
r~~~~~~ 

;n 1~,,ua;,~~ z~ I e~ ~y~h, 



13- 14TAPT,EN5T 

Hoo-idafdeling Algeme Dienst 
Eu±-eau F,w-apaning, Kieinq 
ntrusting en Mobiele Eenheid. 

ANEOUMCF 	N .1] .r) 



jo..,-,4- 	e 

-Aft 
	t1117, 

y.!!,77, p13 	 5  

-,Grp 
o 

• 

GEMEENTEPOLITFEB AMSTERDAM 
uNICO/R 4")IENST 
BUREAU B.R.UHr1N M.E. 

 

1[  

INHOUDSOPGAVE: 

 

    

1 
Voorwoord 

1 

 

r! 
Hoofdstuk I: 

I 	1 
Aanhoudingseenheden pag. 1 

I HooldStuk II: (voorlopigd richtlijnen pag. 3 

i
Hoofdstuk III: Strafbare feiten bij orde- pag. 5 

i 1 verstoringen 	(par.1) 

Bevoegdheden (par.2) pag. 9 

Aanwijzingen opmaken pvb pag. 13 
(par.3) 

FloofdstUk IV: Personeel pag. 14 

HoofrstUk V: Verbindingsmiddelen(par.1) pag. 15 

Voertuigen (par.2) pag. 16 

Bijlage I: Oefenprogramma van 13/10 t/m 31/10 

Biilage II: Molotov-coctail 

BIBLIOTHEEK GEMEENTEPOLITIE 
AMSTERDAM 

TERUGBEZORGEN VC= 



GEMEENTEPOI,ITIE AMSTERDAM. 
uNIFORMDIENST 
Bureau: B.K..0r., en M.E. 

u. 
ek
F  

' 
[ 

AANHOUDIMG SEENHEDEN 

Naar aanl iding van de rellen die zich de afgelopen maanden in Amsterdam 
hebben voergedaan is door de korpsleiding besloten een aanhoudingseenheid 

[ samen te Stel4n; die de opdracht krijgt taktieken en methodes te ontwik-
kelen om te komen tot de aanhouding van verdachten, die stafbare feiten 
gepleegd hebben. Het vast niet te.ontkennen dat op het gebied van de aan-
houding. van verdachten in relsituaties weinig concrete richtlijnen zijn. 
Wat binnen het 1 korps te vinden was, 	in Hoofdstuk II van dit boekje 
samengevat. joml tekomen.tot een behoorlijke opzet en taktiek van een aan-
houdingseene0 wordt in de opleidingsperiode dan ook van U verwacht dat 
U bereid bent Mee te denken over deze problematiek. Onderwerpen zoals de wijze 
van aanhoudent taakverdeling in de groep, herkenbaar zijn, verbindingen, 
voertuigen enz zdrilen in deze drie weken aan de orde moeten komen, waar-
bij he de bedeling is aan het eind van deze periode een conceptnota 

I  rend te krijgen waarbij de .(voorIopige) taktiek van optreden bepaald is. 
t Veer dit onderdeel van de opleiding wordt van U dus een groot stuk bereid- 
f heid tot meedenken gevraagd. 

Verder zal in.deze weken de nodige aandacht besteed worden aan de .zelf-
verdediging, schteten en zullen een aantal lezingen gehouden worden over 
(Juderwerpen wear een•aanhoudingseenheid mee te maken krijgt. 

U dient. steeds in gedachten te houden dat deze opleiding een experiment is, 
waarvan de -resultaten•pas te meten zijn, na een aantal daadwerkelijke optredens. 
Het programa van de opleiding is door ons gekozen na overleg met personeel 
van vorige. aanhoudingseenheden (recherche) waarbij hun ervaringen als 
basis gediend hebben. Ik vraag U dan ook om U positief tegenover het program-
-ma op te stellen en U voldoende in te zetten om deze weken tot een goed 
einde te brengen, waarbij ik onmiddelijk stel dat alle suggesties over 
programmawijzigingen en veranderingen welkom zijn. Dit is alleen maar geed. 
veer eventuele volgende aanhoudingsgroepen, die mogelijk na U zullen volgen. 
Uw ervaringen en aanbevelingen zullen dienen als uitgangspunt voor een 
basisopleiding voor een aanhoudingseenheid. Rest mij nog cm U in de komende 
Periode veel succes toe te wensen met Uw opleiding. 

Amsterdam, 8 oktober 1980. 

De Hoofdinspecteur van Politie, 
Chef Bureau BKU en ME, 

W.A. Berndsen. 



GEMEENTEPOLITIEIAMSTERDAM 
• UNIFORMDt T E N S T 

BUREAU B.K.U. I  M.E. 
! Onderwerp: Aanhoudingseenheden 

Hoofdstuk I 

Naar aanleiding van de ordeverstoringen, die de laatste maanden 
in AmSterdam hebben plaatsgevonden en gezien het feit dat door 
alletlei omstandigheden tijdens deze ordeverstoringen nauwelijks 
arrestanten werden gemaakt, is door de korpsleiding besloten een 
speciale aanhoudingseenheid van ongeveer 30 man op te richten. 
De\uitvoering hiervan werd gelegd in hand en van de chef van het 
BUr}eau B.K.U. & M.E. die hierbij werd geassisteerd door een in-
specteur, die hiertoe speciaal uit de dienst werd vrijgemaakt. 
Na bestudering van de in het korps bestaande literatuur op dit 
gebied en na verschillende gesprekken over dit onderwerp is be-
sloten tot het belichten en uitvoeren van de volgende onderwerpen: 

1. het /doel van een aanhoudingseenheid; 

2. de te volgen taktiek; 

3. de opleiding. 

ad.1 
Met betrekking tot het doel wordt gesteld dat verdachten moeten 
worden aangehouden van duidelijk bewijsbare en min of meer ernstige 
misdrijven. Als gevolg hiervan zal, naar mag worden verwacht, onder 
de orderverstoorders onrust en onzekerheid ontstaan. Bovendien ligt 
het-in de verwachting dat het maken van arrestanten ter zake min of 
meer ernstige misdrijven gunstig zal worden ontvangen door de be-
volking. Tevens zal de rest van het politie-apparaat zich versterkt 
zieri in haar zelfvertrouwen en met meer effect optreden dan wanneer 
ordeverstoorders een langdurig "kat en muis" spelletje met haar 
spelen. 
Het gaat dus in de eerste plaats om die aanhoudingen waarvan gezegd 
kan worden dat ze de moeite waard zijn, zowel wat de zwaarte van het 
feit betreft als de bewijsbaarheid daarvan o  Net aanhouden van ver-
dachten van (geringe) overtredingen zal alleen geschieden als dit 
voor een bepaald doel wenselijk of mogelijk is. 
Bijvoorbeeld den van de ergste ordeverstoorders kan niet voor een 
misdrijf worden aangehouden, maar toch is het uit taktisch oog-
punt wenselijk hem voor enige tijd van het toneel te laten verdwijnen, 
of we willen de aanhouding dienstbaar maken om aan de identiteit van 
de verdachte te komen. 

ad 2.' 
De taktiek is nog een onderwerp van voortdurende besprekingen en zal 
ten alle tijde moeten worden aangepast op de bewegingen en ontwikke-
lingen bij de tegenpartij. 
Op dit moment gaan de gedachten uit naar groepjes van. 5 man onder 
leiding van een brigadier, die de aanhouding verrichten. Daarbij 
zullen 2 man de verdachte aanhouden terwijl de anderen deze aanhou-
ding moeten afschermen, het transport dekken en zonodig assisteren 
bij de aanhouding. De arrestant client zo snel mogelijk naar de trans-
portbus vervoerd te warden, Het is dan een zaak van belang dat cle bus 
zich ten .alien tijde op korte of stand bevindt van de optredende 
aanhoudingseenheid. 
Andere taktieken die tijdens het oefenprograrnma of tijdens groeps-
besprekingen near voren komen zullen zoveol mogelijk woIcaen inge-
past en worden beoefench 

r 
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Richtlijnen waaraan een aanhoudingseenheid zich dient te houden voor 
een goed functioneren zijn- omschreven in hoofdstuk 	van deze in- 
structie. 

ad. 3 
De opleiding van de aanhoudingseenheid is verdeeld in: 

a. de theoretische opleiding 
b. de taktische opleiding 
c. de praktische opleiding 

In de.theoretische opleiding zal aandacht geschonken worden aan het 
opmaken van een goed proces-verbaal. De overtredingen waar men bij 
ordeverstoringen mee te maken krijgt zullen nog eens behandeld worden. 
Tevens zal er aandacht worden besteed aan de geweldsinstructie. Er zal 
een Officier van Justitie warden uitgenodigd zijn visie te geven over 
datgene wat voor de Justitie van belang is om te komen tot veroordeling 
van ordeverstoorders. 

In de taktische opleiding zal in werkgroepen getracht worden een tak-
tiek te ontwikkelen die bruikbaar is in de huidige ordeverstoringen. 
Daarbij zal gebruik gemaakt worden van film en videomateriaal over de 

.laatste ordeverstoringen. Ook zal de eigen ervaring die men tijdens de 
laatste rellen heeft opgedaan van grote betekenis zijn. In de taktische 
opleiding zullen allerlei zaken zoals verbindingsmiddelen, herkenbaar-
heid, voertuigen, samenwerking enz. aan de orde komen. Voor dit gedeelte 
van de opleiding zal een beroep gedaan moeten warden op eigen ideeen en 
de zelfwerkzaamheid, daar op dit gebied in wezenhet terrein nog geheel 
braak-ligt. 

In de praktische opleiding zal de nodige aandacht:besteed warden aan-. 
sport,- zelfverdediging en zullen oefeningen worden gehouden die het doe1 
hebben om van een losse groep mensen een goed functionerende eenheid te 
maken. 

Een van de belangrijkste argumenten om een opleiding als hierboven te 
organiseren is dan ook dat na deze weken gesproken kan warden van een 
eenheid waarbij de leden elkaar goed kennen en op de hoogte zijn van 
elkaars capaciteiten. 

• Teneinde de opleiding zo afwisselend mogelijk te maken zullen de ver-
schillende onderwerpen zoals hierboven omschreven in een tijdsbestek van 
3 weken aan de orde komen, waarbij nog voldoende ruimte zal worden gelaten 
voor eigen inbreng van de groep. 

Besloten is dat de opleiding van de eerst.e aanhoudingseenheid zal pleats-
vinden van 13-  t/m 31 oktober volgens een programme dat als bijlage I bij 
deze instructie wordt gevoegd. 

-3- 
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Hoofdstuk II 

VERTROUWELIJK 

Enkce (voorlopige) richtlijnen voor de aanhoudingseenheden: 

Naast het tegengaan van en het optreden tegen ordeverstoringen, hetgeen 
met meer of minder succes wordt verricht door de M.E., komt het volgen-
de probleem aan de orde, en wel het aanhouden  van de verdachten. Het 
kan niet worden ontkend, dat dit een moeilijk deel van onze taak is, 
doch het zal zeker succes opleveren, wanneer bij ordeverstoringen de 
wezenlijke verdachten zullen worden aangehouden. Het zal niet alleen 
beter aan onze doelstelling beantwoorden, doch ook onrust en onzeker-
heid bij de verstoorders van de rechtsorde veroorzaken. 

Het hiervoor gestelde doel zal alleen kunnen worden bereik-t4 indien 
ieder 'zich daarvoor wit inzetten en gaat meedenken en meepraten over de 
uitvoering. 

De bedoeling is dat in groepsverband deze taak zal worden verricht. 
Deze onderdelen zullen in groepen van 5 of 6 man worden verdeeld onder 
leiding van een brigadier. De leden van een ploeg mogen elkaar niet uit 
het ocg verliezen. De wijze van aanhouden door den of twee man en het 
verzorgen van de dekking door 2 a 3 man, zal van tevoren moeten worden 
,besproken en geregeld. Ook zal een plaats moeten worden afgesproken  
waar de ploeg op diverse tijdstippen bijeenkomt; bij voorkeur zal op 
dit punt van samenkomst een kaderlid aanwezig moeten zijn. Nimmermag 
'den man alleen --dus zonder aanwezigheid en steun van zijn collega y se-
gaan opereren. 

De verdachte moet worden gebracht naar een centraal punt, teneinde 
vandaar to worden overgebracht en to worden voorgeleid. :Dit. punt moet 
van tevoren bekend zijn. In geval van onmogelijkheid om dit punt te 

- bereiken of door het wegvallen van dit punt, moet elke A.E.-auto, die 
in de buurt is zonodig assisteren of moet naar het dichtsbijzijnde 
politiebureau worden gegaan. 

Er mag gees arrestant worden overgegeven, zonder dat de aanhoudende 
ambtenaar zorgt voor het verstrekken van de volgende gedevens; 
1. wie de aanhouding heeft verricht; 
2. personalia van de verdachte; 
3. plaats, datum en tijd van de aanhouding; 
4. of de verdachte --voorlopig-- aan de kleding is ondezocht; 
5. wat in beslag is genomen en wear dit is; 
6. het strafbare felt met een korte beschrijving daarvan; 
7. nodig geachte toevoegingen. 

Voor deze administratie dient van een ecnvoudig formulier gebruik ge-
maakt te warden. Zo spoedig mogelijk -- in cverleg met de arrestatie-
officier-- dient het proces-verbaal van aanhouding te warden opgemaakt, 
bij voorkeur door twee ambtenaren, die uiteraard het felt hebben cezien. 
Zijn er getuigen, vergect dan nict oak hun ramen op he nomen en in het 
proses-venaal te vermelden. 

- Probeer zo onopqe.,nerkt mogelijk te  i11; doch ge zelf niet de 
provocateur warden_ 

-- Er wordt niet vce St eell crater ris*co te  
, 
	anaxd. • .en dc:` 

op op dat mo.ont. =an'woord 	' 	D!_ijf fan 	ee  
 ) 

komt 	eon 



, - 	• 

-.4- 

- Geef elkaar geen blijken van herkenning als polltie-ambtenaar. 

- Laa_ waardevolle voorwerpeh thuis. 

-- Treed op geen enkele wijze in contact met Uw geuniformeerde-collega's. 

- Neem in beginsel alleen verdachten van feiten, die voldoende zwaar 
zijn (zie bijlage). In principe zoveel mogelijk voor overtredingen 
van artikel 141 Wetboek van Strafrecht/artikel 12 Wapenwet(molotov-
coctails). 

Kies het tijdstip van aanhouding en doe dit bij voorkeur als de M.E. 
oprukt of in de buurt is, of een charge uitvoert. 

- Behandel de arrestanten correct. Immers zo gauw hij gearresteerd is, 
is hij in onze macht en weerloos. 

- Maak U voor het metterdaad optrederi bekend als politie-ambtenaar door: 
a. indien het enigzins mogelijk is, het legitimatiebewijs te toner, of 
b. wanneer dit onmogelijk is, duidelijk te zeggen: "Politie". 

- Gebruik eventueel de arrestant als schild. 

