhoudingseenheden zijn in het leven geroepen met het doel, om in situaties waarin de openbare orde op grove wijze wordt verstoord, of dreigt te
worden verstoord, en waarin misdrijven worden gepleegd, in samenwerking met de
Mobiele Eenheid personen aan te houden, die zich aan het plegen van strafbare
feiten in verband met de openbare orde schuldig maken.
Aanhoudingseenheden dienen niet voor andere werkzaamheden te worden ingezet.
Organisatie
De verantwoordelijkheid voor de aanhoudingseenheden berust in eerste aanleg
bij Hoofd Recherchedienst. Met de dagelijkse leiding over de aanhoudingseenheden is belast de Chef van het Bureau Algemene Recherchezaken. Onder dit
Bureau zijn de aanhoudingseenheden ook organisatorisch ondergebracht.
Concreet houdt den en ander in, dat de Chef Bureau Algemene Recherchezaken
verantwoordelijk is voor het beheer (zowel personeelstechnisch als in materieel opzicht), de opleiding en de tactiek en techniek van de aanhoudingseenheden. Hij coardineert alle nodige maatregelen die leiden tot een optimaal
functioneren van de aanhoudingseenheden.
Personele bezetting
De formatie van een aanhoudingseenheid is als volgt:
1
1
5
24

(hoofd)inspecteur
inspecteur
brigadiers
(hoofd)agenten

commandant
ply. commandant
4 groepscommandanten/1 verbindingsman
groepsleden

De personele lasten worden door de drie executieve diensten gezamenlijk gedragen. De kaderbezetting zal bestaan uit brigadiers van de Uniform- /en
Recherchedienst, en wel in de volgende verhouding:
Recherchedienst
Uniformdienst

3 brigadiers
2 brigadiers
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t aantal (hoofd)agenten per eenheid wordt de voiaendc verdeelsleutel
eerd:
erchedienst
formdienst
I
erkeersdienst

60% = 14 man
+ 30% = 8 man
+ 10% = 2 man
24 man

Chef Bureau Algemene Recherchezaken draagt er zorg voor. dat de samensteL..ro
van de aanhoudingseenheden in overeenstemming wordt gebracht en/of blijf-.
bovengenoemde verhoudingenDe rechtspositie van het personeel van een aanhoudingseenheid is dezelfde al:
die van het personeel dat bij de Mobiele Eenheid is ingedeeld

Opleiding en trainia
Bij de oprichting van een eventuele nieuwe aanhoudingseenheid wordt door elle
leden van de eenheid een opleiding van drie weken gevolgd- De opleiding vindt
pleats overeenkomstig een vastgesteld oefenprogramma in samenwerking met het
Bureau Bewapening, K1eding, Uitrusting en Mobie1e Eenheid.
Nadat een aanhoudingseenheid is opgeleid, wordt eens per drie weken een oefendag gehouden, waarbij de aangeleerde vaardigheden worden onderhouden dan wel
uitgebreid,
Aanhoudingseenheden participeren ook in practische oefeningen van M.E.-pelotons
Het oproepen van een aanhoudingseenheid
Alvorens een aanhoudingseenheid wordt oeroepen, zal aan twee voorwaarden
moeten zijn voldaant
1. De verwachting dat de openbare orde verstoord zal worden moet aanwezig
zi J n
2. Er moet in_principe sprake zijn van een grootschalig politie-optreden
Wanneer het wenselijk wordt geacht dat een aanhoudingseenheid wordt opgeroepen. wordt de aanvraag ter beoordeling van Hoofd Recherchedienst en aan Hoofd
Uniformdienst voorgelegd. die over het daadwerkelijk oproepen van de
aanhoudingseenheid zullen beslissen,
De Chef van het Stafbureau Recherchedienst adviseert over de aanvraao en over
de "ondergrens" van de oproepbaarheid van de aanhoudingseenheid Bij de to:ale
beoordeling van de aanvtaag worden de twee eerdergenoemde voorwaarden
Feiteliike inzet
Aan de feitelijke inzet van eeniaanhoudingseenheid zijn drie voorwaarden %-g2koppeld!
1. De inzet van een aanhoudingseenheid zal moeten plaatsvinden in het kad,
?:van een in overleg mPt her.: M vastgesteld aanhoudingsbeleid Wannep.
aanhoudingseenheid wordt 0P9eroepen. neemt Chef Stafbureau
het tnitlatief tot dit o"erleg. waar!n duidelijke afspraken ':ver
ding en, vervolgin9 worden gemaakt.
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WAARNEMING : ( redenen van wetenschaP )

AANHOUDINGSKAART/PROCES-VIRBAAL
Vermoedelijke overtreding art.

VERBALISANT(EN): Naam :
SIGNALEMENT VERDACHTE

Voornamen :
Rang :
Aanhoudingseenheid M.E.:
Stamnr/dienstnr/leg.bew.nr:
conform
bev.reg.
gemeente:

BIJZONDERHEDEN :

VERDACHTE Naam :
Voornamen :
Geb.pl. en datum :
Beroep :

Onderzoek kieding : ja / neen.

Adres :

Inbeslagneming

Woonplaats :

: ja / neen.

zo ja, omschrijving :

AANHOUDING :

Datum :
Tijdstip :
Plaats :

Overgegeven aan/overgenomen door :

VOCRGELEID op :

tl•

%cur.

aan
Waarvan door mij (ons) op afgelegde ambtseed/ambtsbelofte is
opgemaakt dit proces-verbaal/deze aanhoudingskaart, gesloten en
ondertekend to
op

7-Z .O.Z.

( h andtckening

