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Glazen bol.

Tussen het schrijven van dit voorwoord en het verschijnen van dit magazine zit al gauw 
twee weken. Wat zou het dan fi jn zijn als we de beschikking zouden hebben over een 
“werkende“ glazen bol, al zou dat alleen maar zijn om de fi les van onze boze boeren te 
omzeilen. De wereld om ons heen gaat tegenwoordig zo snel, morgen is het nieuws van 
vandaag alweer hopeloos verouderd.

Meer dan ooit hopen wij dat de afsluiti ng van het jaar 2019 rusti ger is verlopen zonder 
al te veel grote incidenten.

Best raar dat we de wens uitspreken dat we hopen dat de jaarafsluiti ng zonder GROTE 
incidenten plaats heeft  gevonden. Zonder incidenten is een utopie maar zou eigenlijk 
normaal moeten zijn. 

Het jaar 2019 was wederom ook voor u een roerig jaar met helaas nieuwe dieptepunten 
maar zeker ook een aantal overwinningen met als klapstuk de arrestati e van Ridouan 
T. Een van de grootste veranderingen in 2019 is volgens ons de “nieuwe “ algemene 
opinie en waardering voor het vak dat u met zijn allen uitvoert, steeds meer positi ef 
mediageluid.

In 2020 zullen er genoeg nieuwe uitdagingen op uw pad komen zoals in 2019 het 
lachgas- fenomeen. Wij blijven u in ieder geval volgen, informeren en steunen op de 
voor ons bekende positi eve kriti sche manier. Wij blijven dit magazine voor u maar ook 
zeker met u maken.

Veel leesplezier en tot de volgende Allround Politi e Nieuws. 



LACHGAS N2O DISTIKSTOFOXIDE: ALS DE POLITIE HET LACHEN VERGAAT

vaak niet terug te vinden. De verkoop werd en wordt nog 
steeds gedoogd. Je wilt immers niet duizenden jongeren 
zomaar op straat hebben als je een feest beëindigd op 
grond van overtreding van de vergunningsvoorwaarden. 
De handhaving is gewoon lasti g. Lachgas zit op dit 
moment in een grijs gebied. De gemeente Arnhem 
heeft  de verkoop van lachgas in de horeca verboden op 

Op 30 april 2019 werden diverse politi e eenheden in het land 
geconfronteerd met massale verkoop van lachgas. Niet alleen op straat, 
maar ook op diverse festi vals werd lachgas massaal verkocht. Snel werd 
duidelijk dat met lachgas dik geld te verdienen was. Agenten op straat 
in de grote steden melden dat bijna op iedere hoek van de straat lachgas 
verkocht werd. Een ballonnetje voor 5 euro was en is snel verdiend. 
Op vergunde festi vals is de verkoop van lachgas binnen de vergunning 

grond van de Wet Milieu Beheer. De gemeente Haarlem 
verbiedt lachgas op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening.  Amsterdam verbiedt de straathandel, maar 
staat parti culier gebruik in de openbare ruimte toe. Dus 
met deze populaire “party drug” is weer geen eenduidig 
beleid. 

7Allround Politie Nieuws6 Allround Politie Nieuws 



De dubbele moraal in balonnenland 
In veel gemeenten is het oplaten van ballonen bij feestelijkheden en begrafenissen verboden. Stichting Noordzee laat 
ieder jaar een overzicht zien van het aantal gemeenten die het oplaten van helium ballonnen verbieden. Ongeveer 
de helft van de Nederlandse gemeenten heeft een ballonnen beleid in verband met het milieu. Dit geldt dus voor 
het feestelijk oplaten van een wens ballon.  Maar nu komt de dubbele moraal in ballonnen land. Een tankje van 2 
kilo lachgas vult 250 ballonnen. In een ballon gaat ongeveer acht gram gas. In het begin werden de ballonnen nog 
gevuld met slagroom patronen. Een doosje met 50 patronen kost al snel €15. Terwijl een kleine cilinder tankje maar 
€44,95 kost. In Amsterdam zijn er straten en parkeerterreinen voor uitgaansgelegenheden waar per week ongeveer 
5000 stukjes vrolijk gekleurde ballonrubber achterblijven. Dit alles wordt weer uitgewist door veegwagentjes die de 
gekleurde ellende uit het straatbeeld zuigen. De gebruiker die nog slagroom patronen gebruikt, gooit ze ook op straat. 
Het rare is dat een ballon oplaten niet meer mag, maar dat er wel duizenden ballonnen op straat mogen achterblijven! 
Lachgas wordt dan ook niet gekoppeld aan een milieu probleem, maar het is het wel. De duizenden lege ballonnen 
blijven op straat achter en niemand die zich er druk over maakt. Na koningsdag werd bekend dat jongeren letterlijk 
omvielen na het veelvuldig gebruik van lachgas. De hulpdiensten hadden hun handen vol aan onwel meldingen in de 
combinatie lachgas met alcohol. In de maanden erna kwam de evaluatie langzaam op gang. De opkomst van lachgas is 
niet te stuitten. Het gebruik van lachgas heeft al grote invloed verworven in het uitgaansleven. Hoe kan dit fenomeen en 
gebruik ervan zo stil en ongezien langs de wetgever zijn geglipt? Lachgas viel voor 2016 onder de geneesmiddelenwet. 
Hierna is na een uitspraak van de Hoge Raad de verkoop van lachgas onder de warenwet gevallen. Als snel nam na 
deze uitspraak de verkoop een vogelvlucht. Type lachgas in en de advertenties vliegen je om de oren. Ik denk dat 
het ook te maken heeft met het niet meer doorvoelen van de party scene. Handhaving en politie hebben zich jaren 
teruggetrokken bij het toezicht bij de grote feesten. Het zou geen kerntaak meer zijn. Hierdoor is het contact met de 
jonge bezoekers verloren. Voor 2020 is drugs weer een speerpunt geworden en zal lachgas in de slipstream worden 
meegenomen, want het probleem wordt te groot.
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Wat is lachgas?
Lachgas (N2O) is een kleur- en reukloos, onder druk tot 
vloeistof, verdicht gas. Het gas is narcoti serend en vooral 
zuurstof verdringend. Wat veel mensen niet weten dat 
er ook diverse zuiverheden bestaan van lachgas. Hier 
komt het eerste gevaar al om de hoek kijken. Waar 
wordt lachgas gemaakt? Lachgas wordt voornamelijk 
geproduceerd in China, Turkije , Frankrijk en Duitsland. 
Lachgas werd eerst voornamelijk gebruikt is de 
voedingsindustrie en in ziekenhuizen. Als Voedingsgas 
moet de fl es waarin het lachgas opgeslagen is aan diverse 
strenge Europese regelgeving voldoen. Bij Frans en Duits 
lachgas is de zuiverheid gewaarborgd. Het gas moet 
opgeslagen zijn conform EU regelgeving EU231/2012. 
De fl es heeft  een verplichte cilinderidenti fi cati e. De fl es 
moet geschilderd zijn in donkerblauw RAL 5010 en het 
cilindrische gedeelte moet geschilderd zijn in donkergrijs 
RAL 7037. De kraanaansluiti ng moet standaard: W21,8 x 
1/14”- rechts /uitwendig (NBN226/DIN477) en gemaakt 
zijn van messing. De fl es moet voorzien zijn van een 
gevaar ISO-sti cker met ADR-gegevens en H - en P-zinnen 
volgens CLP. UN NUMMER 1070. Medisch lachgas zit 
in witt e cilinders. U raadt het al, als je de bovenste 5 
zinnen hebt gelezen weet u al waar het mis gaat bij 
de handhaving. Hoe beoordeel je als agent op straat 
of een fl es aan de strenge regelgeving voldoet? Laat 
staan vervoer en opslag van lachgas. Om überhaupt 
de verkoop, opslag en vervoer van lachgas te kunnen 
beoordelen moet je goed op de hoogte zijn van de wet 
en regelgeving.