- Mocht U inlichtingen hebben die voor de M.E.Commandant van belang 
zijn, geef ze dan direct door, liefst via het kaderlid. Overigens 
zijn alle andere manieren van inlichtingen toegestaan. 

Nogmaals: zorg voor een sluitend bewijs, dat in een duidelijk p.v.b. 
wordt verwerkt. 

- Gedf na afloop al Uw ervaringen, meningen en suggesties door, opdat 
dezeeenheid kan groeien tot een goed systeem. 

- Gebruik Uw vuurwapen in dit geval NOOIT anders dan ter noodzakelijke 
verdediging, zoals bedoeld .in.  artikel 41 van het Wetboek van Straf-
recht. Gebruik het dus niet offensief, maar uitsluitend defensief. 

- Wissel indien mogelijk van kleding. 

AanpasSen aan tegenpartij (helm, monddoek). 
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Hoofdstuk III 

rider volgen de belangrijkste feiten, die worden gepleegd bij 
ordeT6rstoringen: 

4rt.;131 Wethoek van Strafrecht stelt strafbaar: 
. OPruien (= aanzetten of aansporen; in het woord opruien zit de op- 
zet opgesloten; het doet niet terzake of hetgeen waartoe werd opge- 
rUid ook inderdaad werd gepleegd); 

. a. tot enig strafbaar feit (misdrijf of overtreding b.v. "Laten we 
, de politie met stenen gooien" -- "Kom op, we gaan die auto om- 
kiepen" -- "Laten we die keet in de fik steken"); 

b. tipt gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag (zal vrijwel 
zonder uitzondering ook opruien tot een strafbaar feit zijn); 

3. in, het openbaar (plaats is belangrijk; het moet door publiek gehoord 
ely,,  of gezien kunnen worden; kan op straat of zichtbaar of hoorbaar 
ivanafde st:raat -- in een openbare vergadering); 

4. imopdeling of bij geschrift of afbeelding (meestal zullen wij de mon-
delilinge opruiing constateren; in het p.v.b. moeten wij kunnen ver-

I 
mellden b.v. --ik zag en hoorde dat de man riep:"komt jongens, we 

,zullen die diender verzuipen"--;wordt het inderdaad gedaan door ! 	1 
fmiddel van geschriften of afbeeidingen, dan is alleen degene die de 
inoud heeft "gemaakt" strafbaar voor het opruien; hij die de (het) 
geschrift(en) verspreidt, openlijk tentoonstelt, aanslaat of hier-
tO4 in voorraad heeft, of hij die de inhoud van het geschrift open- 

- lijk ten gehore brengt is strafbaar voor artikel 132 Wetboek van 
Strafrecht. Wel moat in deze uitdrukkelijk de opzet of (grove) schuld 
worden bewezen. 

Zowel - hij artikel 131 als bij artikel 132 is ook buiten heterdaad aanhou-
, den toegestaan. 

Art. 141 Wethoek van Strafrecht stelt strafbaar: 
1. geweld plegen (gewelddadige krachtsuit.ing door b.v, naar personen 

of goederen to slaan, met stenen of andere voorwerpen te gooien; 
omgooien van een auto; het behoeft niet parse tegen de politie ge-
richt te zijn); 

2. openlijk'(de daad moat inbreuk maken op de openbare orde; plaats 
is dus weer van veel belang; het moat op de openbare plaatsen"straat, 
plein, park) worden gedaan of het moet op deze plaatsen de uitwerking 
doen gevoelen, b.v. gooien vanuit een gebouw); 

3. het moat gericht zijn tegen personen of goederen; 
4. strafverzwaringeng 

a. het opzettelijk vernielen van goederen; 
b. enig lichamelijk letsel toebrengen; 
c. zwaar lichamelijk letsel toebrengen; 
d. de dood tot gevolg hebben, 

Zowel op als buiten heterdaad is aanhouden toegestaan. 

lets in de brand steken kan zijn: 
A. art.157 Wetboek van Strafrecht. Bewezen moat worden: 

1. het opzettelijk brand stichten; 
2. dat er gemeen: gevaar (r -gevaar dat personen of goederen. gemeen-

schappelijk bedreigt) te duchten is (=vrezen); 
3. i.p.v. 2 of l!adst 2 ken er levensgevaar veer een ander to 

duchten zijn en/of eventueel iemands dood ten gevolge hebben. 

Hier 
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B. art. 158 Wetboek van Strafrecht 
In afwijking van artikel 157 is hierbij geen sprake van opzet 
doch van schuld; het gevaar is hierbij niet te duchten, doch 
ontstaan; verder precies hetzelfde als artikel 157. 

C. art. 350 Wetboek van Strafrecht 
1. vernielen; 
2. van enig goed van een ander; 
3. opzettelijk en wederrechtelijk. 

D. art. 352 Wetboek van Strafrecht 
• Als artikel 350, doch i.p,v. enig goed moet het object een 

gebouw (of vaartuigl zijn. 

E. Overtredingen: 
Art. 429 Wetboek van Strafrecht 
1. hij die een vuurwapen afschiet, een vuurwerk ontsteekt of 

een vuur aanlegt, voedt of onderhoudt op zo korte afstand 
van gebouwen of goederen dat daardoor brandgevaar kan ont-
staan; 

Art. 62 A.P.V. 
Het is verboden, op of aan de openbare weg: 

vuurtjes te steken, .......... 

Artikel 162 Wetboek van Strafrecht 
1. vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken; 
2, van enig werk dienende voor het openbaar verkeer; of 
3. versperren; 
4. van enige openbare land- of waterweg; of 
5. het verijdelen van een veiligheidsmaatregel; 
6. genomen t.a.v, een hiervoor genoemd werk of weg; 

het vorenstaande geldt alleen indien het opzettelijk ge-
schiedt en hiervan gevaar voor de veiligheid van het ver-
keer te duchten is en/of het feit iemands dood tot ge-
volg heeft, 

Enig werk dienende voor het openbaar verkeer is b.v. een brug, via-
duct, e.d. 

Een openbare landweg is een weg te land, dus alleen te zien als tegen-
ste]ling van een waterweg. 

Een veiligheidsmaatregel als hier bedoeld is b,v, de bomen voor een 
beweegbare brug of bij een bewaakte spoorwegovergang, de reflectors 
in de bocht van een weg; staketsels bij de on.voorziene onveiligheden, 
enz. 

Het oprichten van  versperringen kan dus onder dit artikel vallen even-
als het weghalen van bepaalde veiligheidsmaatregelen, 

Is er in deze sprake van schuld en is het verkeeronveilig geworden 
dan is artikel 163 Wetboek van Strafrecht van toepassing. 
In dit kader bestaat ook nog een overtreding, nl. 

427 Wetboek van Strafrecht: 
1. hij die zonder verlof van het bevoegd gezag, enige open-

bare land- of waterweg ver.sport of het verkeer daaron 
lemmert. 

-7- 
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Soms gaat de rellenmaker zo ver dat hij de wil heeft om te doden, dan 
wel om zwaar  lichamelijk letsel of Licht lichamelijk letsel toe te 
brengen. Om dit onclerscheid te kunnen maken is het beslist noodzakelijk 
te weten en te bewijzen, wat de verdachte precies heeft gewild, het is 
dan van groat belang erop te letten welke middelen zijn gebezigd en 
eventueel welke woorden bij of voor de daad gesproken zijn. 

Een begin van uitvoering, dus een handeling die in de normale keten 
van gebeurtenissen het misdrijf doet volgen, is een strafbare poging 
tot dat misdrijf. Het moet wel een uitvoeringshandeling zijn en niet 
een voorbereidingshandeling. 

1. a.Het opzettelijk als spontane uiting trachten te doden en inderdaad 
het doel bereiken is doodslag (art.287 Wetboek van Strafrecht); 

b.Het opzettelijk als spontane uiting trachten te doden en het doel 
wordt niet bereikt is paging tot doodslag (art.287 jo art.45 Wet-
boek van Strafrecht). 

2. a.Het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel valt onder 
art. 302 Wetboek van Strafrecht; 

b.Heeft het onder 2a bedoelde misdrijf de dood tot gevolg (d.i. 
het niet gewilde gevolg) dan is dit een strafverzwaring; 

c.Indien het onder 2a gestelde doel niet wordt bereikt, dan is er 
weer sprake van poging tot zware mishandeling. 

3 a.Het toebrengen van pijn of letsel van geringe betekenis is straf-
bear gesteld in artikel 300 Wetboek van Strafrecht; 

b:Wanneer het onder 3a bedoelde feit zwaar lichamelijk letsel of de 
dood tot gevolg heeft (wederom het niel-  gewild 	 t e gevolg) dan word 
het feit zwaarder gestraft; 

c.Poging tot eenvoudige mishandeling is niet strafbaar. 

4. Alle vormen van mishandeling hebben ook nog een extra strafverzwaring 
indien het feit wordt gepleegd. tegen een ambtenaar gedurende of terzake 
van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. 

Kan de persoonlijke aansprakelijkheid van (poging tot) doodslag of zware 
mishandeling of tot (eenvoudige) mishandeling worden bewezen, dan zullen 
we peoberen de verdachte voor dit feit te verbaliseren. Hieraan moet 
speciaal gedacht warden bij b.v. het, goolen met brandende (vLoei)stoffen, 
bijtende stoffen, zware voorwerpen, e.d. Subsidiair moet steeds aan open-
lijke geweldpleging gedacht worden. 

Art. 310 Wetboek van Strafrecht 
Dit artikel stelt strafbaar; 
1. het wegnemen (-het buiten de machtssfeer van - de elgenaar brengen); 
2. van enig goed (= stoffelijke voorwerpen); 	 • 
3. dat geheel of ten dele aan een antler toebehoort (goed dat aan niemand 

toebehoort of aan de verdcchte kan niet worden "gestolen"); 
4. met het or)gmerk het zich wederrechtelijk. toe te eigenen (=de 

hebben er als beer enmeester over te oaan bcschikken dooir het b o y, 
weg te geven, te verkopen, het zelf gebruiken, enz. 

Het door 66n handeling aan de eigenaar en can rte verdachte warden ont-
trokken, is het "wegmaken" hedoeld in aftikel 35fl Wetboek van Straf-
recht, 

- 
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Bij plundering is meestal sprake van de gekwalificeerde diefstal van 
artikel 311 Wetboek van Strafrecht nl.: 

1. diefstal door twee of meer verenigde personen; 
2. diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot.de 

plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te 
nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel 
van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, 
van een valse order of van een vials costuum. 

Art. 350 Wetboek van Strafrecht stelt strafbaar: 
1. a. vernielen (=kapot maken); 

b. beschadigen (=in waarde doen verminderen door b.v. krassen, 
snijden, buigen, breken en soortgelijke geweldshandelingen); 

ce onbruikbaar maken (=het niet meer kunnen dienen voor het gebruik 
waarvoor het bestemd is); 

d. wegmaken (=het door  e'en handeling aan de eigenaar en aan de ver- 
dachte onttrokken worden); 

2. van enig goed (= stoffelijke zaken); 
3. dat geheel of ten dole aan een ander toebehoort (dus niet:goed van 

niemand of goed van de dader zelf); 
4. opzettelijk en wederrechtelijk (opzet behoeft niet op het weder-

rechtelijke gericht te zijn). 

Betreft het de vernieling of het onbruikbaar maken van een gebouw  
of een vaartuig dan is art.352 Wetboek van Strafrecht van toepassing. 

Bij aanhouding van verdachten moeten vorenstaande feiten als belangrijk 
worden aangemerkt en daarnaar zal onze activiteit uitgaan. 
In voorkomende gevallen zijn er ook nog vele overtredingen die kunnen 
worden toegepast op de raddraaiers, wanneer dozen zelf geen ernstige 
vergrijpen plegen en ook niet als uitlokker aangehouden kunnen warden. 

Gemakkelijk is in dit geval, naast de vele feiten van de Verkeerswet-
. geving en de A.P.V., art,424 Wetboek van Strafrecht luidende: 
1. enige baldadigheid plegen; 
2. tegen personen of goederen; 
3. waardoor gevaar of nadeel kan worden teweeggebracht; 
4. op of aan de openbare weg of op enige voor het publiek toegankelijke 

plaats. 

Veelal is het zo dat;  wanneer de opzet voor de eerdervermelde misdrije 
ven niet kan warden bewezen, dit artikel wel kan worden toegepast- 
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Hoofdstuk III (2) 

Wetboek van Strafvordering 

:verdachte Voor het toepassen van de bijzondere dwangmiddelen en het opmaken van 
(art.27) een proces--verbaal tegen een bepaalde persoon zoals door ons wordt 

nagestreefd, moet iemand als verdachte kunnen worden aangemerkt. Als 
verdachte kan iemand worden beschouwd, indien tegen hem een redelijk 
vermoeden van schuld aan enig (door hem gepleegd) strafbaar feit be-
staat. Met een redelijk vermoeden wordt bedoeld een vermoeden dat niet 
alleen in de ogen van een bepaalde opsporingsambtenaar als redelijk 
wordt bestempeld, doch door de opsporingsambtenaren in het algemeen 
als redelijk zou worden aangemerkt. Bovendcien moet dit vermoeden ge-
grond zijn op feiten of op omstandigheden. De opsporingsambtenaar 
moet dus kunnen aantonen op welke feiten of welke omstandigheden hij 
dit redelijk vermoeden heeft gegrond. Het is dus-beslist niet voldoende, 
wanneer alleen maar een blote  verdenking bestaat en op grond daarvan 
iemand als verdachte wordt aangemerkt en dienovereenkornstig wordt be-
handeld. 

i 
[ Zwijgrecht De verdachte is niet tot antwoorden verplicht. Hij behoeft in het ge-

(art.29) heel niet aan zijn veroordeling mede te werken. Dit moet hem worden 
gezegd. Indien hij zijn naam niet opgeeft of geen verklaring aflegt, 
pleegt hij dus geen strafbare, zelfs geen verkeerde handeling, doch 
maakt van een hem toegekend recht gebruik. 

[ Heterdaad Er is sprake van de toestand van heterdaad als het begaan van het 
(art.128) strafbare felt door de opsporingsambtenaar wordt geziena Ook is doze 

toestand aanwezig, wanneer het feit ontdekt wordt terstond (=direkt) 
nadat het is begaan. 

Het tweede lid zegt hoelang de toestand van heterdaad blijft bestaan. 
Dit is niet ].anger dan kort na het felt van de ontdekking. Hier kan 
worden gedacht aan een paar uren, indien de opsporingsambtenaar aithans 
activiteiten in de richting van de verdachte heeft ontplooid en de 
sporenivan de gepleegde daad nog vers zijn. Een precieze tijd is niet 
aan te geven. Men zij voorzichtig! 

Staande Alleen maar volledigheidshalve wordt de aandacht op dit bijzondere 
houden 	dwanymiddel gevestigd. Er wordt niet mee bedoeld het "aanspreken" 
(art.52) in de taalkundige - betekenis, doch het in juridische betekenis kort 

ter plaatse ophouden t.eneinde de verdachte te vragen naar zijn 
naam, voornamen, woon- of verblijfplaats. 

