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Langzamerhand naderen we woensdag 15 maart. Verkiezingsdag. Veel Nederlanders 
hebben nog nooit zo verwachtingsvol uitgekeken naar de verkiezingsuitslagen als 
dit jaar. Immers, er heeft zich het afgelopen jaar hier en daar een kleine aardbeving 
voorgedaan. Het Oekraïnereferendum pakte anders uit dan verwacht, de Brexit ging 
toch door ondanks dat oud-premier Cameron ervan overtuigd was dat het anders zou 
zijn. Als klap op de vuurpijl natuurlijk de onverwachte verkiezingsuitslag in Amerika met 
Donald Trump als grote overwinnaar. Hoe anders hadden we gedacht. 

Dichter bij huis brengen we straks onze stem uit op diegene waarvan we denken dat die 
het ‘t beste met Nederland voor heeft en bij welk beleid we ons thuis voelen. Redacteur 
Willem van Herwijnen ging er eens goed voor zitten en ploos de verkiezingsprogramma’s 
van de grote partijen uit, op zoek naar hun ideeën voor de Nationale Politie. Wat biedt 
de politiek de politie? Behalve het uitgekauwde ‘meer blauw op straat’ - dat horen we 
al 25 jaar - stuitte hij op verrassende gedachten. In het verkiezingsprogramma van de 
VVD wordt de politie meteen in de eerste paragraaf genoemd. Forse uitbreiding van 
wijkagenten en nog meer crimineel vermogen afpakken en onderbrengen in een fonds 
waaruit dan weer nieuwe ‘afpak-acties’ kunnen worden betaald. De PvdA sluit zich 
hierbij aan, maar wil ook gevangenisstraf voor hen die hun taakstraf ontlopen. De SP eist 
stevige straffen voor geweld tegen hulpverleners en meer aandacht voor het voorkomen 
van eerwraak en huiselijk geweld. Het standpunt van de PVV over de politie is helder. Er 
moet fors meer geld naar de politie, zonder daar verder enige toelichting over te geven… 

In de opmaat naar de verkiezingen had de redactie een verfrissend gesprek met Madeleine 
van Toorenburg. Een enthousiast en bevlogen Kamerlid dat al tien jaar voor het CDA in 
de Tweede Kamer zetelt. Ze is woordvoerder van politie- en justitiezaken, maar niet het 
type van een dit-gaan-we-eventjes-fixen-modus. Wars van politiek gekonkel wil ze ook 
inhoudelijk stevig mee kunnen praten, ofwel: ‘Ik vind dat je eerst modder aan je laarzen 
moet hebben, voordat je je mond opendoet. Überhaupt ergens iets over wilt vinden.’ 
Hè, dat klinkt lekker. Vooruitstrevend, maar vooral praktisch en logisch.

Nu maar hopen dat al die potentiele Kamerleden alles wat ze vinden ook ten uitvoer 
zullen gaan brengen. Aan Madeleine zal het niet liggen!

Gerda Preusting
eindredactie
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SCREENING
Een medewerker van de DBB van de Nationale Politie is aangehouden op verdenking van het 
lekken van informatie naar criminelen. Een horrorscenario voor de politie. Korpschef Eric 
Akerboon verwoordde het treffend door te stellen dat zo’n incident -en dat is het gelukkig- 
iedere politieman of -vrouw in het hart treft. 
De leiders van politieke partijen staan op hun achterste benen en ze hebben gelijk, zoiets 
kan en mag niet gebeuren. Het is terecht dat de screening van politiemensen door het 
incident onder het vergrootglas ligt. Hoe goed wordt dat gedaan? Iedereen in Nederland 
moet onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen op een integere politie. Terwijl in Haagse 
politieke kringen de woorden ‘zorgelijk’, ‘schokkend’ en ‘vreselijk’ vallen, moet ik denken aan 
een praktijkvoorval -járen terug- bij het screenen van een politiesollicitant. De politieman 
die het antecedentenonderzoek moest verrichten, was snel klaar toen hij de naam op 
het sollicitatieformulier las. Iedere politieman met meer dan tien vlieguren kende deze 
sollicitant, die waarschijnlijk zelf een andere invulling gaf aan het streven van de politie om 
een afspiegeling van de maatschappij te willen zijn. De man had een strafblad waarmee hij 
geen enkele serieuze kans maakte en kreeg daarom een keurige brief met daarin vermeld 
dat hij afgewezen was. Klaar is Kees, zou je denken en in Haagse politieke kringen krijg je 
op dit moment voor zo’n oplossing de handen ervoor op elkaar. Maar de politieke mores 
was destijds een tikkeltje anders; er mocht op dat moment van de procedure nog helemaal 
niet naar de criminele achtergronden gekeken worden! Zijn geschiktheid was nog niet 
vastgesteld, dus moest hij éérst op gesprek komen, een psychologische keuring ondergaan 
en een medische keuring en als dát allemaal achter de rug was, dán mocht er pas naar 
zijn antecedenten gekeken worden. De sollicitant in kwestie nam een advocaat in de arm 
en de politieorganisatie beet noodgedwongen in het stof. De sollicitant moest voor een 
sollicitatiegesprek uitgenodigd worden. Daarna was het overigens snel bekeken. 
Het mag een eufemisme genoemd worden dat de processen rondom de screening destijds 
niet sterk ontwikkeld waren. Politieke correctheid woog toen zwaar mee. De processen zijn 
gelukkig in de loop van de tijd sterk verbeterd, maar ik vraag mij wel af of dit ook voor de 
capaciteit en de tijd geldt..?   

Willem
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Tekst: Willem van Herwijnen

In de documentaire Buch Buiten de Bajes op RTL4 portretteert 
programmamaakster en presentatrice Nicole Buch een aantal 
delinquenten uit de Amsterdamse Top600, die na een detentie 
deelnemen aan een resocialisatietraject. De Top600 wordt 
samengesteld uit veelplegers, op basis van door de gemeente 
Amsterdam in samenwerking met politie en het openbaar 
ministerie opgestelde criteria. De televisieserie moraliseert 
niet, maar laat het uiteindelijke oordeel over aan de kijker. Buch 
toont in de serie de politiepraktijk, de verantwoordelijkheden 
van bestuurders, de opvattingen van therapeuten, maar ook 
rauwe, onversneden beelden van criminelen die vanaf hun 
geboorte geen of nauwelijks structuur hebben meegekregen, 
die kampen met verslavingen en/of psychische problemen of 
die door verkeerde vrienden in de criminaliteit zijn beland. 
‘Kan allemaal best waar zijn’, aldus Nicole Buch, ‘maar het 
vormt geen enkel excuus!’ Een gesprek met een vrouw die de 
kijker zicht geeft op de zelfkant van de maatschappij zonder 
daarover een waardeoordeel op te dringen….

Het interview met Nicole Buch vindt plaats in de lobby van een 
Amsterdams hotel. Over de juiste plek blijkt een misverstand 
te bestaan, waardoor er tien minuten verloren gaan. Meteen 
laat Buch weten dat dit consequenties heeft voor de tijd die 
het interview in beslag kan nemen. Ze vertelt ook nog andere 
afspraken te hebben. De ober hoeft geen moeite te doen om 
naar de gereserveerde tafel te komen om de bestelling op te 
nemen. Op weg naar die plaats geeft ze de consumpties alvast 
aan hem door. Het tekent haar gedrevenheid. Eenmaal aan 
tafel is er echter geen enkel teken van spanning te merken. 
Ontspannen en professioneel gaat ze het gesprek aan en laat 
weten dat in haar paspoort als beroep programmamaker 
staat. ‘Ik ben al jarenlang in het televisievak werkzaam en ken 
zodoende alle ins en outs onderhand wel. Als programmamaker 
ben ik gewend om niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk ‘in 
de klei te staan’. Menno en ik hadden de taken goed, als ware 
op een natuurlijke vanzelfsprekendheid, verdeeld. 