Mogelijke gezondheidsrisico’s en gevaren
Lachgas dat geproduceerd is in Turkije of China wordt 
opgeslagen in vaak niet gecontroleerde cilinders. Dat wil 
zeggen in Nederland worden cilinders telkens afgevuld 
in de cilinder die ervoor bedoeld is. In China niet. In 
China kan ook een ander gas in de cilinder gezeten 
hebben.  Ook de zuiverheid en kwaliteit wordt zelden 
gecontroleerd. De consument gebruikt dus niet alti jd 
zuiver medisch lachgas. (Vermengd met zuurstof). Het 
kan ook industrieel chinees lachgas zijn. Lachgas uit 
China is soms vervuild. De consument weet dus niet 
wat hij opslurpt uit zijn ballonnetje. De eerste gevallen 
van verlammingen gelijkend op een dwarslaesie zijn al 
bekend. Lachgas verdrijft  namelijk zuurstof in het lichaam 
en breekt ook de vitamine B12 af. Incidenteel lachgas 
gebruik zal niet veel aantoonbaar eff ect laten zien, maar 
er zijn gevallen bekend dat men 300 patronen per dag 
gebruikt of meer dan ti en ballonnen op een avond. 
Het lange termijn eff ect is gewoon niet bekend. Er zijn 
nu in 2019 vijft ien gevallen van ernsti ge neurologische 
gevolgen bekend die onlosmakelijk aantoonbaar te 
maken hebben met de inname van lachgas. Duurt de 
roes te lang dan kan de schade permanent zijn. Er zijn 
nog geen studies naar het lange termijn eff ect. Een grote 
ballon bevat zesti en gram lachgas. 
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Dus een avondje stappen met ruim tien ballonnen levert al gauw 200 gram gasinname op. Het grote probleem zit hem 
in het verdringen van de zuurstof in de hersenen. Daarbij is gebruik van lachgas in het verkeer een groot probleem 
geworden. De eerste geregistreerde ongevallen door het gebruik van lachgas zijn al bekend. In 2018 nam een passagier 
van een taxi na het gebruik van lachgas het stuur zomaar over, waarna de taxi met een mega crash tot stilstand kwam. 
In 2019 regent het berichten in de media van ongevallen na het gebruik van lachgas. Lachgas geeft een kort roesje en 
je bent ongeveer twee seconden helemaal weg. Daarbij heeft het een verlammend effect. Gebruik je lachgas in het 
verkeer moet u beseffen dat bij 50 kilometer per uur al gauw 13,75 meter wordt afgelegd. De stopafstand van een 
voertuig is dan 26,75 meter. Je rijdt dus bewusteloos ongeveer 27,50 meter.  Dit is een enorm gevaar als de reactietijd 
ongeveer een seconde moet zijn om een ongeluk te voorkomen. Het gebruik van lachgas in het verkeer wordt door veel 
mensen daarom rijkelijk onderschat. 