Deze bevoegdheid is alleen gegeven aan de opsporingsambtenaar en geldt 
voor alle feiten en zowel voor ontdekking op als buiten heterdaad 

Het }can in dit kader van belang zijn om in een bepaald geval de iden-
titeit van de verdachte vast te stellen7 ook al heeft hij slechts een 
goring felt gepleegd. Ook moet het aangewend worden tegen een verdachte 
als heterdaad niet meer bestaat en het niet een felt betreft waarvoor 
aanhoUden buiten heterdaad is toegestaan. 

Planhouden Bij ontdekking van eenstrafbaar feit op heterdaad is ieder -- dun de 
(art.53 en opsporingsambtenaar en elk ander-- bevoegd de verdachte aan te houden, 
54) 	Dit mag voor elk strafbaar felt en door iedereen. 

-10-- 
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Het aanhouden is een feit wanneer dit de verdachte kenbaar is gemaakt,. 
Zeg dus tegen hem b.v.:"Ik heb U aangehouden en'zal U overbrengen 
naar het politiebureau". Deze strikt theoretische benadering is nood-
zakelijk wit er op goede gronden een succesvol proces-verbaal terzake 
van wederspannigheid worden opgemaakt. Bent U --zoals in dit geval-- 
in burger gekleed, probeert U dan 	Ow optreden-- te legitimeren 
en zo dit mogelijk is, zeg dan tegen de verdachte duidelijk: "Politie". 
Tracht U ervan te overtuigen dat de verdachte het inderdaad heeft ge-
hoord en begrepen. In het Engels, Frans en Duits is de kiankverwant-
schap wel zo sterk dat deze landslieden dit woord ook wel verstaan. 

Aanhouden door een niet-opsporingsambtenaar houdt in de verplichting 
de verdachte onverwijid over te geven aan een opsporingsambtenaar. 
De opsporingsambtenaar moet de verdachte dan overnemen en ermee hande-
len alsof hijzelf deze verdachte had aangehouden. Vooral niet vergeten 
deze actieve burger te vragen mee te gaan. Kan dit beslist niet, dan 
in elk geval de identiteit van de burger vaststellen en een verklaring 
opnemen die voldoende aanknopingspunten voor een strafbaar feit ople-
veren. 

r

i 

Aanhouding door de opsporingsambtenaar schept de verplichting, dat hij 
ervoor moet zorgdragen, dat de verdachte ten spoedigste voor de (h) 

wordt geleid. Er staatitorgdragen" en dit opent de mogelijkheid 
het voorgeleiden aan een collega over te dragen. Zorg ervoor dat de 
collega aan wie U de verdachte overgeeft ter voorgeleiding, Uw identi-
teit volledig weet en de identiteit van de verdachte benevens het door 
hem gepleegde strafbare feit, onder vermelding van datum, tijd en plaats 
en zo mogelijk wat bijzonderheden. Met de bijzonderheden wordt bedoeld 
het kort zakelijk weergeven van wat U zag, hoorde, enz. 

De bevoegdheid tot het aanhouden buiten heterdaad komt in eerste in-
stantie toe aan de o.v.j. en indien dienst optreden niet kan worden af-
gewacht, aan de h.o.v.j. Kan ook het optreden van de laatste niet worden 
afgewacht dan is elke opsporingsambtenaar bevoegd. Wel moet het vanzelf-
sprekend een felt betreffen waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. 
Zie hiervoor artikel 64 Wetboek van Strafvordering. 

De opsporingsambtenaar handelt op dezelfde wijze met de door hem aange-
, houden verdachte als bij het aanhouden op heterdaad, echter met Bien 
verstande dat de voorgeleiding nu onverwijld moet geschieden. 

Inbeslag- Inbeslagnemen is het onder zich nemen of gaan houden van enig voorwerp 
neming 	ten behoeve van de strafvordering. Bet moet steeds ten behoeve van het 

y. (art.134 en onderzoek zijn. Nemen is de normale handeling. Men spreekt van. gaan 
[ 95) 	houden, indien het voorwerp al in bezit van de politic is --b.ve als 

gevonden voorwerp--. 

Het veranderen van status van gevonden voorwerp naar inbeslaggenomen 
6 voorwerp is dus ook inbeslagneming. Wel moet van deze handeling --net 

als van aanhouding-- een proces-verbaal van inbeslagneming worden op-
gemaakt. 

Voor de inbeslagneming komen in aanmerking voorwerpen die kunnen die-
nen om de waarheid aan de dag to brengen. Dit betreft dus elk 
werp, waarmee maar lets met betrekking tot het gepleegde feit kan 
worden aangetoond, Net is be. :er veel in beslag to nemen, clan later 
een niet-inbeslagneming to moeten hotreurens Eon voorwerp komt cok 
veer inbesiagneming in aanmerking, anneer de verbeurdverkia:sing of 
onLtrekking aan Let verkee.r 'Kan 	bevohen.. Zie hiervcor artikel 
33a, 33b, 36b en 36c van 	Wetboek 	Strairecbir, 



Maak ook de inbeslagneming tijdig en duidelijk kenbaar. Misschien 
moet immers later een,proces-verbaal worden opgemaakt terzake van 
art.184 Wetboek van Strafrecht bij het beletten, belemmeren of verij-
delen van de ondernomen handeling van inbeslagneming. 

Kan in bepaalde gevallen ter inbeslagneming de uitlevering worden 
gevorderd, maak dan steeds van deze bevoegdheid gebruik. 

Maak in beide laatste gevallen Uw kwaliteit duidelijk bekend. 

De bevoegdheid tot inbeslagneming bestaat eerst nadat do verdachte is 
staande gehouden of is aangehouden. Eerst van deze bevoegdheid gebruik 
maken en dan pas inbeslagnemen. Buiten het voorgaande moet de ver-
dachte het voor inbeslagneming vatbare voorwerp met zich voeren, hete 
geen betekent dat hij het bij zich moet hebben, zoals een reiziger een 
koffer of tas bij zich heeft ales hij met de trein of per auto reist. 
Hij behoeft het dus niet in de hand of in de zak te hebben. Wordt een 
voorwerp vrijwillig afgestaan ten dienste van het onderzoek dan wordt 
het ook behandeld als'een inbeslaggenomen voorwerp. 

Bij ontdekking op heterdaad mag de opsporingsambtenaar de voor inbes]ag-
neming vatbare voorwerpen op elke plaats volgen en in besiag nemen. 
Hij behoeft het nu niet uitsluitend te zien in verband met een verdachte 
die door hem is aangehouden of staande gehouden. Voor dit volgen is het 
wel nodig dat de ambtenaar er met zijn neus achteraan loopt, ook al is 
het weleens. even aan zijn gezichtskring onttrokken, 

onderzoek n Indien het voor inbeslagneming vatbare voorwerp moet warden gezocht in 
aan de de kleding van de verdachte, dan mag dit onderzoek in en van de kleding 
kleding 	worden verricht door de opsporingsambtenaar. Er moet echter aan de vol- t 
(art.5) 	gende twee voorwaarden zijn voldaan: 

1. de verdachte moot zijn aangehouden; 
2. tegen de verdachte moeten ernstige bezwaren bestaan. 
Met het onder 2 gestelde wordt bedoeld, dat eon redeiijk vermoeden van 
schuld niet meer voldoende is, doch dat er nu meer zekerheid moet be-
staan. Men spreekt weleens van een aan zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid. 

Voor een onderzoek aan het lichaam zal aan dezelfde twee voorwaarden 
moeten worden voldaan, doch nu is een uitdrukkelijke last nodig van de 
(h) o.v.j. 

Met vorenstaand onderzoek aan de kieding moot niet wcrden verward het 
onderzoek aan de kieding, dat plaats vindt uit veiligheidsoverwegingen 
met het oog op het overbrengen en insluiten van de verdachte. De ver-
dachte kan immers lets bij zich hebben, dat hij tegen do opsporings-
ambtenaar of tegen zichzelf (zelfmoord) zal kunnen gebruiken. 

In bepaalde gevallen zal het zeker nodig zijn de verdachte ter fond na  
het aanhouden, tereplaatse aan de kleding to onderzoeken. Dit mag on 
--zo gezegd-- kan zelfs noodzakelijk zijn, 

Proces- 	Naast de no male vermelding van de namen van personen, de data, tijden, 
verbaal 	piaatsen en de omschrijving van het straftame feit, moot ingevolge het 
(art, 1,52 	Wetboek van Strafvordering, het proces-verbaal in elk gevol aan onder- 
en 153) 	staande eisen voldoen, wit het als een weft g bewijsmiddel worden aan- 

gemerkt; 
1. ten spoed3.gste opgmaakt; 
2 , pp ambtRP(1./bc-lofte zLjn opgemaat;.  

persoonjk zijn c).(lciraakt 
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4. gedagtekend; 
5. ondertekend; 
6. de opgave van redenen van wetenschap. 
De punten 1 t/m 5 behoeven geen nadere toelichting. Ten aanzien van 
punt 6 wordt opgemerkt op welk zintuigelijke waarneming de opgave be-
rust. Dus dat de opsporingsambtenaar een en ander heeft gezien, gehoord, 
geroken, gevoeld of geproefd. Soms zal hij lets zien en Koren, 
Voorbeelden: 
A. Ik hoorde en zag dat die man riep: "Laten wij die politie-auto in 

brand steken". 
B. Ik.zag dat de man een steen van de straat oppakte en naar mij gooide 

Ik voelde daarop dat de steen mijn rechter schouder raakte en voelde 
daaraan een hevige pijn. Verder zag ik dat mijn rechter schouder 
dOor het treffen van deze steen een diepe vleeswond had opgeiopen. 

C. Ik zag dat de man een brandende sigarenaansteher hij een lap Meld, 
welke lap in de hals van een fles was gestopt. Ik zag dat hij on-
middellijk daarna de fles naar een politie-auto gooide, die stend 
voor het Koninklijk Paleis, op de voetweg van de Dam, zonder deze 
auto echter to raken. Verder zag ik dat de fles op het wegdek kwam 
en uiteenspatte, waardoor de zich in de fles bevindende vloeistof 
over het wegdek stroomde; Ik rook dat deze vloeistof benzine was, 

Opm. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat personen beneden de 
leeftijd van 12 jaar niet strafbaar zijn, doch dat wel het staande hou-
den, aanhouden, 6 uren ophouden voor het verhoor, inbeslagnemen en 
onderzoek aan de kleding kan plaatsvinden. 

'34  
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Hoofdstuk III (3) 

rmssuw.luans 

Tni_.37s 

I 

de 
.ns de behandeling van stenengooiers zijn op de terechtzitting 
lgendeyragen naar voren gekomen: 

1. frieeft verbalisant de stenen gezien? 
2. Meet U de exacte piaats tijdens het gooien? 
3. Meet U de juiste tijden? 
4. IK,4mat de dreiging van de groep personen duidelijk tot uiting? 
5.43e vaak heeft de verdachte gegooid? 
6.:Maarheen is de verdachte gelopen na het gooien? 
7floe lang duurde het na het gooien voor de verdachte werd aangehouden? 
8 indien de verdachte niet direct na het gooien is aangehouden, hoe 

1\ang is het tijdsverloop en waaraan herkent U verdachte? 
9. INDIEN BUITEN HETERDAAD WORDT AANGEHOUDEN CP LAST HIvP, Chef Groep 

ijZondere Zaken,  
11:4 aar stond verbalisant (plaatsomschrijving) en hoever was dit van 

1 e verdachte? 
111. Ioe gooide de verdachte? links/rechts, over/onderhands 
12I. 4 laar stond de verdachte precies? 

De waarnemingen van de verbalisanten worden in elke zaak scherp aange-
,vallep door de raadslieden, dit betekent, dat de waarnemingen zo scherp 
mogeljk moeten worden omschreven in de processen-verbaal- 

Het vil beslist niet zeggen dat bovengenoemde door raadslieden gestelde 
vragen uitgangspunt moeten zijn voor een good proces-verbaal. Het zijn 
slechts richtlijnen voor punten, die indien mogelijk zouden kunnen worden 
vastgelegd in het proces-verbaal zodat duidelijk tot uiting komt dat 
over de waarnemingen van de verbalisant geen onduidelijkheden bestaan. 

-1.4- 
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de L os 
Plak 

/ Vaal 
Sclim 
Biitisirk 	: 
de! Koning i 	1  
Verhagen, 
de Kater' 
Hoeks-(ra 
Horn \ 
ii.d. Linden 
v,d. Berg 
Makkenze 
Beerman 
Schilder 
v.d. Graft 

Driezen 
Keesman 
OUD 
v;d. Ham 
Defaris 	! 
8os' 

Rang: District: Groep: Stnr. Tel.prive 

Bp 3 7 9764 
Bp 1 5 9433 
Bp 4 6 9947 03240-12930 
Bp 3 4 9366 
Bp 5 3 9417 462510 

(H).41) 1 1 11319 
(H)ap 2 8 11552 
(H.Yap 2 7 11363 
(H)ap 2 6 9943 173709 
(H)ap 2 7 11359 
(H)ap 3 8 10916 640832 
(H)ap 3 2 11010 03420-15729 
(H)ap 3 8 10951 055-660576 
(H)ap 3 2 11022 841629 
(H)ap 4 8 10376 171489 
(H)ap 5 5 11324 02968-5396 
(H)ap 5 4 11183 
(H)ap 5 A 11174 
(H)ap 5/WD 9999 02152-50418 
(H)ap 5/WD 10403 127118 
(H)ap 6 4 10800 
(H)ap 6 2 10766 851365 
(H)ap 6 2 10181 849761 
(H)ap 7:Blm. 1 10020 

Rech. BZ JP 10487 825440 
3 rech, 9636 02995-3671 
3 rech. 9528 072-610990 
BZ auto 10215 
5 rech. 9909 991592 
BZ K119 10253 023-335639 
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Hoofdstuk IV 

INGEDEELD BIJ AANHOUDINGSEENHEID 
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Hoofdstuk V (1) 

Onderwerpt.Trrbindingsmiddelen 

Ik, Adrianus Aart SMIT, Inspecteur van Gemeentepolitie te Amsterdam, 
.Lijdelijk gedetacheerd bij het bureau B.K.U. & M.E. met de opdracht 
teat het samenstellen van een aanhoudingseenheid, vraag Uw aandacht 
yl  or het volgende: 

:j het inventariseren van de mogelijkheden om op korte termijn in 

	

M 	een aanhoudingseenheid samen te stellen, is als een van de , 
ornaamste punten naar voren gekomen dat het optreden van een derge- 

3.4jke eenheid valt of staat bij het goed functioneren van verbindings-
Middelen. Bij een niet gewaarborgde communicatie tussen de aanhoudings-
denheid en andere M.E.-eenheden is vrijwel geen optreden mogelijk. 
canneer een dergelijke aanhoudingseenheid wordt voorzien van commu-
nlicatiemiddelen dienen deze aan de volgende eisen te voldoen: 

- het apparaat dient zo klein mogelijk van afmeting te zijn; 

I -1  deontvangst van berichten dient zo onopvallend mogelijk te 

	

 geschi 
\ 	

eden (oorontvangers); 

- het uitzenden van berichten dient onopvallend te gebeuren (kleine 
microfoons in de buurt van. de mond bijv. onder revers); 

- het apparaat dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het onopvallend 
onder de kieding kan worden meegedragen. en zo weinig mogelijk 
overlast veroozaakt voor de drager. 