In gesprek met

NICOLE BUCH
BUITEN DE BAJES…



Ik produceerde de programma’s en Menno nam de 
presentatie voor zijn rekening. Na zijn dood vroeg RTL 
of ik de programma’s wilde voorzetten. Daar heb ik geen 
moment over hoeven na te denken en zo kwam ik van-
achter de camera’s, ervóór te staan. Dat was voor mij 
echter geen enkel probleem…’  

Top600
Waarom gekozen voor deze groep? Nicole: ‘De keuze 
voor de Top600 is omdat in eerste instantie wij -Menno 
en ik samen- en nu ikzelf, al zo’n zes jaar de slachtoffers 
van high impact crimes in onze programma’s centraal 
stellen. De Top600 bestaat uit criminelen die in een 
periode van vijf jaar minimaal voor een high impact 
delict zijn aangehouden en ook nog ten minste drie keer 
veroordeeld zijn. Verder zijn er ook nog jeugdigen in 
opgenomen die tweemaal zijn veroordeeld. De Top600 is 
dus representatief voor hetgeen slachtoffers meemaken. 
Bovendien speelde mee dat Menno en ik in 2014 zelf 
slachtoffer geworden zijn van een high impact crime.  Wij 
werden in onze woning overvallen terwijl wij thuis op 
bed lagen. Ik kon er niet omheen in de serie Buch buiten 
de Bajes de groep die verantwoordelijk is voor dit soort 
misdaden nader te belichten…’

Doelgroep?
Nicole geeft aan het televisieprogramma niet voor één 
bepaalde doelgroep te maken. ‘Ik zet het programma voor 
een zo groot mogelijk publiek neer. Natuurlijk zit ik er met 
mijn eigen gevoel in, maar ik wil niet moraliseren. De kijker 
moet zelf bepalen wat ze van de jongens vinden, of hoe 
goed of hoe slecht therapeuten, politie of bestuurders 
te werk gaan...’ Ze laat een pauze vallen en vervolgt: ‘Ik 
heb wel een persoonlijk doel: ik wil begrip kweken voor 
het slachtoffer. Laten zien wat een slachtoffer allemaal 
doormaakt. Wanneer er maar één of twee gedetineerden 
echt inzien wat ze slachtoffers aandoen, dan heb ik m’n 
doel al voor een eind bereikt...’ Weer laat Nicole een 
pauze vallen en met een blik naar buiten, op het winterse 
landschap gericht, vervolgt ze een octaaf lager en bijna 
verontschuldigend: ‘Ik heb ook zeker meer begrip voor 
sommige jongens als je weet hoe ze opgroeien, maar het 
vormt geen enkel excuus…’
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‘Ik heb ook zeker meer 
begrip voor sommige 

jongens als je weet hoe ze 
opgroeien, maar het vormt 

geen enkel excuus…’



Begrip?
Nicole en Menno kregen in 2014 te maken met een overval 
in hun woning, waarbij beiden beurtelings een pistool 
tegen het hoofd kregen. Bovendien werd Nicole met een 
breekijzer tegen de grond geslagen en kreeg Menno 
een priem in zijn nek. Hoe kan zij begrip opbrengen voor 
deze criminelen? Met een flauwe glimlach, maar ook 
met herinneringen die vanaf haar gezicht te lezen zijn: 
‘Ja, wij zijn destijds overvallen. Ik stond op dát moment 
doodsangsten uit, daarvoor was ik nooit bang en ben dat 
trouwens nog niet. Ik schrok wakker en hoorde dat de 
overvallers de boel aan het forceren waren om het huis 
binnen te dringen en zag ze even later met bivakmutsen 
op de slaapkamer binnenkomen.’ Even is er een korte 
overpeinzing en dan: ‘Wanneer jouw wieg op een plaats 
staat waar je nooit kansen krijgt, wanneer je ouders hebt 
die niet naar je omkijken of ouders hebt met gebrekkige 
verstandelijke vermogens die je opvoeden zonder enige 
structuur bij te brengen, wanneer je op straat leeft en daar 
door verkeerde vrienden meegevoerd wordt het criminele 
pad op..? Wanneer er misdaden begaan zijn, moeten de 
daders enerzijds gestraft worden, maar anderzijds moet 
er ook gekeken worden -door ze goed te begeleiden- hoe 
ze veranderd kunnen worden en ervoor zorgen dat ze 
geresocialiseerd worden. Dat wil ik met de uitzendingen 
laten zien…’    

Emotie
Bij Nicole is -zij was toen niet thuis- ook een keer inge-
broken. In een van de televisie-uitzendingen heeft ze in de 
gevangenis een confrontatie met de inbreker. Wanneer zij 
hem vraagt of hij spijt heeft, repliceert hij: ‘Spijt? Moet je 
zien hoe ik er hier bijzit..!’  Nicole daarover: ‘Ja, dat gedrag 
ben ik bij veel daders tegengekomen. Ze kruipen meteen 
in een slachtofferrol.’ 

In de uitzending is kort daarna te zien dat je door emoties 
wordt overmand. Had je dat van jezelf verwacht? ‘Nee, 
maar ik vond dat ik het wel moest laten zien. Ik geef met 
mijn emotie de positie van slachtoffers van high impact 
delicten weer. Dit doet het dus met slachtoffers en hoewel 
ik van mijzelf dacht er geen last van te hebben, kleeft het 
toch op de een of andere manier aan je. Mijn emotie is 
overigens maar kort en werd opgewekt doordat ik het 
verhaal wilde vertellen en daarvoor de confrontatie met 
de inbreker opzocht.’ Nicole neemt een slok van haar 
muntthee en voegt er op een geruststellende toon en met 
een glimlach aan toe: ‘Ik slaap goed hoor…’  

Politieoptreden   
In de televisieserie is te zien dat Nicole Buch in alle vroegte 
met een eenheid meegaat om een verdachte aan te 
houden. Wat vind je hoe de politie dat doet? ‘Ik ben al 
meerdere keren -ook voor andere programma’s- met de 
politie meegegaan wanneer er iemand aangehouden 

 
moest worden en vind dat er gedegen en integer gewerkt 
wordt. Gaat een verdachte gewoon mee, dan is het optre- 
den gewoon humaan. Krijgt de politie te maken met 
verzet dan wordt er proportioneel opgeschaald. Gewoon 
niks over op te merken. Ik vind dan ook dat de politie 
mooi en goed werk verricht. In het kader van de Top600 
wil ik met name de politieregisseurs complimenteren. Zij 
zijn voor mij het meest aansprekend in de hele aanpak. 
De regisseurs hebben van alle organisaties die zich met 
de aanpak bemoeien -dat zijn er ruim veertig!- het beste 
zicht op het proces van de aanpak.’

Veiligheid
Naast de daders, komen in de uitzendingen ook slachtoffers 
in beeld. Een ervan is een winkelier, die meerdere keren 
het slachtoffer van een overval is geweest. Hij vertelt dat hij 
zijn winkel daarom gaat verkopen. Zou burgemeester Van 
der Laan, die verantwoordelijk is voor de openbare orde, 
dit allemaal wel weten?’ Nicole: ‘Ik denk dat hij het wel 
weet. Van der Laan heeft oog voor de problematiek en is 
zeer begaan met het lot van slachtoffers. Ik weet dat hij 
ze persoonlijk opzoekt. De winkelier vertelde mij dat alle 
winkels in zijn straat al een keer overvallen zijn. Dat is een 
triest gegeven…’

Buch buiten de Bajes  
De uitzendingen van Buch buiten de Bajes worden door 
een groot publiek gewaardeerd. De eerste uitzending 
werd dan ook door bijna één miljoen mensen bekeken. 
Nicole is in staat, door de confrontatie aan te gaan met 
de rauwe werkelijkheid waarin veelplegers verkeren, een 
sfeer op te roepen waarin de kijker zelf zijn positie moet 
bepalen. Is er sympathie of anti-pathie voor de daders, 
begrip of geen begrip voor de bestuurders, hulpverleners 
en politie? Waarover echter geen twijfel over zal bestaan, 
is de professionaliteit waarmee Nicole de uitzen-dingen 
maakt. Er is moed voor nodig om de mensen op te zoeken 
die je bedreigd hebben en die een inbreuk hebben gemaakt 
door niet alleen je privacy te schenden, maar ook het 
gevoel van veiligheid te schenden door de beschermende 
ruimte van je woning binnen te dringen. Nicole heeft niet 
alleen die moed, ze laat zich ook niet in de slachtofferrol 
duwen. Bovendien waakt ze ervoor dat er in haar pro-
gramma maar een zweempje rancune te bespeuren 
is. Toen Menno wist dat hij zou overlijden, vertelde hij 
Nicole dat ze na zijn dood niet moest achterblijven als een 
verbitterd wijf dat altijd maar binnen zou zitten. Hij kan 
gerust zijn…                

‘Van der Laan heeft oog voor de 
problematiek en is zeer begaan met 

het lot van slachtoffers.’
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Tekst: Gerda Preusting • Foto’s: CDA

De zon heeft vandaag het Binnenhof in haar greep. Wandelaars kuieren rond de Hofvijver, lange rijen toeristen bij 
het Mauritshuis. Voor de toegang tot het Parlementsgebouw de gebruikelijke procedure: schoenen uit, riem uit 
de broek. Veiligheid voorop. Veiligheid is het thema dat op tafel komt in een gesprek met Kamerlid Madeleine van 
Toorenburg. De Brabantse politica gelooft heilig in de Nationale Politie. ‘Ik heb er niet voor niets voor gepleit. Die 
versnippering van jaren geleden, al die eilandjes, dat moeten we niet meer willen.’