Handhaving van lachgas 
Ondanks een roep om lachgas onder te brengen bij de Opiumwet blijft de politiek aarzelen. Het kabinet kondigde begin 
december 2019 bij monde van staatssecretaris Blokhuis aan de verkoop en het bezit van lachgas te verbieden. Het ziet 
er naar uit dat een algeheel verbod het bij wetgeving niet gaat halen.  Er is namelijk geen goed doordacht beleid vanuit 
de politiek bedacht en de handhaving ervan al helemaal niet. Toch kunnen agenten op straat redelijk uit de voeten met 
bestaande wetgeving. De agent moet echter spitsvondig optreden. Gevaarlijk weggedrag door inname van lachgas kan 
bijna niet bewezen worden want het is niet terug te vinden in de uitgeademde lucht, in speeksel of het bloed. Wat wel 
bewezen kan worden in een proces verbaal zijn de omstandigheden waaronder iemand rijdend wordt aangetroffen. 
Rij je met een gas cilinder tussen je benen, zijn er ballonnen aanwezig en is er slingerend weggedrag waargenomen 
dan kan volgens artikel 130 van de Wegenverkeerswet een geschiktheidsonderzoek aangevraagd worden bij het 
Centraal Bureau Rijvaardigheid. Bij vervolging kun je ook artikel 8 lid 1 van de Wegenverkeerswet gebruiken. “Het 
is eenieder verboden een voertuig te besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij 
weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik- al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - 
de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.” Ook hier is de 
beschrijving van de omstandigheden van cruciaal belang om tot een goede vervolging te komen. Een cilinder van twee 
kilo lachgas mag nog vervoerd worden door een particulier, maar bij meer flessen komt de ADR om de hoek kijken. 
De ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europese verdrag voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Omdat 
distikstofoxide (lachgas) de UN code 1070 heeft is deze opgenomen in tabel A van de lijst van gevaarlijke goederen 
van de ADR. Omdat het een ADR gevaarlijke stof is valt het vervoer onder de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Bij 
overtreding bepaald de hoeveelheid lachgas cilinders de toepasbaarheid van de ADR. De Wet Vervoer Gevaarlijke 
Stoffen blijft onverminderd van kracht. De opslag van de fles, het vervoer, het laden en lossen is allemaal benoemd 
in laatst genoemde wet. Omdat overtreding van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen een economisch delict is kun je 
doorstappen en gebruik maken van de bevoegdheden uit titel III. De belemmering voor de politie zit in het feit dat 
de politie als overheidsdienst ook aan deze wetten gehouden is na inbeslagname. Bij thuis opslag en het aantreffen 
van grote hoeveelheden cilinders bij particulieren zou je ook nog gebruik kunnen maken van de Wet Milieu Beheer. 
Er kan dus veel, alleen ontbeert het vaak aan vakkennis. Meestal word je als agent geconfronteerd op de meest idiote 
tijdstippen met ingewikkelde casussen van de lachgas materie. De basis eenheden kunnen altijd een beroep doen op 
de expertise van de landelijke eenheid. Tot slot wordt op dit moment de overlast aangepakt op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) van een stad. Je kunt dan denken aan het venten of een standplaats inrichten zonder 
vergunning. Er zijn zelfs gemeenten die in een apart artikel het gebruik van lachgas in de openbare ruimte hebben 
verboden.  

Conclusie van dit hele verhaal. Houdt nu eens op met gedogen en U- bocht constructies en breng het gewoon onder 
de werking van de Opiumwet. Net als eerder gedaan is bij de stof GHB.
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De politiebonden eisen dat de minister, de politietop, burgemeesters en het OM 
voor 1 januari 2020 noodzakelijke keuzes maken over hoe de politie wordt ingezet. 
Een woordvoerder zegt namens de politiebonden: “Het credo ‘niet alles kan’ geldt 
ook voor de politie. Zoals het nu gaat, raken politiemensen en hun organisatie in 
moordend tempo volledig uitgeput. Ook burgers worden de dupe van onderbezetting 
bij de politie. Aangiftes blijven liggen en bij veel zaken is doorpakken niet mogelijk. 
Veel meldingen worden in de wacht gezet of krijgen geen navolging. Daar komt nog 
eens bij dat de politie geen menskracht heeft om de georganiseerde misdaad een 
halt toe te roepen.”

Jarenlang gaven politiemensen samen met de bonden verontrustende signalen af aan 
de politiek. Er is herhaaldelijk aangegeven dat de politie afstevent op enorme tekorten 
met desastreuze gevolgen. Het is aan dovemans oren gericht. Veel politiemedewerkers 
hebben er weinig vertrouwen meer in dat de politiek actie onderneemt. Wel is de 
behoefte groot om te laten zien dat het water hen aan de lippen staat. De enquête 
werkdruk (2019) werd 3.700 keer ingevuld. Behalve schrijnende verhalen droegen 
de respondenten in deze enquête ook suggesties aan om de forse werkdruk in te 
dammen.

Noodmaatregelen
Met de eisen van de politiecollega’s richten de bonden zich direct tot de partijen die 
volgens hen de verantwoordelijkheid dragen om keuzes te maken. “Van politiemensen 
kan niet worden gevraagd dat zij ‘nee’ verkopen aan de burger. De politiebonden 
willen korte en lange termijnoplossingen zien,” zegt een woordvoerder namens 
de bonden. De korte termijn-oplossingen moeten gezien de alarmerende situatie 
voor 1 januari 2020 duidelijk zijn. De bonden doen hiervoor een aantal suggesties, 
waaronder de volgende:

Richting de minister:
• Laat meldingen van verwarde personen volledig (24/7) door de GGZ oppakken 

met inzet van een psycholance.
• Sluit rechtbanken een dag per week in verband met de personeelstekorten bij 

parketpolitie en politiemedewerkers die het transport van verdachten verzorgen.
• Stel het innen van geldboetes onder de 250 euro tijdelijk uit.
• Schaf het verplicht na veertien dagen bellen van burgers die aangifte hebben 

gedaan af. Doe dit alleen als er daadwerkelijk een daderindicatie is.
• Laatvoorgeleidingen aan de rechter-commissaris voortaan op politiebureaus 

plaatsvinden in plaats van op de rechtbank. Hierdoor kunnen politiemedewerkers 
efficiënter worden ingezet.

• Schrap bij het bepalen van iedere nieuwe prioriteit tegelijkertijd andere 
werkzaamheden die evenveel capaciteit kosten. 

• Verlaag het aantal zaken die voortvloeien uit landelijke prioriteiten/beleidskeuzes 
met 20% in 2020 en 2021.

OM UITPUTTING POLITIEORGANISATIE TE VOORKOMEN

POLITIEBONDEN EISEN ACUTE 
MAATREGELEN
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Richting de burgemeesters:
• Laat met ingang van 2020 30% minder evenementen toe waarvoor politie-inzet nodig is. Laat organisatoren zoveel 

mogelijk zelf beveiliging regelen. Geef geen vergunning af indien de veiligheidsrisico’s te groot zijn.
• Herijk de afspraken in de ‘driehoek’ (politie, burgemeester en Openbaar Ministerie) over lokale prioriteiten zodat 

deze passen binnen de grenzen van de daadwerkelijk beschikbare inzetbare politiecapaciteit voor 2020 en 2021 
• Leg werkzaamheden en administratieve processen die eigenlijk bij de gemeente horen terug (bijv. vergunningen 

voor demonstraties, voorstellen tot BIBOB maatregelen) 
• Laat de politie niet meer meeschrijven aan lokale veiligheidsplannen van gemeenten. Dit is een taak van de 

gemeenten zelf.