Het ligt voorlopig in de bedoeling een aanhoudingseenheid op te rich-
ten van 30 man. Bij optreden zullen steeds 5 man tegeiijk opereren 
onder leiding van een brigadier. Per groep dienen twee verbindings-
middelen aanwezig te zijn (minimaal). Te weten e'en voor de betreffende 
brigadier en den voor een nader aan to wijzen groepslid. E'en ver-
bindingsmiddel per groep is voor de opdracht waarmee de groep de 
straat op gaat to riskant. De kans is te groot dat de man met het ver-
bindingsmiddel om wet voor reden dan ook uitvalt of dat hij door om-
standigheden ter plaatse niet in staat is op dat moment to communi-
ceren< Tevens dient de commandant in het bezit te zijn van eon ver-
bindingsmiddel en dient een reserve-unit aanwezig te zijn. 

Voor de op korte termijn samen te stellen aanhoudingseenheid bete-
kent dit dus dat deze groep, wil hij goed kunnen functioneren, in 
het bezit gesteld dient te worden van tenminste 12 verbindingsmiddslen 
welke aan de eisen zoals deze - hierboven omschreven zijn, voldoen. 

De vereiste verbindingsmiddelen voor de aanhoudingseenheid zijn in.- 
middels aangevraagd. 



Hoofdstuk V (2) 

frerwerp: voertuigen  

Het voorlopige plan voor het optreden van de aanhoudingseenheid is 
om te werken met 5 groepen van 6 man, waarb.innen ieder een duidelijk 
van Itevoren afgesproken taak heeft. 
Gezilen de verdeling in 5 groepen is het noodzakelijk om per optre-
denj_n het bezit te zijn van 5 voertuigen. 
De gedachten gaan uit naar 5 transportbusjes voorzien van mobilofoon 
en rasterwerk. Over mogelijk materiaal wat in de busjes aanwezig 
m et zijn zal op korte termijn gesproken worden. 

D. roepnummers kunnen voorlopig worden vastgesteld op AE 1 t/m AE 5. 

pnderlinge verbindingen kunnen gerealiseerd worden via de te ver-
strekken portofoons. 

1 
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OEC(2,?A_I.1";. AA7ITOUDI7GS7.73.7.17I1). 

Maandag13  oktoberL  

08.30 - 09.00 uur: Ontvarigst/Mededelingen. 
II 	 II 

09,00  - 10.00 uur: 
10.00 - 11.00 uur: Ontvangst door HU/HR, Chef BKU en MB. 

11.00 - 12.00 uur: Uitreiken kleding. 
12.00 - 13.00 uur: Lunch. 

13.00 - 14.00 uur: Zelfverdediging (Politieopleidingsschool _13.30-16.( 

14.00 - 15.00 uur: 	II 	 uur) 

15.00 - 16.00 uur: 	11 	(handboeien meenemen.) 
. 	 . 

16.00. - 16.30 uur: 	tt 
0 

s 

Dinsdag_14 oktober: 

08.30 - 09.00 uur: Bepalen taktiek optreden/Videobanden afgelopen relic 

09.00 	10.00 uur: 

10.00 - 11.00 uur: 	It 

1100 	12,00 uur: 
12.00 	13.00 uur: Lunch, 
13.00 - 14,00 uur: Schieten Westerheide (12,00 uur aanwezig) 

14.00 - 15.00 uur: 	11 

(Pistool) 
15.00 - 16.00 uur: 	• 

16.00 - 16.30 uur: 

;.• 

WoensdEf 15 oktober: 

08.30 - 09000 uur: Zelfverdediging (POS 09,•00-1130 uur) 

09.00 - 10.00 uur: 
10,00 - 11,00 uur: 

)(r) 
- 1300 

- 
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Donderda 
	6 oktober: 

08.30 	091,00 uur: 
09.00 7  10'r,00 uur: 

10.00 L 110,00 uur: 

11.00 ! 1200. 	uur: 
12.00 - 13.00 uur: 
13.0_0 - 11.00 uur: 
14600 - 15.00 uur: 
15.00 - 16.00 uur: 
16.00 - 1c).30 uur: 

Sport (APGS terrein van 09.00-11.30) 

1 1 

	(conditie) 

I I 	 • 

Lunch. 
Opstellen eisen aan verbindingsmiddelen/voertuigem 
Afhandelen arrestanten/opmaken proces-verbgal door 
de Hoofdinspecteur Jagerman. 

• 

oktober: 

08.30 - 09.00 uur: Demonstratie molotovcoktails door de Bp. Tdjs. 
09.00 - 10.00 uur: 
10600 - 11.00 uur: 
11,00 - 12.00 uur: Bespreken huisvesting/systeeem voor oproepen. 

12600 - 13,00 uur: Lunch. 
13.00 - 14.00 uur: Problematjek van het volgen. Bp.53. Immel/Augustein 

14.00 - 15.00 uur: 	11 

15.00 - 16.00 uur: Bepalen taktiek van optreden. 

16.00 - 16.30 uur: 

Maandag 20 oktober: 

08.30 - 09.00 uur: GeweldsbebalirEen door Adj. Faas, 

	

09.00 	10.00 uur 
10,00 - 11.00 uur: Bepalen taktieh van opt,ircden. 

	

'.600

11.00 	12.00 uar': 	
r 

13800.1 -i.': Lunch 

, 0 
0n00 	 

16,00 



Woensdak  22 oktober:- 

08,30 - 09.00 uur: 

09,00 - 10.00 uur: 

10.00 - 11.00 uur: 
11.00 - 12.00 uur: 

12.00 - 13.00 uur: Lunch. 

Baan L 09,00 uur aanwezig) Schieten Harskamp 
H 

13,00 7.14.00 uur: Zelfverdediging. (POS 13;30•--15.00 uur} 
14.-00 -7. 15.00 uur: 

15.00 - 16.00 uur: 

16.00 - 16,30 uur: 

3 - 

0E-P_71:TPP.CR"')  .7.". 

DinsdgLI oktober: 

08.30 1  00.00 uur:Oefenin.g.  "Hou 
'■ 	

Haaks" 

09.00 	10.00 uur: 	
ti 

I 
10.00 - 11

1
.00 uur: 	 II 

I 1  11.00 - 12,00 uur:  

_  11'2.00 - 1
.-J.).00 uur: II 

I  
13.00 - I/11.00 uur: Lunch. 

14.00 - /15.00  uur:Nabespreken oefenfng. 
15.00 -16.00 uur: 	

ii 

16.00 - 1-S\.30.uur: 	n 

Ponderdag 23 oktober: 

08,30 - 09.00 uur: Sport. APGS terrein 09.00 - 11.30 uur..Conditie) 

09.00 	10.00 uur: 	11 

10.00 	11.00 uur: 	11 

11,00 	12,00 uur: 	1! 

12,00 - 13,: 00'uur: 1,11mch. 

13.00 _ i ,,5,_0 a 	 • 
,7....:-s:i-3a ,.-c:(- •.:,.. 	-]1). ,:_1,.,i,' 	docy•r. 	i.%, j', 	_  

'i4,00 	00 uur 	1Je 	_, 	tcl:: ,,:e AJ-_-,,,1 elm. 

i7.00 - 16.00 uur: 
 



AITTEOUDI_".(3-3... :27i771-D 

 

■ 

4)8,30 - 09.00 uur: 

(09.00 - 1000 uur: 
110.00 - 1100 uur: 

	

111,00 	12,00 uur: 

112.00 - 13.00 uur: 
I13,00 - 14.00 Uur: 

14800 - 15.00 uur: 

	

15.00 	16.00 uur: 

[16.00 - 16.30 uur: 

1 08.30 - 09.00 uur: Geweldsbepalingen doer de Adj. Faas. 

09.00 - 10.00 uur: 

10,00 7  11.00 uur: Bepalen taktiek van optreden, 

	

11.00 - 12.00 uur: 	tt 	 - t1 

12,00 - 13.00 u1.1-2: Lunch, 
13.00 - 14.00 uur: Zelfverdediging. (POS 13.30-16.00 uur) 

14.00 - 15,00 uur: 

15.00 - 16,00 uur: 

	

16,00 - 16.30 ,uur: 	it 

Dinsda,L  28 oktober: 

Schieten Crailo (09.00 uur. aanwezig) 

It 

Maandag_27_oktober: 

08.30 - 09,00 uur: 

09.00 - 10.00 uur: 
10.00 11,00 u= 

	

11,00 	12.00 uur; 

12,00 12„00 
,00 1t,00 

	

14.00 	>,00 

	

15,00 	'1(b.00 

Taakverdeling binnen groep/C.ontirJuatie:wl-n. het 
oeferprograudna, 

naPr 	clo:_Darn, 



Ma. 

0127'.1.773,CCI-) A I "' 

WoensdaR 29 oktober: 

08.30 - 09.00 uur: Zelfvei'dediging (POS 09,00 - 11.30 uur) 

09.00 - 10.00 uur: 

10.00 - 11.00 uur: 

11.00 - 12.00 uur: Vertrek naar de BSBte Apeldoorn. 

12.00 - 13.00 uur: 
13,00 - 14.00 uur: Aanvang oefening met BSD 
14.00 - 15.00 uur: . 	1 t 

15,00 16,00 uur: H  

16.00 - 16.30 uur: II 

DonderdEy  30 oktober: 

08.36 
09.00 
10,00 
11800 
12000 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 

09,00 
- 10.00 
7  11.00 
, 12.00 

- 13.00 
14,00 

- 15.00 
- 16,00 

16.30 

uur 
Uil.11. 
uur: 
uur: 
uur: 
uur: 
UUT: 
uur: 
uur: 

VRIJ voor de nacht van 29/30 oktober.. 

ohl.t.o_hp_El• • 

	

08,30 	09.00'11-or: Inleveren kleding. 

	

09,00 	1000 uur 

	

10.00 	11.00 Ivo": NabesDreken oefening BSB 

	

19,00 	12,00 uur: 	 .1! 

Th 

	

00 	00 

( 	
d : 	 : 	• 	P 

(1) 
[Jcoz 

	

- • :17.„ 0 0 	; 

„ 	r 	c 



Molotov-cockta:11. 

L 	1 
Een ;MC kan zijn een fles, gevuld met zelfontbrandbaar fosformengsel, een 

fler,tevuld met een mengsel van twee delen benzine en een deel olie 

(dit ilgevaarTijker dan alleen benzine), een fles gevuld met benzine, eta 

. 	, 

in de gals voorzien van een lont 	oude lap of dot poetskatoen 	ge- 

drenk.Cin benzine. Na ontsteking met lucifer of dergelijke van de lont, 
;; 	• 

wo dt de fles naar het doel gegooid, breekt en de uitstromende en weg- 

. 	• 
sp ttende brandstof wordt door de brandende lont ontstoken, waarna een 

BiejLAGE II. 

t. 

t.  

gr?teevuUrzee ontstaat. Ook is het•voorgekomen, dat men de vloeistof 

vermen6t met snippers elastiek, waardoor de verbranding wordt vertraagd 

en/hierbij ontstaat een grote rook ontwikkeling. Hierbij moet • worden op-

gemerkij dat de "rookbom"  onder geen enkele verbodsbepaling valt. • 

et is e laatste tijd meermalen voorgekomen, dat er bij relletjes e.d. 
!r.  

gebruik1
1 
 wordt gemaakt van MC's. Een ieder weet hoe gevaarlijk deze voor- 

 

iwerpen kunnen zijn en zijn bovendien -op een simpele wijze te vervaar-

agen.  

Hoewel het gevaar alleszins bekend is, is gebleken dat velen van ons 

niet weten hoe politioneel tegen de "gooiers"  en "bezitters"  kan worden 

opgetreden, Velen denken dat slechts baldadigheid of wanneer het felt 

"met verenigde krachten"  wordt gepleegd, artikel 141 Wetboek van Straf-

recht (openlijk geweld) ten laste kan worden gelegd. In dergelijke gevaL 

len kan echter artikel 12 b van de Vuurwapenwet 1919 worden gehanteerd. 

Hierin staat o.m. "wanneer een felt wordt begaan met betrekking tot een 

voorwerp, waarvan de dader weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat 

• het is een born, een handgranaat of een dergelijk voor ontploffing of 

voor het veroorzaken van brand bestemd wapen, een gevangenisstraf van 

ten hoogste vier jaren kan worden opgelcgd. 

Daar een MC als een vuurwapen kan worden beschouwd, houdt dit tevens 

het 
in dat op grond van artikel 3 van de Vuurwapenwet 1919 verboden is een 

dergelijk wapen to vervaardigen, herstellen of voorhanden to hebben. 

(Het herstellen zal zich in-  de praktijk waarschijnlijk niet voor doer) 

Wanneer nu iemand bij relletjes wordt opgemerkt, die een fles benzine 

'bij zich heeft - onder vuurwapenen worden begrepen onderdelen van vnur- 

wapenen 	kan deze persoon warden aangehouden ternake van artikel 3, 

juncto artikel 12 van de Vuurwapenwet 1919. Hij behoeft dus niet in het 

be zit te zijn van eon bedrijfsklare bom, voordat kan worden opgetredcn 

Ivm de :trafbepaln op art 12 van 	V12:irwapenw8t 1919 (4 jaar) 

logelijk oh 1:an 	cianhoudirui buiten heterdaad wc,r- 

den oi:raan, 

tear 	
'''273 	

'71 
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Hoofdstuk I 

I 	' 

- 	 

: Wijze van optreden. 

Naar aanleiding van de ordeverstoringen, die de afgelopen 

maanden in Amsterdam hebben plaatsgevonden en mede gelet op het 

:feit, dat tijdens deze ordeverstoringen weinig arrestanten werden 

(gemaakt, terwijl er vele strafbare feiten werden gepleeud, is 

medio september 1980 door de korpsleiding besloten een aanhoudings- 

eenheid op te richten. De aanhoudingseenheid, die opgericht ward, 
\ 
kwam onder de leiding van de chef van het Bureau B.K.U. en 

Ter voorbereiding van een oefenprogramma voor deze eenheid werd 

een inspecteur uit de dienst vrij gernaakt. 