KAMERLID MADELEINE VAN TOORENBURG:

´IK VIND DAT JE EERST MODDER AAN JE LAARZEN 
MOET HEBBEN, VOORDAT JE ERGENS 

JE MOND OVER OPENDOET´

Vriendelijke ogen in een klassiek gezicht. Mooi lang blond 
haar. Madeleine van Toorenburg (1968, Den Haag) is een 
elegante verschijning. Ze staat op de vijfde plaats van de 
CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. 
Met tien jaar Kamerlidmaatschap achter de rug stevig 
doorgewinterd in de politiek. CDA-er in hart en nieren. 
De politica heeft onder meer het woordvoerderschap van 
politie en justitie in haar portefeuille en die thema’s 
verdedigt ze met verve. Vanaf begin 2017 staat mede- 
kandidaat Chris van Dam aan haar zijde. De plaats- 
vervangend Hoofdofficier van Justitie van Den Haag gaat 
zijn baan opgeven voor politieke idealen. Het wordt nog 
spannend, want Van Dam staat op plaats twaalf bij dertien 
zetels nu. Maar dat kan veranderen…
Madeleine van Toorenburg ziet haar Kamerlidmaatschap 
als een dankbare en verantwoordelijke rol die ze al tien 
jaar met veel plezier bekleedt. Dagelijks pendelt ze per 
trein, soms per auto, op en neer tussen Rosmalen en Den 
Haag. Met politie en justitie in haar portefeuille voelt 
ze zich senang. De onderwerpen passen haar als een 
warme winterjas. ‘Dicht bij de mensen. Er is geen mooier 
werkterrein dan politie en justitie.’

Modder aan de laarzen
De volksvertegenwoordiger zorgt er wel degelijk voor dat 
ze niet van de praktijk wordt losgezogen. ‘Ik overleg regel-
matig met fractievoorzitter Sybrand Buma. Samen met 
hem, of in gezelschap van lokale volksvertegenwoordigers 
of burgemeesters, heb ik regelmatig contacten met de 
politie. De ene keer is het een persoonlijke ontmoeting 
met Erik Akerboom of met vertegenwoordigers van 
de vakbond. Maar vooral -en dat vind ik belangrijk- 
politiemensen op de werkvloer. Of dat nu het blauw of 
mensen van de recherche zijn.’

Op straat spreekt Madeleine de politiemensen aan. ‘Dan 
legitimeer ik me en dat mondt altijd uit in een goed 
gesprek of een leerzame ervaring. Onlangs was er de grote 
stroomstoring in Utrecht, maar ook een bommelding. Ik 
mocht over de schouders van de agenten meekijken en 
sprak met een explosievenverkenner over hoe hij zijn werk 
deed. Indrukwekkend. Ook tijdens enkele nachtdiensten 
heb ik een goede kijk op het politiewerk gekregen.’

Madeleine van Toorenburg is dan wel woordvoerder van 
politie- en justitiezaken, maar ze is niet het type van 
dit-gaan-we-eventjes-fixen-modus. Wars van politiek 
gekonkel wil ze ook inhoudelijk stevig mee kunnen praten, 
ofwel: ‘Ik vind dat je eerst modder aan je laarzen moet 
hebben, voordat je je mond opendoet. Überhaupt ergens 
iets over wilt vinden.’ 

Ze ontvangt regelmatig digitale post van politiemensen. 
‘Leuk voorbeeld: tijdens een live debat op televisie krijg ik 
een berichtje van een politieman/vrouw dat de inhoud van 
de discussie niet klopt. Dan breng ik die correctie zo live 
in. Kortere lijntjes kan ik als Kamerlid met mijn achterban 
niet hebben. Direct vanuit het land de Kamer in.’

Heeft u weleens overleg met politiewoordvoerders van 
andere partijen? ‘Ja, samen met Nine Kooiman (SP) 
bijvoorbeeld. In een debat krijg ik soms maar drie 
minuten spreektijd, dan overleg ik vooraf wel eens met 
Nine of een andere collega hoe we het meest effectief 
onze onderwerp voor het voetlicht kunnen brengen. 

We nemen ieder een deel voor onze rekening en trekken 
samen op om ons doel te bereiken. Zo zoek ik partners om 
de eigen kracht te verhogen.’ 
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Eilandjes
De Brabantse politica gelooft heilig in de Nationale Politie. 
‘Ik heb er niet voor niets voor gepleit. De versnippering 
van jaren geleden, al die eilandjes, dat moeten we niet 
meer willen.’ Maar Van Toorenburg weet als geen ander 
dat op reorganiseren ook het stempel van bezuiniging rust. 
‘De politiek heeft agenten te kort gedaan in het verleden. 
Medewerkers hebben lang in onzekerheid geleefd en dat 
vreet aan het vertrouwen in je eigen organisatie. Dat heeft 
de politie geschaad en dat is niet goed, want we zijn gebaat 
bij rust en focus op de werkvloer en op de politietaak. 
Kijk naar de afgelopen jaarwisseling. Het bleek dat onze 
eigen agenten het vertrouwen in de minister kwijt zijn. 
Hun oproep was ongehoord hard, maar zeer terecht. Er 
is onder dit kabinet enorm bezuinigd en bezuinigen op 
de uitrusting mag niet en hoort niet. Kijk ook naar de 
onnodige discussie over de aanschaf van de bodycam en 
de uitschuifbare wapenstok.’

Het aannemen van de hackwet noemt ze een goede 
ontwikkeling, want cybercrime is de nieuwe dreiging. ‘Die 
onzichtbare criminaliteit maakt veel mensen tot slacht-
offer. Ik vind dat slachtoffers van internetoplichting de 
afgelopen jaren heel erg in de kou zijn gezet door de 
overheid.’ Van Toorenburg diende daartoe een initiatief-
nota in die eerder in de Tweede Kamer werd besproken.

Geen armoede-optie
Nee, Madeleine van Toorenburg komt nou niet bepaald 
uit een politiek nest. ‘Ik ben wel altijd maatschappelijk en 
politiek geïnteresseerd geweest. Dat is iets van mijzelf. 
Mijn rechtenstudie was daarom niet bepaald een toeval-
lige optie, maar een bewuste keuze. Ik heb tijdens mijn  

 
studie nog een verdiepingsslag gemaakt in Engeland en 
daarna een jaar als advocaat gewerkt, maar toen wist ik al 
dat ik de andere kant op wilde.’ Welke kant?
  
‘Dicht bij mensen, bij de samenleving, zo zou je het kunnen 
noemen.’ Madeleine was aangenomen voor de opleiding 
tot rechter toen ze besefte dat die keuze niet goed voelde. 
Op dat moment diende de functie van gevangenisdirecteur 
zich aan. ‘Ik had geen managementervaring, maar met 
mijn achtergrond en sociale betrokkenheid voldoende 
bagage in mijn rugzak om die rol te kunnen vervullen.’

Den Haag
De Brabantse politica uit Rosmalen was tien jaar gevange- 
nisdirecteur van in totaal drie instellingen waaronder de 
Justitiële Jeugdinrichting de Leij in Vught. ‘Daar verbleven 
destijds kinderen die een strafrechtelijke of civielrechtelijke 
achtergrond hadden. Een grote groep zorgbehoevende 
jeugd bij elkaar, die we probeerden structuur en discipline 
bij te brengen. Op een gegeven moment vond men dat er 
een scheiding diende te komen tussen deze twee groepen. 
Ik vroeg me af op welk speelveld zo’n beleidsbeslissing 
genomen werd. Dat bleek de politiek te zijn. Toen kreeg ik 
het gevoel: Den Haag, daar moet ik zijn, ik moet naar Den 
Haag. Ik was altijd al een fanatiek CDA-stemmer, omdat 
deze partij naar mijn idee altijd vooraan stond bij het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken.’
 
Ze schreef een brief aan Jan Peter Balkenende en voerde 
met hem een aantal gesprekken, evenzo met Ernst Hirsch 
Ballin die ze persoonlijk kende. ‘En zo rolde ik de Kamer in 
en langzamerhand naar de kant van justitie en politie.’ 

Madeleine van Toorenburg studeerde rechten aan de Universiteit in Utrecht en Tilburg en Europees en inter-
nationaal recht in Londen. Ze promoveerde in 1998 aan de Katholieke Universiteit Brabant in de rechtsgeleerdheid 
op de aansprakelijkheid van de medepleger van strafbare feiten. Ze was tien jaar directeur van een drietal 
gevangenissen, waaronder de vrouwengevangenis ter Peel en de Leij in Vught. De Penitentiaire Inrichting in 
Dubrava (Kosovo), onder de vlag van UNMIK (Missie van de Verenigde Naties voor Interim-bestuur in Kosovo). 
Op 1 maart 2007 kwam Madeleine de Tweede Kamer binnen op zetel 46. In 2010 en 2012 stond ze respectievelijk 
op plaats zeventien en twaalf. Voor maart 2017 staat ze op de vijfde plaats. Van Toorenburg was onder andere 
voorzitster van de parlementaire enquêtecommissie Fyra.



Trots
Madeleine van Toorenburg staat op de vijfde plaats van 
de CDA-verkiezingslijst en is daarmee verzekerd van nog 
eens vier jaar Kamerlidmaatschap. Iets anders is dat voor 
Chris van Dam (1963), die op plek twaalf staat. De Haagse 
plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie is gepokt en 
gemazeld bij de politie. Hij gaat zijn baan opgeven voor 
politieke idealen. Dat is bijzonder en we zijn natuurlijk 
benieuwd wat de drijfveren zijn. Zijn ideeën zijn helder. 
‘Met mijn ervaring ga ik me vanuit de politiek inzetten 
voor een veiliger Nederland. Politiemensen mogen best 
wat trotser zijn op hun vak. Ook dat ga ik vertellen. Laten 
we vooral niet vergeten de successen te communiceren.’ 
Hij noemt in dat verband het onderzoek van de MH 17 
en de oplossing van de Posbankmoord, na vele jaren 
van onderzoek. ‘Dat trotse gevoel bereik je alleen 
als politiemensen zich veilig voelen in hun functie en 
gesteund voelen door de korpsleiding. Daarmee kweek 
je vertrouwen en staan politiemensen sterker in hun 
schoenen. De enquête die de ACP heeft gehouden liegt 
er niet om. Daaruit blijkt een enorm gebrek aan datzelfde 
vertrouwen wat zo hard nodig is.’