Richting de politietop:
• Halveer de interne verantwoording, stel minder eisen aan registratie van werkzaamheden en beperk deze tot de 

zaken die cruciaal zijn voor het opsporings- en strafvorderingsproces.
• Neem zoveel mogelijk administratieve taken uit handen van blauwe collega’s. Neem speciaal voor dit doel 

extra administratief personeel aan om handelingen te verrichten zoals inbeslagnames, het uitwerken van 
getuigenverklaringen enz. Leg administratief werk dat eigenlijk bij andere partijen hoort (zoals het OM) bij hen terug.

• Laat de operationeel experts in basisteams meedraaien in de noodhulp en onregelmatige diensten, zeker op drukke 
momenten.

• Neem aangiftes zonder opsporingsindicatie voortaan op door burgers een standaard formulier te laten invullen. Het 
gaat hier vaak om aangiftes die vooral bedoeld zijn om schade te kunnen declareren bij de verzekeringsmaatschappij. 
Laat dit soort aangiftes alleen nog maar opnemen door een politiemedewerker indien de burger weigert de aangifte 
via het formulier te doen. 

• Leg administratief werk dat eigenlijk bij andere partijen thuis hoort (zoals het Openbaar Ministerie) bij hen terug. 
Laat bijvoorbeeld meer onderzoek ter terechtzitting plaatsvinden, zodat er minder administratief procesrechtelijk 
werk gedaan hoeft te worden. Maak bijvoorbeeld geen tijdrovende verslagen meer van camerabeelden waarop 
strafbare feiten te zien zijn, maar laat de beelden voor zich spreken.

• Handel veel meer eenvoudige zaken (zoals winkeldiefstal, softdrugs) af via MEOS. Dit is een app waarmee agenten 
op hun telefoon snel eenvoudige overtredingen kunnen afhandelen. Pas voor de langere termijn het boete- en 
strafbeleid aan zodat voor veel meer eenvoudige zaken een boete opgelegd kan worden. Koppel hier een systeem 
aan waarbij de boete bij ieder nieuw vergrijp verdubbelt zodat misdaad nooit loont. 

• Stel geen jaarplannen op voor 2020 en 2021 (waarin extra prioriteiten worden aangegeven). Alle capaciteit is immers 
nodig om de basale politieprocessen draaiende te houden. 

• Voer weer een vaste vergoeding in voor woon-werkverkeer in plaats van tijdrovende declaraties
• Schaf verplichte pensionering op de AOW-datum af. Geef collega’s de keuze om langer door te werken als zij dit 

willen. 
• Laat niet-politionele taken uitvoeren door andere organisaties. Zoals het innen van geldboetes, uitreiken van stukken, 

controleren WWM enzovoorts. 
• Reduceer meldingen via de Landelijke Service Module (LSM) en laat deze beter filteren. LSM is een systeem waarmee 

meldingen via het 0900-nummer van de politie worden doorgezet naar de basisteams. Stop met het doorzetten van 
niet-bruikbare meldingen en met het verspreiden van alle mails onder wijkagenten en ander personeel. Laat deze 
taak uitvoeren door I&S-medewerkers (in plaats van Opco’s) en filter/reduceer de meldingen. 

• Stop tijdelijk met reageren op niet-spoedeisende meldingen. Het gaat om meldingen waarbij op korte termijn geen 
grote problemen ontstaan als de politie niet direct ter plaatse gaat, de zogeheten ‘gevaarzetting’ zo goed als nihil is 
en uitstel geen ernstige gevolgen heeft. Politiemedewerkers kunnen zich hierdoor richten op de ernstigere zaken.
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Richti ng de OM-top:
• Maak een nieuwe afspraak over het aantal zaken dat door de politi e bij het Openbaar
• Voorgeleidingen aan de rechter-commissaris (die toetst of de inverzekeringstelling verlengd wordt) voortaan op 

het politi ebureau doen i.p.v. bij de rechtbank. Dit scheelt veel papierwerk en kan 24 uur per dag, 7 dagen per week 
plaatsvinden.

Alarmerende situati e
Zoals het nu gaat is er sprake van een onverantwoorde, ongezonde situati e voor politi emensen. De politi e loopt 
op haar tandvlees. Een woordvoerder namens de bonden: “We zien het overal om ons heen. Collega’s vallen om, 
draaien te veel en te lange diensten, zien dat hun gezinsleven onder druk staat en worden kwetsbaar door beperkte 
opschalingsmogelijkheden. Wijkagenten en vele andere collega’s uit de basisteams worden noodgedwongen in de 
noodhulp ingezet en of voor extra beveiligingstaken. Dit gaat ten koste van hun reguliere werk. De politi ek klopt zichzelf 
op de borst omdat agenten in de wijk aanwezig zijn. Maar in de prakti jk is hier weinig van te zien.”

Krapte neemt toe
Ook binnen de ondersteuning en opsporing staan collega’s door onderbezetti  ng fl ink onder druk. “Duizenden zaken zijn 
al stopgezet of liggen op de plank en steeds vaker kunnen aangift es van burgers niet worden opgenomen. Eenvoudigweg 
omdat het werkaanbod van de politi e en het aantal beschikbare politi emensen totaal niet meer in evenwicht is. Het 
ziekteverzuim lijkt eerder op te lopen dan af te nemen, het aantal politi emensen dat uit onvrede de organisati e verlaat 
sti jgt en de komende jaren gaan 14.000 tot 17.000 collega’s met pensioen.”

Maatregelen lange termijn
Het is pijnlijk dat de politi ek er niet zelfstandig in is geslaagd om het ti j te keren. Collega’s willen er voor burgers zijn, 
zaken oplossen die burgers direct raken. Investeren in een nieuwe lichti ng politi emensen is een vereiste, die zijn er 
alleen niet van de ene op de andere dag. Ook op de lange termijn moet de politi ek haar prioriteitenlijst voor de politi e 
dus bijstellen. Veel politi emensen zien het schrappen van taken als een noodzakelijk kwaad. Zij vrezen dat de politi e 
haar geloofwaardigheid in de samenleving verliest als zij bepaalde zaken geen prioriteit meer geeft .