Voor deze eerste eenheid werd een programma in elkaar gezet en be-

sloten werd om deze opleiding te laten plaatsvinden vanaf maandag 

oktober 1980 -tilt' vrijdag 31 oktober 1980. De samenstelling van 

deze eerste eenheid komt nader aan de orde in hoofdstuk II van 

deze nota. De materi8le zaken worden behandeld in hoofdstuk III, 

terwijl het oefenprogramma en de conclusies in respectievelijk 

hoofdstuk IV en V behande.ld worden. 

le - optreden: 

Voordat de aanhoudingseenheid op 13 oktober 1980-aan haar oplei-

ding began, word Amsterdam op vrijdag 10 oktober geconfronteerd 

met de opening van de Metro, waarbij de nodige ordeverstoringen 

te verwachten vielen. Besloten ward om de inmiddels samengestelde 

eenheid in te zetten en wel met de taak informatie te verzamelen 

en waarnemingen te doen, Pit word gedaan om de groep alvast wat 

"sfeer" to laten proeven en ervaringen op te deem, welke bruik- 

1 
	

baar zouden zijn in het komende oefenprogramma. Op 10 oktober 

heeft de groep zich onder de relschoppers begeven en een aantal 

, waarnemingen gedaan, welke geleid hebben tot can aantal aanhou- 

dingen en.goede constateringsprocessen7verbaal. 

Op zaterdag 11 oktober heeft de aanhoudingseenheid meeuelopen in 

de dernonstratie, waarbiej eon aantal laden volledig "stuk liepen, 

hetgeen een wede les is 0,,,_weest. v.ior een 	etig ortIn en 

een ertal 	 1.7c e7-; 	uuen, df.(,? 	 w:112-.Trn 

voor het oef:e117,1:01-al'.:3„1, 



0chtlijnen optreden. 

Saar aanleiding van het eerste optreden van de aanhoudingseenheid op 10 

i 
len 11 oktober 1930 en naar aanleiding van de vele besprekingen, die de ver-

Ischillende werkgroepen hebben gehouden in de periode van 13 t/m 31 oktober 

IMO zijn een aantal aspecten naar voren gekomen, die kunnen dienen als 

richtlijn en aanbeveling voor het optreden van een aanhoudingseenheid. 

I
Hieronder volgt een opsomming van datgene wat in diverse besprekingen naar 

ivoren is gekomen. De richtlijnen worden eerst opgesomd waarna een korte be-

spreking volgt van doze punten: 

RICHTLIJNEN: 

1. Een aanhoudingsgroep dient zoveel mogelijk bij elkaar te blijven 
(Zie ook hoofdstuk II, personeelsinzet). 

2. Binnen de aanhoudingsgroep dient een duidelijke taakverdeling te zijn. 
(Zie ook hoofdstuk II, personeelsinzet). 

• 3. Een aanhoudingseenheid dient zich zo onopvallend mogelijk te gedragen 
en zich aan te passen aan de situatie.waarbinnen zij opereert. 

4. Een aanhoudingsgroep dient'geenngtoter - risico te aanvaarden, dan zij op 
dat moment-Verantwoord acht. 

5. Een aanhoudingseenheid dient slechts daadwerkelijk op te treden als de 
ordeverstoring dear is en de Mobiele Eenheid optreedt. 

6. In principe treedt een aanhoudingseenheid niet in contact met geunifor-
tenzij de situatie vereist dat antlers handelen niet 

- mogelijk is. 

7. Een aanhoudingseenheid treedt alleen op. tegen.strafbare feiten die vol.-
doende zwaar zijn. 

[ 8. Een aanhoudingseenheid maakt de arrestant duidelijk, dat hij te maken 
heeft met politieaMbtenaren, door middel van toners legitimatiebewijs 
en/of duidelijk zeggen dat de arrestant te doen heeft met politic. 

9. Naarnemingen die een aanhoudingseenheid doet, of gesprekken die zij op-
vangt, waaruit informatie te halen is, worden zo snel en duidelijk moge-
lijk doorgegeven aan haar hoogste commandant. 

10. Een aanhoudingseenheid dradgt er zorg voor dat er achteraf na de aan-
houding van een verdachte een duidelijknproces-verbaal komt met een 
sluitend bewijs. 

1.. Een aanhoudingseenheid dient na elk optreden een geode evaluatie to 
houden waarbij de ervaringcn, die or dat moment nog Niers zijn, worden uit-
gewisseld. 

12. -Pon aanhoudingseenheid ):11-aakt goon geb:1:11 	 anders dan 

or noodzakel 	vordodiging, 	bc,(.0 	 41 van hot Wetboek. 

van StKaffc.cAt (noodwc). 	 1;?:1- Dj_tacid - 0,077enicf, 
niner 
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13. Een aalhoudingseenheid, die een arrestant' in zijn rnacht heeft, behandelt 
deze correct. 

14. Eenjaangehouden verdachte wordt zo snel mogelijk achter de ME-linies  ge-
brah~.,Pas achter deze linies worden hem .eventueel handboeien omgedaan. 

15. Een/aan4ehouden verdachte wordt zo snel mogelijk near een plaats van op-
argevoerd.: 

16. De anhioudingseenheid zorgt ervoor, dat bij een aangehouden verdachte 
alt'jd :eon arrestatiekaart aanwezig is, die zo duidelijk mogelijk is inge-
vul , zcdat de desbetreffende arrestant door collega's administratief zo 
goed mogelijk afgehandeld kan worden. 

• 17. Een aanhoudingseenheid dient attent te zijn op provocateurs van de tegen- 
, 	J 	• 

partij, die zich opzettelijk laten'aanhouden. 

18. Indien den aanhouding niet vlot genoeg verloopt en de tegenpartij diet in 
• deigatenkrijgt (met een kans op escalatie) client de aanhoudingseenheid 

zoveel besef . op to brengen, dat zij de arrestant bat lopen en eventueel 
een nieuwe kans afwacht. 

19. Als een aanhoudingseenheid op een moment van aanhouding geconfronteerd 
wordtime'lt stenengooiers bestaat de mogelijkheid de arrestant als schild 

te gebruiken. 
20. Waardevollevoorwerpen dienen door een aanhoudingseenheid thuis gelaten 

to worde 
21. Indien e sprake is van een rustige situatie dient een aanhoudingseenheid 

niet.aanwlezig te zijn. Dit werkt slechts provocerend op de tegenpartij, 
die vrij 'snel in de gaten heeft dat er zich tussen hen politiepersoneel 
bevindt: 

22. ¶aarnemingen van strafbare feiten door een aanhoudingseenheid dienen zoveel 
mogelijk door twee ambtenaren geconstateerd.te worden (dit in verband met 
de bewijsvoering achteraf). 

23. De commandant van een aanhoudingseenheid dient in de buurt van zijn eenheden 
te zijn en coordinerend op te treden met de ME-commandanten c.q. de staven 
aan het Hoofdbureau. De commandant client zijn eenheden van goede informa-
tie te voorzien. 

24. De aanhoudingseenheid draagt zorg dat de ter plaatse aanwezige ME op de 
hoogte is van haar aanwezigheid, zodat zij dear bij hun optreden rekening 
nee kunnen houden. 

25. De commandant van een aanhoudingseenheid maakt gebruik van een niet als 
zodanig te herkennen politievoertuig, waarin de.nodige.verbindingen aanwe-
zig zijn. De eenheden maken gebruik van busjes, woarvan de ruiten in leder 
geval beschermd zijn (raster) waarin verhindLngsapparatuur aanwezig is. 

26. Voor een actie stelt een aanhoudingseenheid. zich. zodanig.op met de voer-
tuigen, dat men niet opvalt. 

27. Een aanhoudingseenheid spreekt..voor elk.optreden een.ount van hergroepering 
af, waarbij de groep weer bij elkaar komt, indien men elkaar kwitt raakt, 
hetgeen in relsituaties bepaald.niet ondenkbaar. is. 
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28. De bevelsvobring binnen een aanhoudingseenheid dient kort en zakelijk 
te zijn, wa'arbi.j niet een situatie mag ontstaan dat er gediscussieerd 
wordt over een gegeven opdracht (meningsverschilien dienen besproken 
te worden in de evaluatie en niet op straat). 

29. Een aanhoudingseenheid mag onder geen belling te veel van .personeel wis 
selen. Het elkaar goed,kennen is zeer belangrijk gebleken. 

. 	I 
30. Een aanhoudingseenheid dient:fysiek op een behoorlijk peil te staan 

en getraind:te zijn in zijn mogelijkheden en vooral onmogelijkheden, 
welke vaardigheden in een oefenprogramma bijgehouden.dienen te worden. 

Over de w3ijze van geweldsaanwending dient binnen de groep overeenstemming 
te zijn. Het aan te wenden geweld dient tot een minimum beperkt to blijven. 
De eenheid moet fysiek zodanig zijn dat een aangehouden persoon snel en 
zonder veel onnodig geweld wordt afgevoerd. 

Het daadwerkel.ljk optreden tijdens een geweiddadige demonstratie client 
bij voorkeur te geschieden op plaatsen waar normaliter cok veel publiek 
komt. 

De'leden van 'een aanhoudingseenheid dienen voorbereid te zijn op een 
eventuele verschijning voor de rechtbank (juridisch/voorlichting). 

131. 

32.  

33.  
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i 
d 1 en 2: 	1 

I 
zie heofdetuk'i , personeelsinzet). 

)e leden van de aanhoudingseenheid dienen onderling contact, wat duidelijk 

0.chtbaar is voor de tegenpartij zoveel mogelijk to vermijden. De kleding 

Iran de aanhoudingseenheid dient zodanig te zijn dat men binnen de groep waar-

Lnnen men opereert niet opvalt. Dit laatste client zorgvuldig te gebeuren 
• 

rmdat tijdens\een van de optredens is gebleken, dat enige van de leden van de 
. 	\ 

aanhoudingseenheid zoch zodanig onopvallend hadden gekleed dat ze juist op- 
t 
"vielen bij de tegenpartij (de wijze van kleden was net iets te overdreven 

(vergeleken bij de kleding van de tegenpartij). Tevens moat een aanhoudingseen-

iheid in staat zijn' om tijdens een daadwerkelijke inzet van kleding te wisselen. 
t 
tHiertoe kunnen vele manieren ontwikkeld worden, zoals het dragen van jassen 
1 
over elkaar, het Omdraaien Van jassen, wel of geen bril, sjaals enz. 

i 

(Ad 4: 

De leden van een aanhoudingseenheid dienen zich terdege.van Het risico van 

optreden bewust-te.zijn. Er worth van hen geen groter risico gevraagd te nemen 

dan zij op dat moment verentwoord achten. leder lid van de aanhoudingseenheid 

bepaalt dit te nemen risico zelf en laat zich flint heinvloeden door derden, die 

I geen zicht hebben op de situatie ter plaatse. Do leden moeten beseffen dat het 

1 belangrijkste is om weer "heel" terug te keren near de.uitgangsstelling. 

I Het is niet de bedoeling dat er ten koste van alley arrestanten geruaakt moeten 
, 

1 
worden. 

Ad 5:  

Tijdens de afgelopen ordeverstoringen is gebleken dat-het oaken van nen arrestant 

altijd client te geschieden als de ME.in de.directe omgeving is, zodat de aan- 

i hooding afgeschermd ken worden. Tevens is gebleken. dat de meeste strafbare feiten 

(stenen gooien/Molotovcocktails) juist gepleegd worden pp die plaatsen wear de 

1 MR optreedt. Op die plaatsen zullen zich voor een aanhoudingseenheid situation 

voordoen, wearbij goede aenhoudingen verricht kunnen worden. 

Ad 6:  

Teri 	de  11.,:t ''J.ul!=c.:11.' ,:e voorkcy,,, n dic,nt rech 	recks ::;.:_-,,'- met crc,I.j.foI-7p7:,-,  

PontmcpersoF:,  _.1 verwe6en. te worder- Siechts 	--,,!1 ,-,,cY,- 	:-.:.-1 	forvw;c1-- 	coli_ 

c::.i 
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Ad 7:  

In principe treedt de aanhoudingseenheid alleen op tegen overtreders van 

strafbare fe'ten waar inverzekeringstelling voor mogelijk.is. Te denken valt 
i 	• 

hierbij in r lsituaties aan openiijke geweldpleging, mishandeling onder ver- 

zwarende omstandigheden.en de Wapenwet (m.n. Molotovcocktails). 

Tegen kl ind eiten zoals bijvoorbeeld het omtrekken van een verkeersbord 

wordt in principe niet opgetreden, tenzij men met de aanhouding wit bereiken, 

dat de identi
1
teit van een bepaalde verdachte wordt vastgesteld. Ook kan de 

1 
mogelijkheid, fch voordoen dat iemand wordt aangehouden, die een klein straf- 

baar feit pleegt met de bedoeling dat hij voor enige tijd uit de roulatie is. 

Te denken_valt hierbij aan die verdachten, die op zichzelf geen ernstige 

strafbare fiten•plegen, doch binnen de groep een leidersrol vervullen c.q. de 

zaak ofPrui In (het strafbare feit opruiing zal meestal zeer moeilijk te bewijzen 

zijn). 

Ad 8:  

Een aanhouding eenheid maakt de gemaakte arrestant duidelijk.dat hij of zij 

met de politie te maken heeft. Het risico bestaat namelijk dat aezien. de wijze 

van kleden de arrestant denkt dat.hij niet met depolitie te makes heeft doch 

met een andere groepering, die het niet met .zijn denkbeeldea eens is en eigen-

handig cptreedt (is tijdens een van de laatste ordeverstoringen voorgekomen). 

Wanneer een arrestant weet dat hij met politieambtenaren te doen heeft, zal 

zijn verzet waarschijnlijk minder zijn dan wanneer hij het idee heeft met anderen 

_te maken te hebben. 

Ad 9:  

Tijdens een van de laatste ordeverstoringen is gebleken dat leden van de aanhou-

dingseenheid waarnemingen deden en deden van gesprekken tussen demonstranten. 

opvingen die voor anderen van belang waren, met name de staves aan het Hoofde 

bureau en de ME-commandanten...Zo werd bijvoorbeeld vrij snel ontdekt hoe rook-

bommen vervoerd werden en wat het doel van de optocht was. Van belang is dat 

deze informatie zo snel mogelijk op die pleats terechtkomt, wear het thuishoort. 

Ad 10:  

In het verleden is het meermalen voorge:Komen dat ees arrestant ['=d afeleverd 

op een hopaald verzamelpunt en dat achter,If niet vastgesteld kon word'on wio de 

verbalisant was, c.q. or grote moeite voor gedaas noest wordon or de vefl lisant 

vast te stollen. Tovens Rwam het roar d,tt. dP 	 a 

to ,-771(2.n vielke str Yi.har(7,  ir.cdtE,n Lil -Jen ente 	ee t 
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' 	;Het is natuurlijk een zaak van bel;ang dat de verbalisant(en) de eerste gegevens 
f 

over een verdachte correct vastleggen op een arrestatiekaart en daarbij vol- 

dcp,nae aalit8k.enar.gen maken, die achteraf de basis zijn voor een sluitend proces- 

i 	
. 

I verbaal van aanhOuding met de.geconstateerde feiten. 

1 

H 1 

I Ad 11,: 

i 	
I 	

! 