Klare taal
Chris van Dam is al dertig jaar lid van het CDA. Met hart en 
ziel thuis bij deze partij. ‘Ik heb nooit een politieke functie 
gehad. Alleen op de achtergrond, want mijn beroep 
van officier van justitie beperkte mij in een al te politiek 
profiel.’ Hij houdt in zijn boodschap van klare taal. Over zijn 
drive kan hij kort zijn. Veiligheid en rechtvaardigheid zijn 
de thema’s. ‘Ik wil Nederland veiliger maken. Veiligheid 
is een samenspel van burgers en overheid. Veiligheid 
begint thuis, de buurt, de straat, bij de wijkvereniging of 
op school. Dat meen ik oprecht. Niet wijzen naar anderen, 
begin bij jezelf. Kijk waar en wat je kunt doen en wat je 
bijdrage daaraan is. De handen uit de mouwen. Veiligheid 
begint bij de voetbalvereniging, waar een al te luidruchtig 
team op gepaste wijze tot de orde wordt geroepen, noem 
maar op. 
Maar bovenal gaat het bij veiligheid om een goed 
functionerende samenleving. Waarin we op een fatsoen-
lijke manier met elkaar omgaan, waar solidariteit heerst, 
waar recht gedaan wordt aan mensen, waar respect is 
voor de politie, voor rechters, voor elkaar. Waar artikel 1 
van de Grondwet voor iedereen betekenis heeft.’
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Fan van de rechtsstaat
‘En een veilig land vraagt om stevige maatregelen. 
Opsporing en handhaving dienen absoluut spijkerhard 
plaats te vinden, daar staan we achter, maar altijd in 
combinatie met een goed werkende maatschappij.’ Als 
voormalig politieman en officier van justitie weet Van 
Dam waar hij over praat. ‘I’ve been there. Die kennis en 
ervaring neem ik mee de Tweede Kamer in. Ik ben to the 
point. Heb oog voor mensen, of ze nou een uniform aan 
hebben, een toga dragen of gewoon burger zijn. Door 
dik en dun fan van de rechtsstaat. Geef professionals die  

 
daarin werkzaam zijn ruimte en vertrouwen om hun werk 
te doen. Een van de maatregelen die de politiek moet 
nemen is: een wettelijke mogelijkheid creëren om de 
politie iemand mee te kunnen nemen naar een bureau om 
even af te koelen. Ik wil met een concreet plan komen in 
samenwerking met de politie om daaraan te werken. Want 
we hebben politiemensen nodig die naar voren stappen, 
als wij zelf een stap naar achteren doen. Meedenken, 
meedoen, mee verantwoordelijkheid nemen, dat geldt 
ook voor de politie. Een mooie fantastische organisatie. 
Geen mooier vak dan de politie!’

Het CDA telt op dit moment dertien zetels. Peilingen 
voorspellen nu een bescheiden groei, naar vijftien tot 
negentien zetels. Het wordt dus nog spannend straks, op 
15 maart. Wie weet wat voor een politieke aardbeving 
Nederland gaat beleven. Chris van Dam kijkt ernaar uit en 
weet ook dat hij, eenmaal in de Kamer, niet zo gemakkelijk 
meer terug kan naar justitie. ‘Ik neem het risico.’ Hij heeft 
alle vertrouwen: ‘Het gaat gewoon lukken met mijn plaats 
twaalf.’

Chris van Dam studeerde in de jaren tachtig aan 
de Politieacademie. Hij was onder meer rechercheur 
stafmedewerker, ME-pelotonscommandant van de 
ME, persoonsbeveiliger en Chef Bureau Mobiele 
Eenheid. In Dordrecht was hij Officier van Justitie, 
later plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie in 
Amsterdam en Den Haag.

‘Met mijn ervaring 
ga ik me vanuit de 

politiek inzetten voor 
een veiliger Nederland. 
Politiemensen mogen 

best wat trotser zijn op 
hun vak. Ook dat ga 

ik vertellen. Laten we 
vooral niet vergeten 

de successen te 
communiceren.’ 

‘Een mooie fantastische 
organisatie. Geen 
mooier vak dan de 

politie!’
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Posbankmoord opgelost,
COLD CASE CLOSED…

Allround Politie Nieuws  23

Tekst: Willem van Herwijnen

Er moest dertien jaar op worden gewacht, maar in november van het afgelopen jaar meldde het cold case team van 
de Regionale Eenheid Oost-Nederland een spectaculaire doorbraak. Met de aanhouding van twee verdachten lijkt 
de moord op Alex Wiegmink, die bekend staat als Posbankmoord, te zijn opgelost. Naar schatting van de Nationale 
Politie liggen er nog zo’n duizend onopgeloste moorden en vijfhonderd zware misdrijven, waaronder ernstige mishan-
delingen, verkrachtingen, overvallen en dubieuze verdwijningen, op de plank. Wat is nodig om een onderzoek door 
een cold case team te heropenen? De redactie sprak met teamleider Harrie Linthorst, werkzaam bij de Regionale 
Eenheid Oost-Nederland, onder wiens leiding de doorbraak van de Posbankmoord werd geforceerd…     
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Landelijk liggen er nog ongeveer vijftienhonderd onop-
geloste, zware misdrijven, hoe zijn de cijfers voor Oost- 
Nederland? Harrie: ‘Doordat de opsporingstechnieken  
zoals DNA-onderzoeken en database-matching enorm 
verbeterd zijn, is de verjaringstermijn voor moord vervallen 
en voor enkele andere misdrijven verhoogd. Oudere, onop- 
geloste zaken blijven hierdoor een relatieve mate van 
actualiteit behouden. In Oost-Nederland liggen ongeveer 
tweehonderd zaken op de plank. Het cold case team van 
rond de twaalf politiemensen beheert en screent de zaken 
die voor het team in aanmerking komen. In 2015 vond 
het team een aanknopingspunt om de moord op Alex 
Wiegmink opnieuw op te pakken. Een stuurgroep, waar 
zowel vertegenwoordigers van de openbaar ministerie 
als de politie in vertegenwoordigd zijn, moet dan de 
heropening van de zaak dan nog wel fiatteren. Toen die 
toestemming binnen was, is er een strategie ontworpen 
en een plan van aanpak gemaakt. We gingen er als team 
vanuit dat dit weleens de allerlaatste kans was dat we de 
zaak konden oplossen…’

Verschil?
Is er een verschil in aanpak van een initieel TGO en die 
van een cold case team? Harrie neemt even tijd om zijn 
antwoord te formuleren: ‘Wanneer er zich een kapitaal 
delict aandient, is er doorgaans direct een enorme hectiek. 
Er moet meteen een aantal beslissingen genomen worden 
en diverse acties uitgevoerd worden. Op dat moment is er 
nog maar weinig bekend, maar toch zijn er veel partijen 
die al héél veel willen weten. Dat roept spanningen op. 

Die chaos moet tot een vaste structuur teruggebracht 
worden. Iedereen staat dan als het ware meteen in de 
overdrive, daar is maar weinig sturing voor nodig. Met 
een cold case is er al veel bekend, de actualiteit is eraf 
en er zijn geen directe acties nodig. Alles wat tot een 
oplossing zou kunnen leiden is al uitgerechercheerd. Het 
zoeken is dan naar dat nieuwe element. De kunst is om 
ook hiervoor de mensen in de overdrive te krijgen...’

Hoe?
‘Ik vind dat er tijd beschikbaar moet zijn -en daar moet 
echt in geïnvesteerd worden- om bij buitenlandse politie-
korpsen te kijken of daar kennis is, die bij ons onbekend 
is. Ik weet dat de Engelse politie qua recherche tactieken 
verder is dan de Nederlandse. Maar -als voorbeeld- ook de 
conclusies van de studie Master of Criminal Investigation 
van recherchekundige Evelien Aangeenbrug. Uit haar  
studie blijkt dat vroeger of later daders van ernstige 
misdrijven over hun delicten met derden praten. Met 
deze wetenschap moeten er in Nederland dus honderden 
mensen rondlopen met daderkennis. Hoe maak je gebruik 
van deze wetenschap? Hoe passen we dat in reguliere 
rechercheonderzoeken? We moeten durven om daar meer 
tijd in te investeren. De waan van alle dag is hier echter 
vaak een spelbreker. Maar het kan ook heel banaal, 
wanneer er teamleden zijn die ’s avonds op de bank bij 
een glaasje wijn de zaak nog eens overdenken, dan wil 
ik dat de volgende dag horen. We ruimen daar tijd voor 
in en uit deze overdenkingsmomenten kunnen nieuwe 
inzichten voortkomen…’
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Aanhouding
De zaak wérd opgelost en het nieuws van de aanhouding 
van twee verdachten in november 2016 was landelijk groot 
nieuws en het team werd overstelpt met felicitaties en 
reacties. Harrie daarover: ‘Vooropgesteld, de Posbank-
moord was een zaak die heel veel mensen -ook buiten de 
politie- bezig heeft gehouden. Dat bleek met name toen 
naar buiten kwam dat het opsporingsonderzoek tot een 
mogelijke aanhouding zou kunnen leiden. Het genereerde 
niet alleen een enorme golf aan nieuwsberichten, als 
reactie daarop werd het team overspoeld met vragen van 
media in zowel binnen- als buitenland.’

