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Mobie e -eenheden 
s ecia 0.3.: 
Door een onzer redncteuren 

DEN, 	
tot 	

mobiele eenheden komen speciale arrestatieteams, 
die bij rellen overgaan tot . aanhoudingen, Bij de mobiele eenheid van de rijkspolitie:  
komen drie arrestatieteams en in acht gemeenten met een eigen ME komen grote en 
kleinere eenheden.De arrestatieteams bij de ME van de rijkspolitie worden gefinancierd 
uit de begroting; de eenheden bij de ME van de gemeentelijke politiekorpsen worden 
door het ministerie van binnenlandse zaken betaald, dat daarvoor ruim f 1,25 min heeft 
uitgetrokken. 

moeten binnen de "estaande for- Altes zien voorshands geen nood-' 
matie en organisatie van de ME zaak om Ook bij de. Koninklijke' 
worden gevormd. Amsterdam, Marechaussee aanhOudingseenhe-
Rotterdam en Den Haag krijgen den te vormen. 
voor de uitrusting elk 1230.000 
gulden en de andere'vijf gemeen- 	De te vormen arrestatieteams 
ten elk 115.000 gulden. 	 moeten niet worden verward met 

Gestreefd is naar een evenwich- de arrestatieteams die bij de rijks-
tige spreiding van de nieuwe een- plitie en enkele gemeentelijke pc.- 
heden over het, land. Een aanhou- litiekorpsen bestaan en die spe-.: 

= ilinkseenheid bestaar uit 3HrrTer-s7- ciaal zijn uitgerust en geoefend.. 
nen die met' sOeciaal bewapend 	0O 	h di ' 
zullep,'zKpndeiverdeeld in vier vaarlijke verdachten.' 

landse zaken) en. Korthals Altes commandant, alsmede een pelo-
(juititie) hebben hiertoe besloten tonscommandant en een plaatsver- 

grond van een advies van de vangend pelotonscommandant. El-
Recherche advies commissie, ke groep krijgt de beschikking 
waar begin -vorig jaar om is ge- over een voertuig met een chauf-
vraagd.'Dat advjes is grotendeels feur, die in tegenstelling tot de 
gebaseerd op de ervaringen met anderen geen speciale nevenoplei-
experimentele aanhoudingsteams ding hoeft te krijgen. Daarnaast - 
.bij rellen-onder meer in Amster- krijgt de eenheid een commando- 
darn en bij Dodewaard. 	 ' voertuig met chauffeur. 

de gemeenten die arrestatie- 	De ervaringen hebben inmid- 
teams' binnen de ME mogen vor- dell .geleerd dat arrestatieteams 
men zijn Amsterdam, Rotterdam, binnen de ME wel degelijk effec-
Dent' Haag,' Utrecht, Enschede, tief kunnen optreden zonder. dat 
Arnherit, Groningen en Eindho- daardoor het opereren van de ME ". 
yen.' De eehheden krijgen een spe-,  
ciale uitrusting en o leiding, maar 

De ministers Rietkerk (binnen- groepen van zes personen plus een 

als zodanig wordt gehinderd. 
De ministers Rietkerk en Kort 

000 0440 • 

err. 
ii een"o'n 

;..1?fg4 	 ,l;taats  
Cretaris Van Houwelingen (de 
sie) is 	 garb^ 

voor e aan ou mg van zeer ge- 

ogelijkheid van variabele 
snelhedelit rijkswegen in studie 
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