Oneigenlijke taken
Politi emensen geven aan dat nog meer tornen aan de primaire politi etaken geen goed idee is. Dat voedt juist de 
criminaliteit. De politi e moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn. De inzet daarentegen bij niet primaire taken, zoals 
de beveiliging van evenementen en opvang van verwarde personen, moet drasti sch worden verminderd. Te veel 
oneigenlijke taken drukken zwaar op de inzet van politi emedewerkers. Ook leidinggevenden verkeren in een spagaat. 
Zij zien zich gedwongen om (te) veel te vragen van hun mensen, terwijl zij willen voorkomen dat collega’s ziek worden 
of zelfs langdurig uitvallen. Het wringt aan alle kanten.

Harde keuzes
“Politi emensen laten zich niet langer onder druk zett en met hun loyaliteit naar de burger. Dat dit de politi e jarenlang 
overeind heeft  gehouden, is al vele malen aangetoond. Maar het besef is er niet bij politi ci en bestuur. Of – nog erger- 
het wordt opzett elijk genegeerd. Harde politi eke keuzes kunnen niet langer uitblijven.”
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Een reeks internationale aanvallen met geavanceerde ransomware heeft cybercriminelen miljoenen euro’s 
opgeleverd. Het gaat om minstens 1800 bedrijven die getroffen zijn, waarvan een klein deel in Nederland zit. Dit 
blijkt uit een uitgelekt rapport van het Nederlandse ICT-securityorgaan NCSC. De afpersers hebben het gemunt op 
grote bedrijven in de chemie, bouw en industrie, maar ook op ziekenhuizen en winkelketens. In Nederland zijn 
zowel Nederlandse bedrijven geraakt als ook lokale takken van multinationals, weet de NOS te melden uit het 
vertrouwelijke rapport van de NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum). Die instantie van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid heeft onderzoek naar ransomware uitgevoerd naar aanleiding van aanvallen met dat type malware in 
het buitenland. De campagne met zeker 1800 slachtoffers wereldwijd is ogenschijnlijk in juli vorig jaar al begonnen.

Lucratieve cybercrime 
Ransomware kan flinke impact hebben en bedrijven lamleggen, flinke kosten voor nood- en herstelwerk opleveren, 
én eventueel nog hoge losgeldbetalingen opleveren. Dat laatste is dus alleen in geval een getroffen organisatie besluit 
om de digitale afpersers te betalen. Vanuit politie en Justitie wordt dit officieel afgeraden, omdat dit het verdienmodel 
van de criminelen als het ware valideert. In het geval van deze aanvalsgolf heeft een onbekend aantal bedrijven wèl 
betaald. Daarbij zijn miljoenen euro’s betaald, ook in Nederland, schrijft de NOS. In sommige gevallen heeft het NCSC 
een geïnfecteerde organisatie tijdig kunnen informeren, waardoor die kon ingrijpen voordat de versleuteling van data 
is ingezet. In andere gevallen was de ransomware al geactiveerd. De verschillende stappen van inbreken op netwerken 
en systemen, het plaatsen van malware en het activeren van ransomware worden zorgvuldig gezet. Soms zaten de 
aanvallers al maanden binnen bij organisaties, die uiteindelijk zijn afgeperst.

‘NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN MILJOENEN 
IN RANSOMWAREGOLF’ 

RANSOMWAREGOLF MET 0-DAYS LEVERT AFPERSERS VEEL GELD OP, 
OOK IN NEDERLAND.
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Diensteneconomie 
Het NCSC uit in het vertrouwelijke rapport het vermoeden dat het bij deze aanvallen niet puur om één groep daders 
gaat. De initiële inbraak zou door een criminele bende worden gedaan waarna dan toegang tot de gecompromitteerde 
omgeving te koop wordt aangeboden aan andere cybercriminelen. De digitale onderwereld kent zo een economie 
compleet met dienstverleners, onderaannemers, uitvoerders, enzovoorts. Soms zijn de kopers van toegang dan 
afpersers, die ransomware inzetten. Soms zijn de kopers datadieven, die informatie stelen. Hiermee komt spionage 
in beeld, voor bedrijfsdoeleinden of zelfs voor landsbelangen. Bij sommige van de 1800 gevallen, met daaronder een 
relatief klein deel Nederlandse bedrijven, is veel data weggesluisd. Ook sabotage behoort tot de mogelijkheden, net 
zoals gecombineerd gebruik (zoals datadiefstal plus afpersing) of zelfs vormen van misbruik door opeenvolgende 
criminele klanten van de initiële inbrekers.

De overkill van 0-days 
Het is onbekend wie er achter de aanvallen zit. Het NCSC uit in het uitgelekte rapport het vermoeden dat Russische 
criminele groepen verantwoordelijk zijn, maar dat vermoeden wordt gerelativeerd met de opmerking dat het inzicht 
in die groepen beperkt is. Het is echter waarschijnlijk dat de daders hun ransomwarewerk zullen voortzetten, omdat 
het een winstgevende activiteit lijkt te zijn gezien de uitbetalingen van miljoenen euro’s. Het NCSC meent dat de 
daders voorzien zijn van 0-day kwetsbaarheden; gaten in ICT-systemen waarvoor nog geen patches beschikbaar zijn. 
NOS-verslaggever Joost Schellevis tweet dat er sprake lijkt te zijn van zes of zeven 0-days in bezit van de aanvallers. 
Cybersecurity-expert Frank Groenewegen van Fox-IT vertelt hem dat dit aangeeft dat het hier om een professionele 
criminele organisatie gaat. Groenewegen voegt daar aan toe dat dergelijk zwaar geschut in veel gevallen niet echt 
nodig is om bij organisaties in te breken en datadiefstal of datagijzeling te plegen. “Omdat de beveiliging van veel 
bedrijven zo slecht is.”