Bewijs?
Over de wijze waarop naar de aanhouding van de twee 
verdachten is toegewerkt is Harrie Linthorst wat terug-
houdend, met een glimlach: ‘Het openbaar ministerie 
heeft inmiddels al bekend gemaakt dat een gevonden 
DNA-spoor uiteindelijk de aanhoudingen mogelijk heeft 
gemaakt. In deze zaak, maar ook in het algemeen, is het 
van belang dat een DNA-spoor tot een daderspoor herleid 
wordt. Verder is het feit dat we het nieuws van de mogelijke 
doorbraak breed in de media hebben uitgemeten, niet 
onopgemerkt gebleven. Voor het verdere vervolg heeft 
het openbaar ministerie ervoor gekozen om tot en met 
de rechtszitting mediastilte in acht te nemen…’

Peter R. de Vries? 
Harrie: ‘Vanaf het begin af aan heeft Peter R. de Vries zich in 
de Posbankmoord vastgebeten. Het cold case team heeft 
diverse keren met hem overlegd en hij heeft ook zeker met 
ons meegedacht. Ik kan zonder enige terughoudendheid 
zeggen dat er een goede en constructieve samenwerking 
was...’  
Peter R. de Vries was op de televisie zichtbaar geëmotio-
neerd toen hij over het nieuws van de aanhouding sprak. 
Hij liet weten dat het een bijzonder moment was dat 
na dertien jaar de moord op Alex Wiegmink zo goed als 
opgelost lijkt te zijn en maakte van het televisiemoment 
tevens gebruik om het cold case team een compliment te 
maken voor de volharding waarmee aan de zaak gewerkt  

 
is. ‘Het was hem er ook veel aan gelegen dat de zaak opge- 
lost zou worden.’

Forensisch onderzoek   
Was forensisch bewijs belangrijk in deze zaak? ‘Ja, bij  
een TGO wordt het technische onderzoek op hoog 
-wetenschappelijk niveau- uitgevoerd. Neem een foren-
sisch onderzoek in een woning, naar aanleiding van 
bijvoorbeeld een gewelddadige dood. Het is nog niet eens 
zo erg lang geleden dat de technische rechercheurs na een 
halve dag daar helemaal klaar waren. Niet omdat ze zich 
er met een jantje-van-leiden afmaakten, maar omdat er 
met de middelen van destijds niets meer te rechercheren 
was. Nu blijft een woning desnoods voor een zeer lange 
tijd verzegeld zodat zo nodig het NFI -al is het na een jaar- 
er nog in alle rust onderzoek kan doen. Dit soort recherche- 
werk is in de afgelopen decennia spectaculair geëvolueerd, 
net zoals het totale recherchewerk in de breedte kwalita-
tief verbeterd is. Een teamleider van een cold case team 
heeft tegenwoordig niet alleen een tactisch coördinator, 
maar ook een forensisch-, een informatie-, een bijzondere 
opsporing expertise- en een digitale coördinator.’

Borgen         
De cold case teams halen alles uit de kast om een zaak 
alsnog op te lossen. Innovatie, zoeken of juridische grenzen 
opgerekt kunnen worden, kwaliteitsverbeteringen door-
voeren, alles lijkt te worden ingezet om het recht zijn 
beloop te laten krijgen. Wordt dit alles ook geborgd of 
minimaal gedeeld met andere cold teams?  Harrie grijnst 
en is even stil. ‘Ja, er is landelijk overleg met teamchefs van 
cold case teams en ja, er wordt sinds de oprichting van de 
Nationale Politie meer onderling geassisteerd, waardoor 
ervaringen aan elkaar worden overgedragen. Maar heel 
concreet borgen? Ik weet het eigenlijk niet. Het aanbod 
aan zaken is zo groot dat er gewoonweg geen tijd is om 
een nieuwe ontwikkeling in een proces te beschrijven. 
Misschien wordt het wel door de Politieacademie gedaan, 
daar is een afdeling Kennis & Onderzoek die de politie-
professie versterkt...’

‘Een teamleider van een cold case team heeft 

tegenwoordig niet alleen een tactisch coördinator, maar 

ook een forensisch-, een informatie-, een bijzondere 

opsporing expertise- en een digitale coördinator.’
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Tekst: Gerda Preusting • Foto’s: Jordi Huisman

Oud-premier Dries van Agt (1931, Geldrop) was onlangs 
te gast bij meer dan honderd voormalig politiemensen. 
Mannen en vrouwen die ooit werkten in de gebieden 
van de Eenheid Oost-Brabant en zich nu verenigd  
hebben als ExCops. Voor een aantal van hen was het 
een déjà vu. Immers, de gemeentepolitie reed ’s nachts 
regelmatig een rondje rond de woning van Dries op de 
Heilige Landstichting en de rijkspolitiemensen bewaak-
ten en beveiligden hem ten tijde van de treinkapingen 
in De Punt en Wijster.

Winters landschap
De Kruisherenkapel in Uden ligt er op deze doordeweekse 
dinsdag prachtig bij. Omringd door verse sneeuw onder 
een strakblauwe lucht vormt het plaatje een mooi winters 
landschap. Hoewel het in de meeste kerkgebouwen hartje 
winter aan de koude kant is, brandt hier in Uden de  
kachel op volle toeren. De gepensioneerde politie-
mensen zijn afgekomen op de uitnodiging van ExCops 
om te komen luisteren naar een voordracht van Dries 
van Agt. Van de voormalige premier en evenzo minister 
van justitie wordt veel verwacht. De afspraak is dat hij 
een klein uurtje spreekt over de situatie in het Midden-
Oosten, voornamelijk geënt op de kwestie Palestina- 
Israël. Na de pauze is de beurt aan de zaal en kunnen er 
vragen worden gesteld. ‘Ik ben kwetsbaar, ik zet vanmid-
dag alle deuren open.’

Kuukskes
Iedereen is gespannen. De voormalig bewindsman is thuis 
opgehaald. Eenmaal voor de kapeldeuren blijkt hij klein 
van stuk. Een frêle verschijning, maar niks vertraagde 
motoriek, hij is mooi oud geworden. Zijn ogen staan nog 
altijd een tikkeltje vinnig en zijn haar zoals we gewend 
zijn strak in de scheiding. Hij schudt hier en daar handen, 
knikt iedereen vriendelijk toe en zelfs de koffiejuffrouw 
krijgt een stevige hand. 

DRIES VAN AGT: 
‘AKERBOOM 
IS VAN ONS!’

Copyright Jordi Huisman
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Op de vraag wat hij wil drinken: ‘Is er zwarte Brabantse 
koffie? Graag met twee kuukskes,’ klinkt het schalks. Zoon 
van Brabant, altijd nog, zelfs de karakteristieke tongval 
heeft de in Nijmegen wonende Van Agt niet verleerd. Bij 
het welkomstwoord wordt Dries van Agt voorgesteld als 
voormalig ‘baas’ van de Rijkspolitie. Een schot in de roos. 
Een dikke glimlach, de arm gaat omhoog en er klinkt bijval 
uit de zaal. Menig jonge diender zal hier niets van snappen, 
maar de cultuurverschillen tussen rijks- en gemeentepolitie 
waren ooit levensgroot en nog altijd voelbaar.

Bouvier
En inderdaad, na de pauze komen de vragen en opmerkin- 
gen aan Dries van Agt los. Over zijn persoonlijke beveiliging, 
zijn lange fietstochten over de Groesbeekse heuvelen, de 

bouvier waarmee hij onbevreesd door zijn wijk wandelde, 
de vele koppen koffie in huize Van Agt. Leuk om te 
horen dat de ontmoetingen met ‘de oude justitiebaas’ 
bij velen nog scherp op het netvlies staan. En vanzelf-
sprekend komt het onderwerp van de treinkaping in De 
Punt ter sprake. De bijna 86-jarig oud-staatsman vertelt 
lichtelijk humoristisch. ‘De stand was 3-2. De oude Gaay 
Fortman - wij noemden hem papagaai - Max van der Stoel 
en ik tegenover Joop den Uyl en Harry van Doorn van 
CRM. Gedrieën waren we klaar voor de harde aanpak, de 
grote actie. En zo gebeurde het ook.’