Een evaluatie!kort na het optreden is van belang,_daar de .plaatsgevonden feiten 

1 	 I 
t nog vers in het geheugen liggen van de leden van de eenheid. In een eerste reactie 

1 kunnen zakenyastgelegd worden die aanpassing van het optreden behoeven e.g. van 

t 

t belang zijn voor het doen van een nadere studie. Een vast gegeven daarbij zal 
f 

_ 	[ toch zijn dat praktisch iedere ordeverstoring anders van karakter zal zijn en een 

k 	 I 
, 

[ steeds wisselende aanpak zal vergen. 

t 

t Ad  12:  . 

1 Het gebruik van het vuurwapen, anders dan in geval van noodweer,.is uitgesloten. 

Op het moment dat een lid van de eenheid zijn vuurwapen trekt om een ander doel 

! 

te bereiken dan noodweer, zal slechts.tot resuitaat hebben, dat hij "stuk"  is. 

Door de aanhoudingseenheid moot de discipline opgebracht kunnen worden om liever 

terug.te treden dan het vuurwapen te trekken, uiteraard met uitzondering van ge- 

vallen van duidelijk noodweer.(art. 41_Wetb. van Sr.) 

1 

Art. 13: 
[ 

Een arrestant die reSoluut, doch correct wordt aangepakt zal meer respect hebben 

voor het optreden van aanhoudingseenheden dan de arrestant die op allerlei moge-

lijke manieren met veel geweld wordt meegenornen. Het optreden van een aanhoudings-

eenheid dient doeigericht en resoluut te zijn en moot niet aepaard gaan met veel 

geweld om het doel to bereiken. De tegenpartij moet het idee krijgen, dat wanneer 

men in de macht is van een aanhoudingseenheid or goon weg meer terug is. 

Ad 14: 

Tijdens de oefenpericde is gebleken dat het veel tijd host om een verdachte, ook 

al verzet deze zich nauwelijks, de handboeien om te doen. 

-nor de aanhoudingseenheid bestaat unaniem de Mening dat de verdachte zo enel 

achter (12 	 wordt gehracht, zodat a, lodon van de aanhoudings- 

znleid voilig zijn vc,or do 	jedemoi:,-±rnton. 
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Pas achter de linies bestaat de gelegenheid om de arrestant eventueel de 

handboeien om te doen. 

Ad 15:  

Een eenheid brengt do aangehouden verdachte.zo snel mogelijk naar een plaats 

van opvang en vult daar de arrestatiekaart in. De eenheid dient zich zo snel 

mogelijk weer naar de plaats van de ordeverstoring te begeven en opnieuw voor 

inzet beschikbaar te zijn. Om verwarring te voorkomen brengt iedere eenheid 

zijn arrestanten zelf naar de plaats van opvang. 

Ad 16:  

Geen nadere toelichting. 

Ad 17:  

Tijdens de afgelopen rellen is geconstateerd.dat de tegenpartij zich bedient 

van de volgende taktiek: 

Een van de relschoppers pleegt duidelijk strafbare feiten en stelt zich zodanig 

op dat er can grote kans bestaat, dat hij wordt aangehouden. De relschopper heeft 

met andere relschoppers een afspraak, dat zodra hij door mensn in burger wordt 

vastgepakt, hij wordt aangehouden door politiemensen. De relschoppers met wie 

de provocateur de afspraak heeft, houden hem wat dit laatste betreft scherp in 

de gaten. Indien men ziet dat de provocateur wordt vastgepakt, gaan zij en. bloc 

op de aanhouders af, ontzetten de gemaakte arrestant en "straffen" de aanhouders 

af. Doze taktiek is met name tijdens de ontruiming van de Prins Hendrikkade toe-

gepast en er zijn verschillende rechercheurs geweest die .ternauwernood ontsnapt 

ziin.aan een dergelijke "afstraffing". Met de aanwezigheid van deze lieden dient 

een aanhoudingseenheid terdege rekening te houden,hetgeen in do bepaling van de 

personeelsinzet (hoofdstuk II) nog nader .behandeld viordt. 

Ad 18:  

Zoals reeds eerder.gesteld,.moet het voor de aanhoudingseenheid geen principe-

zaak zijn om iemand aril te houden. Deter is het escalatie te voorkomen en terug 

te treden dan kost wat kost een verdacbte aan to houden. 

Ad 19:  

Het m?'n:,-- 1 -ii.ken van do arresM t oi. s sch..Y.H is 	a 	wEiarva 	L-_ den van 00 

aanhouangseenheid moeten 	 caot 

zoo): 	wor31-: 	(=:cra, 

methodc).vJechts 	uiterste 
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Het is dan ook zeer zeker geen zaak deze strtictureel in te voeren. 

Aileen wanneer een aanhouding verricht is en er wordt met stenen gegooid in 

de richiing vanileden van de aanhoudingseenheid en er zijn op dat moment 

geen andere'middeklen aanwezig om dekking achter to zoeken, verdient het aan-
!: 

bveling de arreStant met behulp van aangeleerde technieken, als schild te 

gebruiken. Hierbij zal men moeten trachten duidelijk te maken aan de overige 

relschoppers datIer gegooid wordt op een van de leden.uit hun groep. 
! 

De duur van deze, methode moot ook zo kort mogelijk zijn. 

Ad 20:  

In verband met de grote kans op.verzet met verdachten en de te verwachten 

stenengooierij verdient het ernstige aanbeveling waardevolle voorwerpen zoals 

dure horloges thuiS te laten. Voor wat betreft deze opgerichte eenheid is het 

dwingend voorgeschreven waardevo].le voorwerpen thuis te laten dan we]_ ze mee 

te nemen slechts geheel op eigen risico. 

Ad 21:  

Tijdens een in AMsterdam gehouden demonstratie na de Metrorellen van 10 oktober 

jongstleden is deze aanhoudingseenheid gebleken dat hun aanwezigheid slechts 

provocerend werkte. De 'aanwezigheid van politiepersoneel ward door de demon--

stranten snel onderkend en men begon.binnen de demonstratie methodes toe te 

passen om politiepersoneel te lokaliseren. (o.a. werden mensen onverwachts van 

achteren vastgepakt om vast te stollen of or schouderhoisters gedragen werden), 

Wanneer een politieman ontdekt werd.gaf dit aanleidineetot.kleine Lncidenten, 

die in feite overbodig waren geweest als men. zich had.beperkt tot het waarnemen 

op grotere afstand. 

Ad 22:  

Bij Justitie is een tendons waar.tennemen om.niet.meer akkoord te gaan net de 

waarnemingen van slechts een verbalisant. Fahoevel over deze opstelling natuur-

lijk een uitvoerige discussie mogelijk is,.dienen de laden van do aanhoudings-

eenheid tech rekening te houden met een dergelijke opstelling. Indien mogel 4 ik 

verdient het aanbeveling een proccs-verbaal op to maker). waarbij. de waarnemingen 

van twee verbalizanten tot uiting komen. 

Ad 23:  

Do commF:JIdLt aanhuc! 	 ::taat. 	 zijn 

7: (7.70(1-.) 

0"-).' • 
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Ad 24:  

Dit is zaak die van tevoren tussen de commandant aanhoudingseenheid en de 

ME-commandanten goed geregeld moet zijn. Commandant aanhoudingseenheid 

client in het be7it te zijn van verbindingsappaxatuur, waarmee hij de operatio-

nele NE-commandanten kan bereiken. 

Ad 25:  

Zie hoofdstuk III, par. 1 en 2. 

Ad 26:  

Gebleken is dat een uitgangsstelling van een aanhoudingseenheid niet 

willekeurig gekozen dient te warden. De aanwezigheid van enkele busjes, voor-

Zien van rasterwerk, met daarin mensen in burger wekt zodanig de nieuwsgierig-

heid op dat een eenheid al_ustuk" kan zijn voordat tot daadwerkelijk optreden 

overgegaan wordt. Bij de Metrorellen werd nogal eens een ongunstige positie 

ingenomen hetgeen leidde tot de aanwezigheid van een groot aantal  nieuctisgie-

rigen en het maken van foto's. De plaats van de uitgangsstelling dient zorg-

vuldig gekozen te warden en bij voorkeur op een plaats waar geen of weinig 

publi6k aanwezig is. 

Ad 27: 

Tijdens de laatste ordeverstoringen is het de aanhoudingseenheid meerdere malen 

• overkOmen dat men elkaar in het tumult kwijt raakte. Om to voorkomen dat een 

eenheid in zijn geheel uit elkaar valt is de bindende afspraak gemaakt dat, zodra 

de groep uiteen gevallen is, men hergroepeert op een van tevoren afgesproken punt, 

waar ook de vervoermiddelen naar toe komen. Vanuit dit punt kan de eenheid dan 

opnieuw ingezet worden als e6n geheel. 

Ad 28: 

Teneinde duidelijk en zakeiijk te zijn is afgesproken de bevelvoering kort en 

duidelijk to laten zijn. Discussic over een bekomen opdracht is ongewenst. 

Acilteraf tijdens de evaluatie_kunnen bepaalde beslissilwen op hun juistheid wor-

den besproken. Niet tijdens een optreden, daai- men veel to afhankelijk is van 

zijn velbjp6jen en deze niet to Lang-  cnrlod9 beret moeten zijn, 

•;0  

Val-) ten 

::en. 



Een voortdurende wisseling van personeel op een aanhoUdingseenheid komt 

deze zaak bepaald niet ten goedei Het gevaar ontstaat dat men snel weer 
1 

van elkaar vervreemd en dat er n4 een zekere tijd geen sprake is van een 

eenheid, maar[slechts van een aantal bij elkaar getrommelde mensen, die 
[ 

enige vaardigheid bezitten. 

Ad 30:  

Gebleken is dai door een voortdurend gesleep met arrestanten en het toch 

snel per voet Verplaatsen van de ene plaats naar de andere de.nodige fysieke 

inspanning met 	meebrengt. Het vereist enige training om dit peil te 
, 	1 

bereiken dock de noodzaak.hiervan is maar al te duidelijk gebleken. Momen- 

teel heeft de groep een bepaald peil, dock er zal de nodige training moeten 

blijven om het peil op dit niveau te houden. 

Ad 31:  

Binnen de groep is gepraat over het aan to wenden geweld. Voorlopig wordt 

aangehouden dat niet meer geweld gebruikt zal worden dan absoluut noodzake-

lijk is on het beoogde doel te bereiken. 

Een en ander. overeenkomstig de bestaande geweldsbepalingen. 

Ad 32:  

Verdere toelichting overbodig. 

Ad 33:  

Het is in het verieden voorgekomen dat personeelsleden, die achteraf voor 

een rechtbank moesten compareren daar.volledig "afgingen"._ De oorzaak hiervan 

was dikwijls het niet kennen van procedures bij een rechtbank of de manier van 

vragen stellen door de advokatuur. De leden van een aanhoudingseenheid dienen 

de procedures te kennen en het.verdient zeer zeker aanbeveling enkele pro- 

. cessen 	te wonen. Tevens is een.OvJ.bereid gevonden de groep omtrent dit 

onderwerp de nodige voorlichting to geven (dit zal op een.van. de komende oefen-

dagen geschieden). 
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Hoofd7tuk II: Personeelsinzet. 

De eerste aanhoudingseenheid, zoals die in Amsterdam is opgericht bestaat 

uit 30 personeelsleden, to weten: 1 inspecteur, 5 brigadiers en 24(hoofd)- 

1 
' agenten, afkomstig uit towel. de Uniform- als de Recherchedienst. 

De inspecteur is aangewezen.als commandant en fungeert tijdens ieder op- 

i treden als arrestatie-officier. Hij wordt daarbij bijgestaan door 1 brigadier, 

I die kan optreden als.verbindingsman. Tevens kan deze toegevoegde brigadier een 

van de andere groepscommandanten.vervangen wanneer die om welke reden dan ook, 

uitvalt. 

I De andere 4 brigadiers van de .eenheid hebben de leiding over-4 groepen, be-

staande uit 6 (hoofd)agenten. 

In schema uitgebeeld is de organisatie dus: 

Commandant aanhoudingseenheid 

Inspecteur +.brigadier toegevoegd 

Aanhoudingsgroep Aanhoudingsgroep Aanhoudingsgroep Aanhoudingsgroep 

1 bp. gr.cdt. 	1 bp. gr.cdt. 	1 bp. gr.cdt. 	1 bp. gr.cdt. 

6 (H)ap's 	 6 (H)ap's 	 6 (H)ap's 	 6 (H)ap's 

- 1 

iTaakverdeling binnen de. aanhoudingseenheid: 

131e commandant van de aanhoudingseenheid onderhoudt de zorg voor de verbindingen 

nmet de ME-commandant en de staf aan het Hoofdbureau, Hij draagt er zorg voor 

`dat er voldoende informatie beschikbaar is voor een optreden en dat er tijdens 

het optreden informatie-uitwisseiing plaatsvindt, welke van belang is voor de 

aanhoudingsgroepen. De commandant bepaalt het tijdstip van daadwerkelijk op-

,reden (aanhouden).. De commandant is belast net de regeling van de logistiek 

-dnd de groep. De commandant heeft de nazorg over de administratieve afwikke-

4ng en. de evaluatie van het optreden. 
e brigadier die als toegevoegd optreedt bij de commandant aanhoudingseenheid 

*geert tijdens de optredens als verbindingsman. 
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Tevens is hij. de commandant behulpzaam bij de regeling van logistieke zaken. 

Deze brigadier moet ook kunnen optreden als vervanger van een van de groeps-

commandanten, wanneer deze om welke reden dan ook uitkomt te.vervallen. 

De groepscommandant geeft de aanhoudingsgroep tijdens een optreden daadwer-

kelijk leiding. Hij onderhoudt daartoe middels de portofoon verbinding met de 

commandant aanhoudingseenheid. De groepscommandant zorgt voor een juiste taak-

verdeling binnen de groep. In overleg met zijn groep bepaalt hij de taktiek 

van optreden voor een bepaald moment. .Hij houdt tevens tcezicht op juiste 

administratieve afhandeling van een arrestant achteraf. Problemen die zich 

tijdens optredens voordoen meldt hij zo snel mogelijk aan zijn commandant zodat 

dergelijke zaken kort na een daadwerkelijk optreden besproken. warden en opgelost 

worden voordat een nieuw optreden plaatsvindt. 

Binnende aanhoudingsgroep.zijn twee mensen.aangewezen_die daadwerkelijk belast 

zijn met de aanhouding van,een verdachte. Deze aanhouding geschiedt op een 

wijze zoals die reeds in de richtlijnen besproken is en zoals die in de oefen-

periode getraind is. (zie hiervoor ook nog de evaluatie van het oefenprogramma). 

Indien 2 personeelsleden de aanhouding niet af kunnen, krijgen zij assistentie 

van de overige groepsleden, waarbij echter nooit uit het oog verloren dient te 

wordenr  dat de omgeving van de aanhouding in de.gaten gehouden dient te worden, 

In principe wordt.een aanhouding dus steeds door twee vaste personen gedaan, 

terwiji de andere groepsleden deze aanhouding "afschermen" (hierbij dient reke--

ning gehouden te warden met provocateurs, die zich opzettelijk laten aanhouden, 

Doze provocateurs hebben van tevoren afspraken gemaakt met leden van hun groep, 

dat, wanneer zij dbor mensen 	burgereworden vastgepakt, andere groepsleden 

deze aanhouding zullen trachten te voorkomen en_de aanhouders af to straffen). 