Laksheid en blindheid 
Recent is bijvoorbeeld al gebleken dat veel bedrijven en overheidsinstanties flinke tijd kwetsbaar waren doordat ze 
patches voor gaten in VPN-diensten niet hadden geïnstalleerd. Terwijl de patches al maanden beschikbaar waren 
en het NCSC hiervoor ook waarschuwingen had afgegeven. Onder meer het ministerie van Justitie was laks met het 
aanpakken hiervan. Bovendien is alleen patchen niet afdoende, waarschuwt de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.
Naast VPN-gaten is er sprake van diverse andere kwetsbaarheden, zoals eerder dit jaar het gapende gat in Windows’ 
RDP (Remote Desktop Protocol) en ook het al twee jaar oude SMB-lek wat door de gestolen NSA-malware Eternal Blue 
valt te misbruiken. In al die gevallen is er géén sprake van 0-days maar van niet - of niet goed - toegepaste patches voor 
bekende gaten. Dit vanwege complexiteit van ICT-omgevingen, vrees voor bijwerkingen van patches, maar ook door 
domweg gebrek aan inzicht in ICT-omgevingen. Een brede kwetsbaarhedenscan kan hierbij helpen.
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In 2019 is Ahmed Aboutaleb ti en jaar burgemeester van Rott erdam. 
Het einde van zijn tweede termijn is in zicht. Hoe is het Aboutaleb 
gelukt als zoon van een Marokkaanse dorpsimam uit te groeien tot 
de eerste islamiti sche burgemeester van een grote Europese stad?

Als arme jongen uit het Rifgebergte droomde Ahmed Aboutaleb 
ervan dichter te worden in Bagdad, maar in plaats daarvan werd hij 
internati onaal bekend als burgemeester van Rott erdam. Hij bereikte 
de top, omdat hij na zijn verhuizing naar Nederland keihard werkte 
om te integreren en carrière te maken. De jonge Aboutaleb was 
ambiti eus – ambiti euzer dan zijn leeft ijdsgenoten, met of zonder 
migrati eachtergrond. Zijn gedrevenheid maakte hem een van de 
eerste spindoctors in Den Haag, de eerste Amsterdamse wethouder 
van Marokkaanse komaf, de eerste Marokkaanse Nederlander in 
de regering en de eerste islamiti sche burgemeester van een grote 
Europese stad. Ondertussen verhardde het integrati edebat: het werd 
steeds normaler om kriti sch te zijn op migranten en hun kinderen. Hoe 
slaagde Aboutaleb erin om het gepolariseerde Nederland voor zich te 
winnen?

Zelf heeft  Aboutaleb de afgelopen derti g jaar zijn verhaal op allerlei 
manieren verteld. Deze biografi e kijkt verder dan Aboutalebs eigen 
perspecti ef: Elisa Hermanides en Ruben Koops bieden inzicht in 
het karakter, de ontwikkeling en de omgeving van deze ambiti euze 
politi cus. Het is het onafh ankelijke verhaal over Aboutalebs succes 
zonder de schaduwkanten ervan uit het oog te verliezen.

Ruben Koops (1986) is nieuwsverslaggever en politi ek columnist bij 
Het Parool, gespecialiseerd in het Amsterdamse stadhuis. Hij werkte 
op de redacti es van onder meer De Telegraaf, Radio Nederland 
Wereldomroep en BNR Nieuwsradio.

Elisa Hermanides (1982) is fi nancieel journalist bij Trouw. Zij werkte 
als onderzoeksjournalist, politi ek verslaggever en columnist voor 
Het Parool. Ook was zij mede-initi ati efnemer en presentator van 
het programma Park Politi ek van AT5. Zij begon haar carrière bij Het 
Financiële Dagblad.

AHMED ABOUTALEB
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Exact een jaar geleden lanceerde gouverneur Cathy Berx een oproep om agressie tegen hulpverleners een halt toe 
te roepen.  Helaas waren er ook het voorbije jaar opnieuw heel wat meldingen van gericht agressief gedrag tegen 
hulpverleners tijdens interventies.  Dat is volstrekt ontoelaatbaar, aldus gouverneur Cathy Berx. Daarom herhaalt ze 
haar oproep tot meer respect voor hulpverleners. Geweld tegen brandweerlieden, ambulanciers en politieagenten 
kan niet, kan nooit getolereerd worden.  In het bijzonder ook wie hulp verleent, mag nooit slachtoffer worden van 
verbaal of fysiek geweld.
 
Bijna dertien geregistreerde gevallen van agressie per maand in provincie Antwerpen
Agressie tegen hulpverleners komt in onze provincie veel vaker voor dan velen denken. Op vraag van de provinciale 
veiligheidscel registreerde de provinciale dienst noodplanning sinds 1 april 2018 meer dan drie gevallen van agressie 
per week (periode 1 april 2018 - 31 oktober 2019). De kans is echter bijzonder groot dat deze cijfers in werkelijkheid 
nog hoger liggen, omdat er vrijwel zeker sprake is van onder rapportering.

De meeste registraties van verbaal of fysiek geweld, -maar liefst 70 % van het totale aantal meldingen-, gebeurden door 
medische hulpverleners (spoedartsen, ambulanciers…). Verder kwamen er ook meldingen binnen van agressie tegen 
politieagenten en brandweerlieden.

Soorten en oorzaken agressie tegen hulpverleners
Verbale agressie komt het vaakst voor, maar het aantal meldingen van fysiek geweld tegen hulpdiensten is bijna even 
hoog. Veelal gaat fysiek geweld ook gepaard met verbaal geweld. In zowat alle gevallen is de hulpvrager of persoon 
in nood zelf de agressor, in een minder aantal gevallen zijn het omstaanders, familie of vrienden die agressief gedrag 
richting de hulpverleners vertonen. 
 
Een andere opvallende vaststelling is dat in meer dan de helft van de rapporteringen, de agressor onder invloed was 
van drugs, alcohol of medicatie of een combinatie. 
 
Uit de rapporteringen blijkt ook duidelijk dat hulpverleners opvallend vaak met agressie te maken krijgen op het 
moment van aankomst op de plaats van het incident. Niet zelden komen ze terecht in een gespannen situatie, en 
worden ze meteen geconfronteerd met agressief gedrag, verbaal en/of fysiek.
 