Voor de vorming van de Nationale Politie heeft hij alle  
respect. ‘Pfff, moeizame onderhandeling, a hell of a job, 
het proces heeft te maken met keuzes en weerstanden. 
Ik heb veel vertrouwen in Akerboom. De klus is bij hem in 

goede handen. Hij is van ons! De politie is een organisatie 
die me in mijn politieke periode altijd het meest dierbaar 
is geweest. Dat was ook mijn grote stimulans om vandaag 
hier te zijn, om de oude knakkers van de politie nog eens 
te ontmoeten. Mooie herinneringen.’

Betoog
Voordat hij zijn gloedvolle betoog start over de Palestina-
kwestie vertelt hij over zijn verbondenheid met de Stichting 
Rights Forum, de organisatie waarvan hij voorzitter is. ‘The 
Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig Midden- 
Oosten beleid van de Nederlandse regering. Alleen als  
dat beleid gebaseerd is op het internationaal recht, kan  
Nederland effectief aan een duurzame oplossing van het  
Israëlisch-Palestijnse conflict bijdragen.’

De situatie tussen Israël en de Palestijnen is een evergreen. 
Een altijd weer heftig en niet zelden emotioneel debat. 
Al jaren is het een vast gespreksonderwerp in de Tweede 
Kamer. Al jaren ook een debat dat in vaste rondjes blijft 
draaien zonder enig resultaat. Een complexe materie die 
Van Agt boeiend en indrukwekkend op een heldere wijze 
weergeeft. Of je het nou met hem eens bent of niet, Dries 
van Agt leidt zijn publiek moeiteloos door een zeventig 
jaar oude tragische geschiedenis. Het jaar 1948, het  
ontstaan van de staat Israël. De Zesdaagse Oorlog die  
iedereen zich nog goed kan herinneren. Over de gebieden 
die in 1967 door Israël zijn veroverd tijdens een oorlog 
met Egypte, Jordanië en Syrië. ‘Er is al jaren veel kritiek op 
het nederzettingenbeleid van Netanyahu. De Verenigde 
Naties hebben de nederzettingen als illegaal bestempeld, 
maar Israël gaat desondanks door met bouwen.’
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Oorlogsmisdadiger
Van Agt heeft vorig jaar de bezette gebieden nog eens 
bezocht. Voor de laatste keer waarschijnlijk. Hij zette de 
zaak op scherp. ‘Israël zal mij vermoedelijk niet meer 
toelaten.’ Waarom niet? ‘Omdat ik, toen Netanyahu  
afgelopen september ons land bezocht en over de rode 
loper op bezoek ging bij de Koning en ook het Catshuis 
bezocht, heb gezegd: Er komt hier een oorlogsmisdadiger 
aan. We kunnen hem beter naar het Internationaal  
Strafhof sturen.’ De zaal is even stil na deze bekentenis.
Dries van Agt wacht al jaren op een Nederlandse actie 
of reactie, maar: ‘Nederland doet er geen bal aan. De  
Palestijnen kunnen gewoon verrekken. Dat is de houding 
van de Nederlandse overheid.’ 

Joden
In zijn enthousiasme loopt de oud-bewindsman af en toe 
weg van de microfoon, steekt zijn vinger omhoog, kijkt  
verontwaardigd, herpakt zich en loopt weer terug. Hoe 
komt het dat Nederland niet tegen Israël in opstand komt? 
‘Vanwege ons eigen partiële falen. Schuldgevoel over de 
holocaust speelt een belangrijke rol bij het steunen van 
Israël. In Nederland zijn verhoudingsgewijs in de oorlog 
veel meer Joden omgekomen dan in andere landen. Dat 
gevoel heeft zich na de oorlog vertaald in een overwel-
digende hulp aan de staat Israël. En vergeet niet het Oude 
Testament. Voor de gelovigen onder ons is Israël het  
beloofde land met het uitverkoren volk. Over een jaar of 
tien praat niemand meer over een Palestijnse staat,’ klinkt 
het enigszins verdrietig. ‘Het helpt geen donder dat ik hier 
sta. Ik had beter kunnen gaan schaatsen,’ besluit hij.

Halleluja
Het laatste half uur vertelt hij even over zichzelf. ‘Ik ben  
onlangs verhuisd en moest tweeduizend boeken opruimen. 
Dat was een moeilijke fase. Maar ik ben wel heel tevreden 
met mijn nieuwe appartement in Nijmegen. Bovendien, 
de kwaliteit van het koppie wordt zo langzamerhand wel 
wat minder. Onvermijdelijk. Maar ik voel me fit, ik heb 
weinig klachten over lijf en leden en dat is geen verdienste 
hoor, maar gewoon geluk.’
‘Nee, fietsen doe ik niet meer,’ antwoordt hij met een 
glimlach, want hij kan zich nog herinneren dat de politie-
mensen hem aanmoedigden toen hij als vijftiger op zijn 
racefiets over de Zeven Heuvelenweg sjeesde. 
Nog één vraag. Over het CDA. ‘Ik wil er eigenlijk niets over 
zeggen, maar de relatie omschrijf ik als een zes min. Ik ben 
wat milder geworden nu ik ouder ben, dus ik ga er niets 
vervelends over zeggen. Maar ik voel me er gaandeweg 
minder bij thuis.’
Donald Trump tot slot? Zijn armen gaan de lucht in en er 
klinkt veelzeggend: ‘Halleluja!’

Dries van Agt, nog steeds een sterk en krachtig spreker. 
Hij heeft nog alles wat hem ooit zo mateloos populair 
maakte. Humor, relativering, zelfspot. Zijn publiek spreekt 
hij aan met ‘vriend’ of ‘mijn waarde’. Een restant uit zijn 
lange Roomse leven.

ExCops is een meer dan duizend leden tellen-
de vereniging die drie jaar geleden is opgericht. 
Nagenoeg alle leden hebben een Brabants politiev-
erleden achter de rug. Het doel van de vereniging is 
middels activiteiten en evenementen de onderlinge 
band te verstevigen. ExCops heeft een bestuur en 
communiceert met haar leden via een tweemaan-
delijkse Nieuwsbrief. Politiechef Frans Heeres juicht 
het initiatief toe en ondersteunt de vereniging.

www.excops.nl

‘Het helpt geen donder 
dat ik hier sta. Ik had beter 

kunnen gaan schaatsen’
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ELLIE LUST: 
‘IK WORD ONGELOOFLIJK OMARMD DOOR DE 

BUITENWERELD. ZE VINDEN ME EEN STOER WIJF.’
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Tekst: Gerda Preusting

Ellie Lust is een politievrouw in hart en nieren. Al dertig jaar lang. Landelijke bekendheid kreeg ze door haar 
woordvoerderschap voor de eenheid Amsterdam en nog meer door deelname aan het televisieprogramma: Wie is 
de mol. ‘Er kleeft een bepaalde onkreukbaarheid aan het woordvoerderschap en daar ben ik zuinig op.’

Vanuit het restaurant waar we elkaar ontmoeten zien we het verkeer van de A4 onderdoor razen. Hoe paradoxaal, 
de hectiek van de straat versus de rust in ons koffiehoekje. Er komt een man op Ellie af die spontaan even 
wil kennismaken en die laat weten hoe groot zijn bewondering voor haar is. Ellie Lust (Amsterdam, 1966) weet 
als geen ander dat ze overal herkend wordt. ‘Elke dag, op straat, bij de bakker, fietsend naar mijn werk. Mensen staan 
weleens met gespreide armen midden op het fietspad om me te spreken. 

Ellie midden op de Dam in Amsterdam als ze ‘de test’ nogmaals maakt bij de bekendmaking van de kandidaten 
voor: Wie is de Mol?
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Een tramconducteur riep ooit door de dakmegafoon: 
“Daar gaat Ellie Lust”! Iedereen zwaaien natuurlijk, ik 
terugzwaaien. Het is zoals het is. Een gevolg van regelmatig 
met mijn kop op de buis.’ Wie denkt dat ze daar helemaal 
kierewiet van wordt, heeft het mis. De Amsterdamse 
politiewoordvoerder is inmiddels gewend aan publiciteit 
rondom haar persoon. ‘Ik word ongelooflijk omarmd door  
de buitenwereld. Ze vinden me een stoer wijf.’

Die bekendheid heeft haar niet veranderd. Integendeel, 
in haar hart is ze nog gewoon het meisje dat in Oostzaan 
naar de basisschool ging en gepest werd om het rode 
haar, de sproeten en het brilletje. ‘Misschien heb ik om die 
reden wel voor de politie gekozen,’ oppert ze. ‘Wie weet 
hoe die pesterijtjes in het hoofd van een mens blijven 
hangen en later vorm krijgen. Ik weet in ieder geval hoe 
het is om buitengesloten te worden.’ En ze relativeert: ‘Zo 
verlegen en introvert ik als kind was, zo zelfverzekerd ben 
ik nu. Ik ben gegroeid in alle opzichten, mede dankzij een 
zeer liefdevol thuis.’