De groepsleden houden.elkaar voortdurend in.de gaten en zorgen.steeds op de 

.hoogte te zijn van het hergroeperingspunt. 

Het personeel dat.bij de eerste aanhaudingseenheid.islngedeeld, wordt per 

1  december. 	1980 	ingedeeld bij.de.Mobiele renheid (onder.Chef_Bureau Bewapening, 

Kleding, Uitrustnng en Mobiele Eenheid). 

Dit personeel ontVangt, voor zover dat nog.niet..het geval was, een ME-toelage 



Command t 
aanhoudingseenheid 

telecar 	
-1 

portofoon 	
ME-commandant,,n 

portofoon 
(surveillancesets) 

grcdt. grcdt. grcdt. grcdt. 
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Hoofdstuk III: Paragraaf 1 : Verbindingsmiddelen. 

Tidens een optreden van een aanhoudingseenheid zal behoefte zijn aan 
! 

de, voldende verbindingsmiddelen: 

I. 	obilofoon in voertuig commandant voor het onderhouden van verbinding 

de staf aan het Hoofdbureau. 

II. 1 elecar portofoon in het voertuig van de commandant in verband met 

het onderhouden van de noodzakelijke verbindingen met de NE-commandanten. 

III. 5 ortofoons voor het onderhouden van de verbindingen tussen de comman-

danten pnet.zijn groepscommandanten, welke portofoons voorzien zijn van 

Zogena-  de surveillancesets. 

Schematisch voorgesteld: 

Staf Hoofdbureau 

Ad 1: 

In elk dienstvoertuig van de gemeentepolitie Amsterdam is een mobilofoon aan-

wezig, zodat er over deze verbinding in principe geen problemen zijn. 

Ad II: 

Telecar portofoons zijn in voldoende mate aanwezig iij de Mobiele Eenheid. 

Voor het optreden bij een aanhoudingseenheid ken worden volstaan met een lose 

portofoon, zodat er over dit deel van do verbindingen c,o weinig problemen 

kunnen ontstaan. 
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Ad III: 

.Doze laatste verbindingsmiddelen voor de aanhoudingseenheid brengen 

de meeste problemen met zich mee, daar het bier gaat om kostbare apparatuur, 

die ook niet op grote schaal aanwezig is binnen het korps. 

Door de Beheersdienst en Chef Bureau Verbindingsmiddelen wordt deze zaak 

bekeken en er zal op korte termijn getracht worden een oplossing to vinden. 

Indien portofoons nodig zijn voor een optreden kunnen deze voorlopig op 

uitleenbasis verkregen worden. 
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HoofdstukIT1: 	Paragraaf 2: 	Voertuigen. 

De behoef!te; an voertuigen binnen een aanhoudingseenheid is tweeerlei, nl.: 

1.. Vervo-r v4or de eigen groep 

2. Afvoe van arrestanten. 

De gedac ten cr(aan hierbij uit naar transportbusjes welke voorzien zijn van 

verbindingsmi delen (mobilofoon) en rasterwerk voor de ramen ter bescherming 

van het personeel. Deze busjes zijn binnen het korps aanwezig en het zal 

weinig parDbleMen opleveren om tijdens een daadwerkelijk optreden aan deze aan-

vraag te void en. 

De commandant van een aanhoudingseenheid dient.in het bezit te zijn van een 
, 

voertuig dat nietonmiddellijk als politievoertuig.te herkennen is. 

Dit o11e vOlgnde redenen:.  

Teneinde de verbindingen met zijn groepscommandanten te garanderen, dient een 

commandant.  aanhoudingseenheid altijd in de buurt van een optreden te zijn, 

daar verbindingen tussen portofoons slechts. functioneren als de onderlinge af-

stand niet al te groot is. De commandant. zal dus een groep ordeverstoarders, 

waarbinnen zijn eenheid opereert, altijd op enige afstand volgen, c.q. parallel 

met deze groep.optrekken via Zijstraten. Dit dient te geschieden in een voertuig, 

waarvan door uiterlijkheden onmiddellijk bij de tegenpartij bekend is dat. het 

bier gaat om een politievoertuig. Het voertuig.dient uiteraard voorzian te zijn 

. van verbindingsmiddelen, doch er dient geen rasterwerk op aanwezig te zijn 
• i• 

(gedacht kan bijvoorbeeld worden om een. gewone burgerdienstauto voor een op- 

treden to voorzien.van enige uiterlijkheden, die het vermoeden.doen.ontstaan dat 

het hier.beslist niet om een politievoertuig gaat, bijvoorbeeld pens, bestelwagen 

van een handelsonderneming e.d.) 

Dear het.gaat om slechts incidenteel.gebruik van.deze.voertuigen is het uiter-

aard niet.noodzakelijk dat een aanhoudingseenheid wordt.voorzien.van eigen voer-

. tuigen. Volstaan ken worden met voertuigen die vergtrekt warden op _uitleenbasis 

door de Beheersdienst. 

---_1 7-- 
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Boofdstuk III: 	Paragraaf 3: 	Diversen. 

I 

Arrestatiekaarten: 

In ieder voertuig van de aanhoudingseenheid dienen voidoende arrestatie-

kaarten aanwezig te zijn, zodat deze onmiddellijk kunnen worden ingevuld 

als er een arFestant bij het voertuig gebracht wordt. 

Plastic handboeien. 

Bij een aanhoudingseenheid.dienen_voldoende.plastic handboeien aanwezig 

te zijn om een arrestant, die bij het voertuig gebracht is, onmiddellijk te 

boeien. Dit boeien geschiedtniet.op.de.plaats.van aanhouding omdat dit te 

veel tijd kost. Ben. arrestant dient.altijd geboeid.vervoercite worden zodat 

de kans dat hij of zij in.het voertuig nog .verzet biedt, tot een minimum 

beperkt blijft. 

Kledina, 

In de voertuigen dient enige kleding aanwezig to zijn zodat de leden van 

.een aanhoudingseenheid of en toe van kleding wisselen. Dit om de herkenbaar-

held binnen de groep tegenstanders te beperken. 

Verder dienen in de voertuigen nog een aantal.kleine zaken zoals een 

brandblusser, een verbanddoos e.d. aanwezig.te zijn. Dit zijn allemaal zaken 

die in het korps en.zelfs in de_meeste voertuigen aanwezig zijn, 

zodat er in dit verband niet verder. over..gesproken behoeft to worden. 

-AU- 



Hoofdstuk IV: 	Oefenprogramma. 

In de periode van 13 t/m 31 oktober 1980 werd door de aanhoudingseenheid 

van de gemeentepolitie Amsterdam een oefenprogramma gedraaid waarbij o.a. 

de volgende zaken behandeld werden: 

1. bepalen van de taktiek van optreaen. 

2. lezingen over diverse onderwerpen. 

3. geweldsbepalingen. 

4. sport (conditie). 

5. zelfverdediging. 

6. schieten, 

7. praktische oefeningen. 

Ad 1: 

Literatuuronderzoek binnen en buiten het koeps heeft uitgewezen dat er over 

het onderwerp "aanhouden van verdachten tijdens ordeverstoringen" slechts 

weinig aan het panier is toevertrouwd. Om tot een bepaalde taktiek van op- , 
treden to komen was .de aanhoudingseenheid.dus voor het.grootste gedeelte aan-

gewezen op eigen ervaringen tijdens.de.afgelopen.ordeverstoringen en 0e er-

varingen van eerdere aanhoudingseenheden.. 

Over dit onderwerp hebben diverse werkgroepjes.uit.de aanhouaingseenheid 

doze dria wekeneveel_gediscussieerd.en uiteindelijk.zijn- we gekomen tot een. 

•aantal richtlijnen zoals deze zijn vermeld.in hoofdstuk I. 

Hierbij client onmiddellijk te.worden aangemexkt Oat en waarsehijnlijk na iedere 

ord.everstoring andere problemen.zich voordoen, .dicena.het.oplossen daarvan,. 

zullen resuit.eren in .een uitbreiding c.q..verandering.van de riohtlijnen. Om 

enig inzicht to krijgen.in de mogenjkheden,.maae vooral onia,T,elijk_hoden, van 

het optreden'is veelvuldi.g cTobruik geaakt van 1.et videomateriaal wet binnen 

hot korps aanwozig is..hij het bepalon an de taktiek is de materie niet in een 

keel-  behandeld loch werden steeds deolondeIwerpen behandeld., zoals het dead-

werkolijke optecdon,. de tealoJordeliee, voort,:71.qc7n,, verbindJA!.f:ien, 109:i.stjoh ens, 

gedaan om dr,  saak 	 to 	on 	 komcn 	afron- 

ding vIn een h yoald 

-18- 
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I 
f 

In de oplericingsperiode zijn ook diverse lezingen gehouden over verschillende 
/ 

onderwerpen welke betrekking.kunnen_hebben_op_het onderwerp aanhouden. 
 

Er werd n lezingen gehouden over o.a.: 

.a. Volg n van verdachten. 

h. Afha.;  delen- arrestanten/opmaken proces-verbaal. 

c. Molo ovcobktails. 

d.. Mass I van J 
' I \ 

e. Rol an Jrastitie door OvJ. 

Ad a.:: 

Aangezienjhet_voor.kan komen.dat het wenselijk_is..dat.een_bepaalde verdachte 
I 

gevoigd.wordt teneinde hem/haar..aan.te.kunnenhouden, is aan het onderwerp 
! 

volgen aandacht!besteed. Door.2.brigadiers_van.de afdeling.Volgerij van de 
! 	• 	; 

gemeentepolitie Amsterdam.werden.hun ervaringen verteid aan.de groepe Daarbij 

kwamen allerlei problemen van het volgen aan de.orde en werden aan de aanhou-

dingseenheid enige suggesties gedaan om herkenbaarheid binnen een groep ordever-

stoorders te voorkomen. Door de laden van de aanhoudingseenheid werd deze lezing 

over het algemeen positief ervaren. 

Ad b.: 

Door een Hoofdinaspecteur van de Recherchedienst werd uiteengezet hoe de opvang 

en afhandeling van de arrestanten in zijn werk gaat. De leden van een aanhou-

dingseenheid dienen van deze procedure good op de hoogte te zijn, zodat ze er 

op in kunnen.spelen en onnodig tijdverlies voorkomen wordt. Tevens werden tij-

dens deze lezing nog eens de wettelijkemogelijkhedenn .zoals.deze.in de voorlopige 

instructie,.00k reeds staan, behandeld om op .te treden.tegen ordeverstoorders, 

Duidelijk word dat, gezien het individuele karakter_wat_het.Nedarlands strafrecht 

draagt, moeilijk kan.worden opgetreden..tegen_een_grote groep,.waarbij slechts 

enkelen.iets strafbaars doen. Voorlopig. zalemen_zich nog steeds moeten richten 

op.de.individu r.. die iets strafbaars pleegt._Overigens wordt dit probleem wel 

reader bestndeerd bij .het Ministerie van Binnenlandse "Laken. 

Ad 2: 
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Ad c.: 

Tijdens de recente ordeverstoringen in.Amsterdam wordt het politiepersoneel 

nicer en meer geconfronteerd met het gebruik van molotovcocktails. 

een lezing,•gehouden door een brigadier van het bureau B.K.U.SA.E. word de 

werking van een molotovcocktail uiteengezet. Door een adjudant van de vuurwapen- 
. 

centrale van 'de gemeentepolitie.was reeds een instructie gemaakt over de 

mogelijkheden van.optreden tegen.verdachten,. die in het bezit zijn van molotov-

cocktails of;van daarop gelijkende voorwerpen. 

De lezinT4rd gevolgd. door een praktische demonstratie waarbij ieder lid van 

de eenheid een molotoveocktail.in zijn.handen heeft.gehad, terwiji. deze ontsto-

ken was. Door dit geheel is.aan de groep.enig inzicht.gegeven in de werking van 

molotov-cocktails en de gevolgen van het gebruik. .De.belangrijkste les voor de 

groep was dat het altijd_uitkijken blijftnvoor_molotovcocktails,..doch. dat de 

angst voor doze middelen ook niet panisch behoeft to zijn, 

Ad d.: 

De meningen over deze_lezing.waren binnen_de.groep.sterk verdeeld. Bezwaar dat 

een aantal leden tegen deze.lezing had, was dat.de_inleider zich veelal bedi.ende 

van eon aantal termer, die bij hem vanzelfsprekend waren, doch die veer de groep 

een studie in de psychologie vereisten. Toch lijkt het zinnig om tijdens een 

dergelijke opleiding lezingen te laten houden door mensen uit andere disciplines. 

Men kan bijvaorbeeld eens denken aan een advokaat of misschien .wel een daartoe 

bereid zijnde kraker, die zijn.idee6n eons naar voren brengt. De lezing die 

tijdens deze opleiding gehouden werd, werd verzorgd door een medewerker van do 

Vrije Universiteit en had als onderwerp "massaverschijnselen". 

Hij.trachtte hierbij aan.de.groep.uit.te.leggen dat.da.00rzaakevan de ordever-

storingen.niet alleen.te zoeken.wasdn_het woningprobleem doch dat een stuk 

maatschappelijke_onvrede.00k een van de redenen was. 

Het woningprobleem wordt_slechts.aangegrepen_om de.onvrede to uiten. 

Buiten het feit.dat.velenuitdrukkingen_door.inleider.gebruikt werden, die nadere 

.kennis vereisen,.was het toch.de_moeite.waard_zijn.verhaal eons aan te horen, 

al. was het. alleenmaar om het feit eens_iets.te horen van iemand, die in het 

probleem van de ordeverstoringen. geen. partij is. 
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Ad 

, Het Was aanvankelijk de bedoeling.dateen Officier van Justitie van het 

Parket te Amsterdam een lezing zou.verzorgen bij• de aanhoudingseenheid 
• 1. 

teneinde,inzicht te geven in de rol van Justitie bij,ordeverstoringen. 

Teveps zOu.aan de groep.duidelijk gemaakt.worden wat de eisen van Justitie 
i 

zijni om:te komen tot veroordeling van. een aangehouden verdachte, Door een 
I uitgelopen zitting,kon.de lezing_van de Officier van Justitie geen doorgang 

Ad 3.:  

1 
poor eienadjklant van het bureau B.K.U.&.M.E. werden de geweldsbepalingen 

i 
nog eens poorgenomen, hetgeen voor de meesten een geheugenopfrisser was. 
O.  
ndanks dat het.hier gaat om een.wat,taaie stof bestaat de mening dit onder- 

Werp bin4n een opleidingsperiode te handhaven, daar de aanhoudingseenheid 

geconfronteerd zal worden met geweld tijdens een daadwerkelijke inzet, 

Men dient op de hoogte to zijn van .het toegestane geweld en de middelen die 

daartoe gebruikt_mogen warden. 