Oproep tot nultolerantie
Alle hulpdiensten herhalen de oproep voor nultolerantie. Gouverneur Cathy Berx ondersteunt deze oproep ten 
volle. “Agressie tegen hulpverleners is volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk. We mogen of zullen geweld tegen 
hulpverleners nooit tolereren. Hulpverleners staan mensen in nood bij in vaak zeer moeilijke omstandigheden en 
verdienen eenieders respect. Wie hulpverleners hindert in de uitoefening van hun veeleisende job, speelt met 
mensenlevens. Bovendien, wie wil zich morgen nog inzetten bij brandweer, politie of ambulancediensten als we verbale 
of fysieke agressie of geweld tegen hulpdiensten minimaliseren of tolereren?”

GOUVERNEUR CATHY BERX EN HULPDIENSTEN WILLEN AGRESSIE TEGEN 
HULPVERLENERS SAMEN EEN HALT TOEROEPEN

OVER DE GRENS: ANTWERPEN
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Tijdens hun Opkikkerdag voor chronisch zieke dochter Catootje, 
kwam dienstverlenende agent Elmer Kruger (38) tot de ontdekking 
dat er veel van zijn collega’s rondliepen. Bij het politiebureau van 

Stichting Opkikker helpen agenten met man en macht om langdurig 
zieke kinderen en het gezin in het zonnetje te zetten. De kinderen 
krijgen een politiepak aan, maken een ritje in een politieauto en 

vangen samen met de agenten een boef. Elmer wist meteen dat hij 
dit ook wilde doen. ‘De enthousiaste reactie van de kinderen als je 

vertelt dat je die dag collega’s bent, is fantastisch.’

Elmer Kruger heeft hart voor de politie. Hij begon jaren geleden bij 
de Koninklijke Marechaussee en is in 2011 overgestapt naar de politie 
waar hij werkzaam is als dienstverlenende agent. Daarnaast heeft hij 
de neventaken van familieagent en politieschipper. In zijn vrije tijd 
helpt hij graag bij het politiebureau van Stichting Opkikker. 

Chronisch ziek 
‘Toen onze jongste dochter Catootje werd geboren, veranderde 
ons leven flink. Ze heeft vanaf haar geboorten een long- en 
slokdarmafwijking. Daardoor heeft ze chronische longontsteking en 
voedingsproblematiek. Inmiddels heeft ze een PEG-sonde waar ze 
voeding door binnenkrijgt. Naast deze afwijkingen lijdt ze ook aan 
het turner syndroom. Dat is een chromosoomafwijking die alleen 
vrouwen kunnen krijgen. Normaalgesproken hebben vrouwen twee 
X-chromosomen en Catootje heeft in 75% van haar chromosomen 
maar één X-chromosoom. De gevolgen zijn dat ze hoogstwaarschijnlijk 
onvruchtbaar is en zonder hormonen niet langer wordt dan 1.50 
meter. Door de jaren heen kunnen er nog bijkomende afwijkingen 
ontstaan zoals hart- en nierproblemen. In het begin was dit een 
schok. Je baalt dat jou dit overkomt en bent verdrietig. Mijn vrouw 
is gestopt met werken om te zorgen voor Catootje. Dit heeft ze twee 
jaar gedaan. Sinds een jaar werkt ze weer drie dagen per week. Ik werk 
onregelmatig. Daarnaast hebben we ook een andere dochter genaamd 
Lot (7). Hierdoor moeten we alles in ons leven goed plannen. We lopen 
vaak op ons tandvlees en al die zorgen knagen aan je.

‘Als je foto’s van mij van tien jaar geleden ziet, dan schrik je. Ik ben echt 
oud geworden en heb veel rimpels. Dat zijn helaas geen lachrimpels 
maar fronzen.’ 

“Opkikkerdagen 
verbreden je beeld van de 

maatschappij”
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Opkikkerdag 
‘We zijn vaak te vinden in het Emma Kinderziekenhuis. Pedagogisch medewerkers zagen dat er een grote last op ons 
gezin rustte. Daarom vroegen ze of we een Opkikkerdag van Stichting Opkikker wilden. Zij organiseren dagen voor 
langdurig zieke kinderen en het gezin. Dat aanbod hebben we met beide handen aangepakt. De Opkikkerdag was 
fantastisch. Omdat we zo onwetend waren, gingen we er heel open in. Vanaf minuut één werden we op handen 
gedragen en werd alles geregeld. Even ging het door me heen of we dit wel verdiend hadden. Al snel verdween deze 
gedachten en lieten we ons meeslepen in de activiteiten. We bezochten een toneelstuk, kregen een fotoshoot, gingen 
naar het kabouterhuisje en het paleis en reden rond in een koets. Dat was allemaal geweldig. Het mooiste vonden wij 
dat je even op een voetstuk wordt gezet. Als je kind al heel lang ziek is, dan wordt het ‘normaal’. Je raast altijd door. 
Tijdens de Opkikkerdag werd erkent dat we een zware tijd hebben gehad en werden we even uit die situatie gehaald. 
Ze besteden aandacht aan de leuke dingen. Dat vond ik supermooi. Onze oudste dochter Lot heeft best een knauw 
gekregen door de situatie van haar zusje. Als mensen je zien lopen en een slangetje zien hangen, dan gaat meteen de 
aandacht naar Catootje toe. Dat nu ook Lot volledig in het zonnetje werd gezet, was fantastisch.’