Mensenmens
Ellie doorliep in twintig maanden de Herziene Primaire 
Opleiding (HPO) op de Amsterdamse politieschool. Ze werd 
(hoofd)agent en na zo’n twaalf jaar noodhulp koos ze voor 
de functie van wijkagent. ‘Met een deftig woord heette 
dat buurtregisseur, maar ik kies liever voor wijkagent. Dat 
snappen mensen beter.’ Ellie ten voeten uit. Een mensen-
mens pur sang, wil graag in contact zijn en blijven met de 
burger. O ja, ze was ook nog een jaar motoragent, maar 
daarover zegt ze: ‘Dat was niks voor mij. De halve dag met 
je kop in een helm. Ik hou van verbinding met de mensen, 
dat past beter bij mij.’ 

Zo aan tafel met een kop koffie lijkt ze heel gewoon. Slank 
postuur, kort blond haar, shirt en broek. Maar zo gewoon 
is ze niet. Integendeel. Twaalf jaar geleden rolde ze bij 
toeval de afdeling communicatie binnen. Ze werd gevraagd 
om de woordvoering te doen over een overval op een 
postagentschap in haar buurt voor het lokale opsporings-
programma Ter Plaatse in Noord-Holland. Korte tijd later 
kwam het onderwerp ook in Opsporing Verzocht en dat 
was tevens haar debuut in het programma waar ze nu 
al tien jaar lang niet meer bij weg te denken is. Gepokt 
en gemazeld als woordvoerder steekt ze een krachtige 
boodschap af, de kern goed samenvattend, overtuigd, pro- 
fessioneel en serieus. Ze spreekt in gewone-mensen-taal 
en gebruikt geen dure woorden. Iedereen thuis begrijpt 
wat ze bedoelt. Geen wonder dat de vele fans in 
Nederland haar omarmen, zoals ze het vertelt. Collega’s 
roemen haar om haar zelfverzekerde uitstraling. Als 
woordvoerder bewaakt ze secuur het imago van de 
politie. ‘Ik wil geloofwaardig overkomen bij de mensen. 
Er kleeft een bepaalde onkreukbaarheid aan het woord-
voerderschap en daar ben ik zuinig op.’

‘Er kleeft een bepaalde 
onkreukbaarheid aan het 

woordvoerderschap en 
daar ben ik zuinig op.’

Sinds enige tijd maakt ze binnen haar afdeling deel uit  
van de discipline Opsporingscommunicatie. Een redelijk 
nieuwe loot aan de communicatieboom. ‘Een proces 
waarin we ons volledig richten op het opsporen van 
verdachten. We hebben contact met alle TGO-leiders, 
districtsrecherches en basisteam recherche-onderdelen. 
Samen proberen we het juiste medium of middel in te 
zetten om een zaak op te lossen. Het is belangrijk dat we 
daar binnen Amsterdam voor hebben gekozen. De burger 
wil nu eenmaal dat we boeven vangen en daar mag de 
burger ons bij helpen.’
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Kernwaarden
Als bekende Nederlander wordt ze te pas en te onpas 
gevraagd om mee te doen met televisieprogramma’s van 
allerlei niveau. Het zijn er te veel om op te noemen. Ze 
doet een poging. ‘Ik hou van Holland - De slimste mens 
- Ranking the stars - Chantal blijft slapen - Chef in je oor.’ 
Ze gaat nog even door: ‘Landinwaarts - Katja’s bodyscan - 
Het zijn net mensen. En zo nog een aantal.’
Maar daar is ze duidelijk in. Ze wil dicht bij haar vak blijven 
en ook dicht bij zichzelf. ‘Geen amusementsprogramma’s, 
80% wijs ik af. Allemaal spelletjes die niet passen bij mijn 
uitgangspunten. Er kwam gisteren een verzoek binnen van 
de redactie van Beau Monde die mij met een ongetwijfeld 
prachtige fotoshoot wilde transformeren in prinses 
Charlene van Monaco. Dat doe ik dus niet. Er bestaat geen 
andere versie van mij en ik wil mijn authenticiteit 
bewaken. Of ik nou in uniform loop, of in een korte broek 
op vakantie of hier bij jou aan tafel. Ik ben zoals ik ben en 
dat hoort bij mij. Mezelf in het jasje van een ander steken 
past mij niet. What you see is what you get. Ik wil graag in 
ieder programma aanschuiven, mits ik iets kan vertellen 
of uitleggen over het politiewerk. Ik hou van mijn werk 
en van de prachtige organisatie waar ik dit jaar al dertig 
jaar werk.’
Hier spreekt een hartstochtelijk ambassadeur van de 
Nationale Politie, markant en authentiek als ze is. Geen 
wonder dat korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg trots op 
haar is, zoals hij haar vertelt.

Kansen en mogelijkheden
Nog even terug naar de televisie, waarom dan wel: Wie 
is de Mol? ‘Dat is een programma van een ander kaliber, 
van een ander niveau. Toen ik het verzoek kreeg om deel 
te nemen heb ik na een oriënterend gesprek met een 
productiemedewerker de vraag besproken met mijn 
toenmalig hoofd communicatie Jeroen Ranzijn. Samen 
hebben we een aantal zaken afgewogen. Nagedacht over 
het afbreukrisico, de beeldvorming die er zou ontstaan. 
Maar we hebben ook naar de kansen gekeken, de mogelijk- 
heden om de politie goed te profileren. Duidelijk maken 
waar wij voor staan. Daar waar de burger een stap terug 
doet, doen wij een stap naar voren. Begrippen als moedig 
zijn, het opnemen voor de ander. Het programma voldeed 
aan die kernwaarden.’
Etherdiscipline
Deelname aan: ‘Wie is de mol?’ maakte haar tot een 
cultfiguur, maar ze kreeg er geen moment spijt van. ‘Ik heb 
veel van het politiewerk kunnen laten zien. Het leukste 
fragment was mijn verhaal over etherdiscipline; hoe het 
portofoonverkeer in de ether nou precies werkt. Met 
strakke en heldere communicatie. De kijker heeft dat als 
leukste fragment gekozen van de afgelopen zestien jaar. 
Het was ontzettend leuk om mee te doen en’ - dat vindt 
ze belangrijk om te vermelden - ‘alle uren die ik eraan heb 
besteed was vrije tijd. Ik heb gewoon verlof opgenomen, 
ook voor alle persmomenten, het heeft de politie geen 
cent gekost, alleen veel opgeleverd.’ 

Gymjuf
De Amsterdamse politievrouw werd geboren in de 
hoofdstad, samen met tweelingzus Marja, maar ze groeide 
op in Oostzaan in een traditioneel gezin. Broer Dirk-Jan is 
anderhalf jaar ouder is. Na de basisschool volgde ze het 
VWO in Zaandam. ‘Ik was een heel beweeglijk kind en wilde 
wel gymjuf worden, want gym vond ik een van de leukste 
lessen. Maar de sportlerares vertelde me dat je dan ook 
kinderen moet motiveren om te bewegen. Dat zette me 
aan het denken. Toen koos ik toch maar voor de politie.’ 
Inspiratie voor het vak vond Ellie bij Charlie´s Angels, Hill 
Street Blues, Cagney & Lacey en Opsporing Verzocht dat 
toen nog in de kinderschoenen stond. Waarom de keuze 
voor de politie? ‘Opkomen tegen onrechtvaardigheid, iets 
betekenen voor de medemens. Sociaal-maatschappelijke 
bewogenheid, dat waren zo mijn drijfveren.’

Relatie
Met haar vrouw Boukje is ze al bijna zeventien jaar samen. 
‘Eind van dit jaar zijn we 12½ jaar getrouwd.’ In 2015 
verhuisde het tweetal naar Amstelveen. ‘Dat deed wel 
een beetje zeer, na tien jaar weg uit Amsterdam, maar 
de stad wordt steeds voller en drukker en vooral Boukje 
had behoefte aan meer rust en ruimte. En die hebben we 
nu, we wonen aan het randje van het Amsterdamse bos. 
Boukje is orthomoleculair therapeut en heeft haar praktijk 
in Amstelveen.’ Sinds de bekendheid van Ellie hand over 
hand toeneemt stromen ook de verzoeken binnen om als 
dagvoorzitter op te treden. ‘Boukje helpt me daarbij, ze 
regelt alle zaken er omheen en ik doe mijn kunstje.’ 
Zeer verknocht is ze met haar tweelingzus. ‘Marja werkt 
ook bij de politie, als we elkaar spreken hebben we het 
vaak over het vak. Mijn ouders, vooral mijn moeder, 
hadden het moeilijk in het begin toen ze hoorden dat we 
allebei lesbisch zijn. Ik ben niet religieus opgevoed, maar 
kom wel uit een traditioneel gezin. En religie en traditie 
zijn gestoeld op dezelfde normen en waarden. Een hij en 
zij horen bij elkaar, en niet anders. Ik was negentien toen 
ik het zelf wist, maar begin twintig toen ik het mijn ouders 
heb verteld. Ik heb hen rustig de gelegenheid gegeven om 
daaraan te wennen. Ik vind dat je wel wat zacht voor je 
ouders mag zijn als je met zo’n boodschap thuiskomt. Het 
kwam uiteindelijk allemaal goed.’