Ad 4.:  

, 	1 	! 
vinden.' peZe is verplaatst naar een. van de oefendagen, zoals die in de toe-

I, 
kom4t tho6ten plaatsvinden. 

In de.periode werd!ook.de_nodige!aandacht besteed_aan_sport teneinde de 

lichamelijke conditie_op..een.redelijk_niveau!te.brengen. Het aanhouden van een 

tegenwerkende verdachte en de,dikwijls.lange.dienstverbanden vereisen een 

zekere lichamelijke.vaardigheid, die ook_na.deze periode van .3.weken op peti 

dient te blijven. Daartoe zullen regelmatig.bijeenk_omsten van de eenheid worden 

georganiseerd waarbij de..fysieke gesteldheid.ruimschoots de aandacht zal 

krijgen. 

Ad 5.: 

Aan zelfverdediging is tijdens .de opleidLausperioc-ie ongevecr 20 uur 

Bierbij is getracht een aantal technicken call 	 te. leren, die het 

voeron van eon. ar):estant vair:eonvouOige 	 het. en 

aanvali.e boocfoe. 
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Hierbij zijn toch een aantal taken naar voren gekomen,- die niet in de,lijn der 

verwachting lagen. Bijvoorbeeld het gebruik van handboeien. 

Het blijkt nagenoeg onmogeliik te zijn een verdachte, die zich verzet, snel de 

handboeien am te doen. Cebleken is dat een be tare taktiek is, de verdachte on-

verwachts stevig beet te pakken en .naar de linies te voeren. Indian dit snel -

en onverwacht gebeurt zal de verdachte. al bijna bij de linies zijn, voordat hij 

verzet zal gaan bieden. Binnen de groep is dit systeem van aanhouden beoefend 

en zijn we niet ontevreden over de resultaten. Tijdens de training zelfverdedi-

ging zijn een aantal technieken geleerd die praktisch bruikbaar zijn. Tevens 

zijn een aantal dingen geleerd die beslist niet gedaan moeten worden tijdens 

een optreden. He zelfverdediging zal gedurende de regeimatig terugkerende oefe-

ningen op pail gehouden worden. De groep heeft de oefeningen zeer positief er- 

. varen onder opmerking dat het toch jammer is dat binnen het Amsterdamse korps 

momenteel geen "deskundige" leiding te vinden is op het gebied van de zelfverde-

diging. 

Ad 6.:' 

In Principe zal een aanhoudingseenheid.nimmer gebruikmaken van zijn vuurwapen 

teneinde zijn.doel te bereiken..Er kan alleen gebruik gemaakt moeten worden van 

het vuurwapen in duidelijke_noodweersituaties zoals daze bedoeld zijn in artikel 

41-van het Wetboek van Strafrecht. Tijdens de schietoefeningen is speciaal aan-

dacht besteed aan het schieten op korte afstand, daar men er vanuit kan gaan dat 

een noodweersituatie slechts op korte afstand plaatsvindt. 

Ook is weer eens.duidelijk gewezen op .de consequenties van het schieten op korte 

. afstand. Dit dient alleen in het.uiterste geval te geschieden. en de risico's year 

derden dienen goad overwogen te zijn. De. schietoefeningen zijn mode op de wijze 

waarop deze gepresenteerd werden,.door.de.groep als zeer positief ervaren. 

Ad 7.: 

Tijdens de opleidingsperiode.is een praktJ.sche oefening gehouden met een 

.ME-peloton en tegenstand. Hierbij kon de aanhoudingseenheid zijn ontwikkelde tak-

tiek op verschillende manieren uitproberen, waarbij de taktiek. van het °flyer-

wachts vastpakken van can verdachte en zo snel mogelijk achter de ME-linies de 

Neste neck te zijn. Er werden verschillenae arrestanten qemaakt en afgevoerd 

zonder dat de rest van de orcleverstoorder3 hat, in i ogten 

cp- oe3::s ),eel 	ty3. en c:71 	 met , 

oaf ling 	 vec!1 ' ieke it 	tl-:;.c:' 

1 f.  
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Lerbij wordt toch enig inzicht verkregen in degenen die de doorzetters zijn 

n degenen die het bijltje erbij neerleggen. Door allerlei 

Ouwen, die door de groep gezamenlijk.uitgevoerd dienen te 

et de zo uiterst belangrijke groepsmentaliteit—Men 

opdrachten in te 

worden, verhoogd 

is afhankelijk van elkaar 

leert elkaars capaciteiten.kennen, hetgeen als een. van de belangrijkste 

aisen voor een optreden op straat, rnag.worden gesteld. 

Op de volgende pagina's volgt een.voorstel.van.de eerste aanhoudingseenheid 

voor een oefenprogramma dat mogelijk kan dienen als basis voor de opleiding 

!van racer aanhoudingseenheden in de toekomst: 
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BASISOEFENPROGRAMKA  AANHOUDINGSEENHETD.  

le week: 

Maanda...g.  .08.30 
09.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00.
1.6.00 

- 09.00 uur: Ontvangst.aan_het opleidingscentrum 
- 10.00 uur: mededelingen van huishoudelijke aard. 
- 11.00 uur: Ontvangst door Chefs. 
- 12.00 uur: Uitreiken oefenkleding. 
- 	13.00 uur: Lunch. 
- 14.00 uur: Zelfverdediging. 
- 15.00 uur: Zelfverdediging. 	(gebruik van DOJO) 
-- 16.00 uur: Zelfverdediging. 
- 16.30 uur: Zelfverdediging. 

Dinsdaq 98.30 - 09.00 uur: Taktiek optreden. 
'09.00 - 	10.00 uur: Taktiek optreden. 
10.00 - 	11.00 uur: Taktiek optreden. 
11.00 - 	12,00 uur: Lezing.over volgen. 
12.00 - 	13.00 uur: Lunch. 
13.00 - 14,00 uur: Schieten_ 	(pistool, beginnende met precisie- 
14.00 - 15.00 uur: Schieten._ 	vuur en daarna overgaan naar 
15.00 - 16.00 uur: Schieten 	 noodweervuur) 
16.00 - 	16.30.uur: Schieten 

Woensdag 08.30 - 09.00 uur: Zelfverdediging. 
09.00 - 	10.00 uur: Zelfverdediging. 
10.00 - 	11.00 uur: Zelfverdediging. 	

(gebruik van D0j0) 
 

11.00 - 	12.00 uur: Zelfverdediging. 
12.00 - 	13.00 uur: Lunch. 
13.00 - 	14.00 uur: Taktiek optreden. 
14.00 - 	15.00 uur: Taktiek optreden. 	(gebruik videobanden en 
15.00 - 	16.00 uur: Taktiek optreden. 	fotomateriaal TOHD) 
16.00 - 	16.30 uur: Taktiek optreden. 

Donderdag 08.30 - 09.00 uur: Sport. 
09.00 - 	10.00 uur: Sport. 	 (in principe aandacht voor de fysieke 
10.00 11.00 uur: Sport. 	 gesteldheid van de man. Conditietrai 
11.00 7 	12.00 uur: Sport. 
12.00 - 	13.00 uur: Lunch. 	• 
13.00 - 	14.00 uur: Verbindingsmiddelen/voertuigen. 
14.00 - 	15.00 uur: Afhandelen arrestanten. 
1500 - 	16.00 uur: Proces-verbaal. 
16.00 - 	16.30 uur: Proces-verbaal. 

Vrijdag 08.30 - 09.00 uur:..Lezing molotovcocktails. 
09.00 -.10.00 uur: Lezing molotovcocktails. 
10.00 - 	11.00 uur: Demonstratie molotovcocktails. 
11.00 - 	12.00 uur: Demonstratie molotovcocktails. 
12.00 - 	13.00 uur: Lunch. 
13:00 - 	14.00 uur: Taktiek optreden. 
14.00 - 	15.00 uur: Taktiek optreden- 
15.00 - 	16.00 uur: Proces-verbaal 
16.00 - 	16.30 uur: Proces-verbaal. 
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08.30 - 09.00 uur: Geweldsbepalingen. 
09.00 - 10,00 uur: Geweldsbepalingen. 
10.00 - 11.00 uur: Taktiek van optreden. 
11.00 - 12.00 uur: Taktiek van optreden. 
12.00 - 13.00 uur: Lunch. 
13.00 - 14.00 uur: Zelfverdediging. 
14.00 - 15.00 uur: Zelfverdediging. 
15.00 - 16.00 uur: Zelfverdediging. 
16.00 - 16.30 uur: Zelfverdediging. 

(gebruik van DOJO) 

1 
Dinsdag  

1 

Woensdag 

1 

I 
f 

t 
i t 
	

Donderdag 

08.30 - 09.00 uur: Praktische oefening aanhouden. 
09.00 - 10.00 uur: Praktische oefening aanhouden. 
110.00 - 11.00 uur: Praktische oefening aanhouden. 
11.00 - 12.00 uur: Praktische oefening aanhouden, 
12.00 - 13.00 uur: Praktische oefening aanhouden. 
13.00 - 14,00 uur: Lunch, 
14.00 - 15.00 uur: Evaluatie oefening. 
15,00 - 16.00 uur: Evaluatie oefening 	(gebruik video) 
16.00 - 16.30 uur: Evaluatie oefening 

08.30 - 09.00.uur: Schieten. 
09.00 - 10.00 uur: Schieten. 	(politieparcours) 
10.00 - 11.00 uur: Schieten. 
• 11.00 - 12.00 uur: Schieten. 
12.00 - 13.00 uur: Lunch. 
13.00 - 14.00 uur: Zelfverdediging. 
14,00 - 15.00 uur: Zelfverdediging. (speiaal verdediging tegen 
15.00 - 16.00 uur: Zelfverdediging. aanval en methoden overbrengen) 
16.00 - 16.30 uur: Zelfverdediging. 

08.30 - 09.00 uur: Sport. 
09.00 - 10.00 uur: Sport. 

(aandacht voor de conditie) 
IMO - 11.00 uur: Sport. 
11.00- 12.00 uur: Sport. 
12.00:7 13.00 uur: Lunch. 
13.00 - 14.00 uur: Lezing, gevolgd door discussie. 
14.00 - 15.00 uur: Hierbij valt te denken aan een advokaat 
15.00 - 16.00 uur: of iemand van een universiteit. Uiteraard dient er 
16.00 - 16.30 uur: wel een relatie te bestaan met het onderwerp 

• ordeverstoringen. 

Vrijdag 	08.30 - 09.00 uur: Schieten. 
09.00 - 10.00 uur: Schieten. 	(politieparcours) 
10.00 - 11.00 uur: Schieten. 
11.00 - 12.00 uur: Schleten, 
12'.00 - 13.00 uur: Lunch- 
•- AMC) 	14-.00.uur: .Hindernisbaan. 

14.00 - 15.00 uur: Hindernisbaan. 
15.00-- 16.00 uur: Taktiek optreden, 
16.00 - 16.30 uur: Taktiek optreden. 
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3e week: 

Maandag 0E00 - 09.00 uur: Geweldsbepalingen. 
09.0O L•. 	10.00 uur: Geweldsbepalingen. 
10;00 - 	11.00 uur: Logistiek tijdens•optreden. 
11.1,00 - 	12.00 uur: Organisatieschema's/verbindingsschema's. 
1200 - 	13.00 uur: Lunch. 
13400 - 	14.00 uur: Zelfverdediging. 
• I 14.00 - 	15.00 uur: Zelfverdediging. 
1500 - 	16.00 uur: Zelfverdediging. 

• '1600 - 	16.30 uur: Zelfverdediging. 

Dinsdag 08.30 - 09.00 uur: Taakverdeling.binnen de groep. 
09.00 - 10.00 uur: Taakverdeling binnen de groep. 
10.00 - 	11.00 uur: Plaats binnen de ME. 
11.00 - 	12.00 uur: Plaats binnen de ME. 
-12.00 - 	13.00 uur: Lunch. 
13.00 - 	14.00 uur: Hindernisbaan (hierbij dient de 
14.00 - 	15.00 uur: groep.zodanige opdrachten uit to voeren, 
15.00 - 	16.00 uur: die een goede samenwerking vereisen). 

.16.00 - 	16.30 uur: 

Woensdag 08.30 - 09.00 uur: Zelfverdediging. 	(Herhaling van het aangeleerde 
09.00 -.10.00 uur:.Zelfverdediging. 	en evalua.tie). 
10;00 - 	11.00 uur: Zelfverdediging. 
1100 - 	12.00 uur:. Zelfverdediging. 
12:00 - 	13.00 uur: Lunch. 
13400 - 	14.00 uur: Aanvang langdurige oefening, waarbij 
14400 - 	15.00 uur: onder andere de volgende taken opge- 
15.00 - 	16.00 uur: riomen kunnen worden. 
16.00 - 	16.30 uur: Mars,- 
16.30 - 24.00 uur: Hindernisbaan met opdrachten, Veldloop, 

Aanhoudingsoefening, Groepsopdrachten, 
Ontruimingsoefening. 

Donderdag 00,00 - 04.00 uur: Vervolg langdurige oefening. 
rest van de dag vrij 

08.30 - 09.00 uur: Lezing door een Officier.van Justitie. 
09.00 - 10.00 uur: gevolgd door discussie. . 
10.00 - 11.00 uur: idem, 
11.00 - 12.00 uur: idem. 
• 12.00 - 13.00 uur: Lunch. 
13.00 - 14.00 uur: Evaluatie oefenpericde, 
14,00.- 15.00 uur:.Evaluatie oefenneriode. 
1500 - 16.00_uur: inleveren kleding 	onderhoud materi=al 
16,00 - 16.30 uur: en lesgebouw. 

Vrijdag 
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[ 
Hoofdstuk V: 	1Conclusies en  aanbevelingen, 

1. 

Conclusies: 

- een te vormen aannoudingseenheid dient een opleiding te volgen. 

- de duur.van drie eken voor een basisopleiding lijkt voldoende. 

- de aangeleexdp \ 

W

vaardigheden dienen in een oefenprogramma onderhouden te worden. 

- het personeel'van een aanhoudingseenheid client niet to veel te wisselen. 

- de leden van de eerste.eenheid waren van mening dat de opleiding de zo 

belangrijke samenwerking binnen de groep had vergroot.en.dat.de.angst voor een 

optreden tot een minimum is beperkt. 

- behoudens opmerkingen, weike in doze evaluatienota verwerkt zijn, was men het 

eens met vorm van opleiding en de aangeboden stof. 

Aanbevelingen. 

-- een beslissing over de aan to schaffen materialen, mat name verbindingsmiddelen. 

- een beslissing over de uitbreiding van het aantal aanhoudingseenheden. 

-teestemmirgvoor het bijhouden van de aangeleerde vaardigheden middels oefendagen 

(bijv. 24 in de maand een ochtend/middag bij voorkeur op maandag i.v.m. de 

personeelsbezetting). 

Amsterdam, november 1980. 

De inspecteur van Pantie, 
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