Vrijwilligerswerk 
Op Center Parcs De Eemhof, waar de Opkikkerdagen plaatsvinden, zijn verschillende Opkikkerlanden waar je onder 
andere een paleis en kabouterhuisje vindt. Dat er ook een politiebureau is nagebouwd, wist ik niet. We liepen er tijdens 
onze Opkikkerdag langs op en raakten aan de praat met een agent. Hij gaf aan dat het liefdewerk was en dat hij er heel 
gelukkig van werd. Eenmaal thuis besloot ik deze collega te mailen. De Opkikkerdag had zoveel indruk op ons gemaakt. 
Ik wilde ook wat betekenen. Toen ik hier mijn wijkteamchef over vertelde, was ook hij meteen enthousiast. Sinds 
die tijd gaan we samen een paar keer per jaar helpen bij Opkikkerdagen. Veel kinderen vinden de politie spannend. 
Ze worden er bang van. Het is belangrijk om zo snel mogelijk het ijs te breken. Je helpt ze bij het aantrekken van het 
politiepak en vertelt dat je die dag collega’s bent. De enthousiaste reactie die dan volgt bij de kinderen is fantastisch. 
Dan kruipen ze al heel snel uit hun schulp en ontstaan er mooie situaties. Ze zetten alles op alles om je te helpen en zijn 
daarna doodmoe. Soms kom je ook stille kinderen tegen die alleen naar je kijken. Aan het eind van de dag sta je ze uit 
te zwaaien en zie je ze in de auto zitten met een grote glimlach. Ze draaien het raampje naar beneden en roepen: ‘jullie 
zijn de grote helden’. Dan denk je, wauw. Het is zo leuk dat een gezin daarop terug kan kijken en dat het zoveel indruk 
maakt. Een leuke bijkomstigheid is dat je de kans krijgt om de politie goed op de kaart te zetten. ‘Ik vind het belangrijk 
dat mensen weten dat er in het vak van politieagent warme mensen zitten met het hart op de goede plek.’

Veel voldoening 
Ik haal veel voldoening uit mijn vrijwilligerswerk voor Stichting Opkikker. Als je je opgeeft, wil je echt iemand een 
onvergetelijke dag bezorgen. Daar doe je op dat moment alles voor. Ik zou wel meer agenten op de Opkikkerdagen 
willen zien. Je leert er veel van. Als agent kom je bij veel rottigheid en ellende. Je ziet vaak huiselijk geweld situaties. 
Opkikkerdagen verbreden je beeld van de maatschappij en van gezinnen. Het leert je waarderen wat je hebt en hoe 
het ook anders kan. Het heeft mij echt veel gebracht.
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Toen Tonny (63) jaren geleden bij de politie ging werken, kwam al sneStichting Opkikker op haar pad. Nog steeds helpt 
ze meerdere keren in het jaar bij Opkikkerdagen. ‘Als het even kan, blijf ik dit nog jaren doen.’

‘Ik werk al 12,5 jaar bij het 0900 nummer van de politie. Ik zit bij Regionaal Servicecentrum Midden Nederland in 
Utrecht. Het werk is leuk omdat je nooit weet wat het volgende telefoontje is. De ene keer bellen ze voor geluidsoverlast 
en een andere keer voor een aangifte. Het is heel afwisselend.’

Stichting Opkikker 
‘Mijn echtgenoot was al vrijwilliger bij de stichting toen ik besloot ook eens te gaan kijken. Ik was net begonnen bij 
de politie en benieuwd wat Opkikkerdagen precies waren. Al vrij snel besloot ik ook vrijwilliger te worden. Het was 
meteen zo gezellig! In de ochtend heeft iedereen er zin in. Daarnaast waarderen de gezinnen het enorm wat je doet. 
Leuk vind ik dat ze allemaal anders zijn en dat een Opkikkerdag voor iedereen mogelijk is. Dat heeft niks met geloof of 
afkomst te maken. Inmiddels ben ik 12,5 jaar vrijwilliger bij Stichting Opkikker. Ik vind het nog steeds leuk om te doen. 
Ik assisteer nu vier keer per jaar bij een Opkikkerdag, maar er zijn jaren geweest dat ik er iedere maand was of zelfs 
vaker.

Snel trekken de kinderen hun politiepakken aan en springen de politieauto in. Met de agenten en de sirenes aan 
snellen ze zich naar de ‘plaats delict’ waar ze samen achter knuffelkont aanrennen. Harder, harder en ja ze hebben 
hem! Snel de handboeien om en afvoeren. Terug bij het bureau sluiten ze hem op in een cel. Trots krijgen ze een 
highe-five van de agenten. Wat een indrukwekkende gebeurtenis!

Help, knuffelkont is ontsnapt 
uit de gevangenis!

“Het was meteen zo gezellig!”
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Tijdens Opkikkerdagen ben ik bij het politiebureau te vinden. De laatste 
twee jaar blijf ik achter bij het bureau in verband met verschillende 
operaties die ik heb ondergaan. Daardoor kan ik niet meer achter een 
boef aan rennen. In het bureau doe ik aan alle spellen mee. Ik help bij 
het aantrekken van een politiepak, het verhoor en het vastzetten van 
de boef. Ik vind het geweldig om te zien hoe de kinderen opleven. Soms 
komen ze heel schuchter binnen, durven ze niks en zijn ze bang. Als ze 
dan de boef hebben gevangen en terugkomen met de politieauto, zie 
je opeens hele andere kinderen. Ze zijn compleet dol en zelfverzekerd. 
Dat ze dan de boef in de cel mogen gooien en een verhoor mogen 
houden, vinden ze helemaal fantastisch.’

Mooie herinneringen 
Een paar jaar terug kwam er een meisje langs bij het politiebureau 
dat eerder een Opkikkerdag had gehad. Het ging niet goed met haar 
en daarom wilde ze graag overal foto’s maken. Ik liep met haar een 
rondje door het bureau. Het besef dat dit kindje er over een halfjaar 
niet meer zou zijn, was zwaar. Dat maakte veel indruk op mij. Ik heb 
zelf kleinkinderen in die leeftijd. Zij kunnen soms heel erg vervelend 
zijn. Als je dan zo’n kindje ziet, ben je alleen maar dankbaar voor wat jij 
hebt.  Je leert daarnaast dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. 

Soms komen er ouders naar je toe die vertellen dat hun kinderen het 
geweldig vonden en dat ze helemaal gelukkig zijn. Vooral dat laatste is 
belangrijk. Als ouders dat zeggen, voel ik me trots. Ik heb bijgedragen 
aan een geweldige dag. Als het even kan, blijf ik dit nog jaren doen. Nog 
steeds heb ik er veel plezier in en geeft het mij voldoening. Waarom 
zou ik dan stoppen? 

Zou je het ook leuk vinden om een keer als politieagent te helpen 
tijdens een van de Opkikkerdagen? Of wil je je op een andere manier 
inzetten? Neem een kijkje op www.opkikker.nl of stuur een e-mail 
naar info@opkikker.nl.
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