‘Mezelf in het jasje van 
een ander steken past 
mij niet. What you see 

is what you get.’
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‘In Amsterdam lopen Boukje en ik gewoon hand in hand 
over straat, maar in Rome bijvoorbeeld - een katholieke 
stad - zijn we daar voorzichtiger mee. Dat vind ik niet 
persé geen probleem, je bent er als toerist te gast, dus je 
past je aan, maar het geeft wel aan dat homoseksualiteit 
ook in West-Europa nog wel een dingetje is. Het is niet 
overal veilig.’
Naast haar drukke politiebaan vindt Ellie altijd even tijd 
om sportief bezig te zijn. Twaalf jaar speelde ze in de 
volleybal eredivisie, waarvan twee jaar in het Nederlands 
volleybalteam en vier jaar voor het Nederlandse Politie 
Team. ‘Volleyballen doe ik niet meer, maar bewegen zal 
altijd bij me horen.’ Zoals? ‘Ik fiets veertig minuten naar 
mijn werk, doe aan krachttraining en mag graag af en toe 
een stukje hardlopen.’

Prijzen
Tot slot. Met al haar activiteiten binnen en buiten de politie 
won Ellie Lust meerdere prijzen.
Ze werd de eerste LesbiCOONingin van Nederland in 
2011. Daarbij werd door GAY.nl de Ellie Lust Award in het 

leven geroepen. In 2015 won ze met haar Roze in Blauw 
team de Bob Angelo Penning en een jaar later het Roze 
Lieverdje.
Op maandag 13 februari ontving Ellie uit handen van 
Peter Römer het eerste exemplaar van de 80ste Baantjer, 
uitgereikt in het Concertgebouw. ‘Het was een superleuke 
bijeenkomst. Peter Romer heeft na de eerste zeventig 
exemplaren van Appie Baantjer het stokje overgenomen en 
er dus inmiddels ook al tien geschreven. Ik heb genoten en 
voor de gezelligheid waren enkele collega’s meegegaan. 
Kortom, weer een superleuk moment in the pocket!’
 
Voor een professionele loopbaan als politiewoordvoerder 
heb je een cocktail nodig van drie dingen: talent, karakter 
en gevoel. En vooral die laatste eigenschap geeft een 
gouden randje aan haar succesvol optreden. Ze houdt van 
de opgestoken duim, niet van de middelvinger.
Na alle bekendheid van de afgelopen jaren is Ellie zeker 
niet naast haar schoenen gaan lopen. Zo zit ze niet in 
elkaar. Ze blijft toegankelijk, schept geen afstand, tot 
niemand. Vrouw zonder franje, met een blauwe ziel.
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Tekst: Willem van Herwijnen

Het is een kwestie van observeren volgens Jaime van Gastel. Wanneer ze bij hem de winkel binnenkomen heeft 
hij ze vrijwel meteen in het vizier. Ze, zijn zakkenrollers die het hebben gemunt op de portemonnees, mobiele 
telefoons en andere kostbaarheden van het winkelend publiek. Van Gastel pikt ze er feilloos uit en hij haalt er zoveel 
voldoening uit dat hij zelfs in zijn vrije tijd naar drukke winkelcentra gaat om zakkenrollers te spotten. Wanneer hij 
ze snapt, belt hij in eerste instantie de politie, maar in een voorkomend geval is hij ook niet te beroerd ze zelf in de 
kraag te grijpen. Een gesprek Jaime van Gastel, een man met een bijzondere missie; zakkenrollers ontmaskeren. Hij 
doet het allemaal onbezoldigd, maar laat tussen neus en lippen weten dat hij het best leuk zou vinden wanneer hij 
er eens een medaille voor opgespeld zou krijgen…       

Jaime van Gastel,
MAN MET ’N MISSIE: 
    ZAKKENROLLERJAGER..!

Het probleem van de zakkenrollerij en de omvang ervan 
werd Jaime pas echt goed duidelijk toen hij achttien jaar 
geleden in Amsterdam kwam werken. ‘Ik heb zowel in 
winkels in Rotterdam als in Den Haag gewerkt en destijds 
nooit meegemaakt dat, wanneer klanten wilden afrekenen, 
zij er op dat moment achter kwamen dat hun portemonnee 
gerold was. In Amsterdam, waar ik als winkelmanager  
kwam te werken, werd ik er daarentegen veelvuldig mee 
geconfronteerd. Aanvankelijk ben ik alleen op mensen 
gaan letten wanneer die bij mij de schoenenzaak binnen-
kwamen. Als je hun doen en laten goed analyseert, ontdek 
je al snel het verschil in gedrag van klanten die echt in een 
paar nieuwe schoenen geïnteresseerd zijn en degene die 
om héél andere redenen de winkel binnenstappen. Het 
gaat om kleine details, maar het valt mij onmiddellijk op...’ 

Spotten
Jaime kreeg, doordat hij met grote regelmaat verdachten 
met iets te lange vingers in zijn winkel wist te spotten en 
soms zelfs wist aan te houden, van het politie zakken-
rollersteam te horen dat hij een uitzonderlijk zintuig 
voor het onderkennen van zakkenrollers bezit. Hij zegt 
daarover: ‘Ik vind het best leuk werk. Wanneer ik afgewerkt 
was, ging ik op weg naar huis door met observeren. Vaak 
genoeg ontdekte ik dan nog zakkenrollers die actief waren. 
Wanneer het na 18.00 uur was, opereerde het zakken-
rollersteam vaak niet meer. Ik koos er dan voor om het 
potentiele slachtoffer te waarschuwen, maar ik liep ook 
wel op het geboefte af en vertelde hen dan dat ze niet 
goed bezig waren!’ Op de vraag of hij daarbij nooit 
bedreigd is, antwoordt hij lachend: ‘Nee, nooit! Ze gaan 
er bij ontdekking meestal als een haas ervandoor.’



Allround Politie Nieuws    45

Jinek      
In januari was Jaime van Gastel ‘s avonds bij Eva Jinek in 
haar televisietalkshow te gast. Jaime daarover: ‘Onvoor-
stelbaar hoeveel reacties ik daarop heb gekregen en zonder 
uitzondering allemaal positief! Die uitzending liep zo’n 
beetje parallel met de filmpjes die ik op YouTube ben gaan 
zetten over de zakkenrollers. Ik had nooit verwacht dat het 
zoveel publiciteit zou genereren. In een maand tijd had 
ik meer dan 8600 abonnees op YouTube...’ Jaime ontving 
daarna niet alleen steunbetuigingen voor zijn werk, maar 
ook diverse uitnodigingen -onder meer van de directie van 
de Zaanse Schans- om voorlichting te geven over de wijze 
waarop zakkenrollers het beste gespot kunnen worden.  

Zuid-Amerikanen 
Jaime heeft in de loop van de jaren naar schatting wel 
vijfhonderd zakkenrollers gesnapt. Op de vraag welke 
daarvan hem het meest zijn bijgebleven, hoeft hij niet lang 
na te denken. ‘Ik spotte op een gegeven moment op de 
Kalverstraat in Amsterdam een aantal Zuid-Amerikanen, 
waarvan ik vermoedde dat ze op rooftocht waren. Zuid-
Amerikanen vormen de eredivisie van de zakkenrollers. 
Altijd tiptop gekleed en om het uur wisselen ze van kleding 
om herkenning achteraf tegen te gaan. Ik waarschuwde 
het zakkenrollersteam, maar die bleken op dat moment 
niet bereikbaar. Tijdens het observeren van de groep zag 
ik dat ze bij een juwelier naar binnengingen, waarbij opviel 
dat ze zich meteen over de hele winkel verspreiden. Ze zijn 
toen echter niet in geslaagd iets te pikken. Korte tijd later 
kwamen er toch nog politieagenten opdagen. Die waren 
jammer genoeg niet van het zakkenrollersteam. Zij hebben 
die Zuid-Amerikanen toen wel aangesproken en hoewel 
niet iedereen van de groep zich kon legitimeren, kozen de 
agenten ervoor hen weer te laten gaan. Een paar dagen 
later keek ik naar het televisieprogramma Opsporing  

 
Verzocht en zie ik camerabeelden van een overval op een 
juwelier. Het waren dezelfde Zuid-Amerikanen die ik op 
de Kalverstraat had gespot! Jammer dat ze toen door de 
politie niet beter gecontroleerd werden..!’ Jaime laat een 
stilte vallen. Het is onmiskenbaar dat deze kwestie hem 
nog steeds dwars zit. 

Intuïtie 
Met een tweede voorbeeld laat Jaime zien er niet voor 
terug te deinzen zelf actief op te treden. ‘In mijn winkel 
komt een chique geklede vrouw binnen, die later een 
Amerikaanse blijkt te zijn. In haar kielzog lopen twee Zuid-
Amerikanen en intuïtief vertrouw ik ze niet en hou ze dus 
in de gaten. Wanneer de vrouw, met de twee mannen er 
achteraan, de winkel uitloopt, besluit ik hen te volgen. 
Ik zie ze een Mc Donalds winkel ingaan en nog voordat 
ik hen daar kan volgen, snellen de twee mannen alweer 
naar buiten. Binnen spreek ik vlug de vrouw aan, maar 
zij begrijpt mij niet direct en om het zichtcontact met 
de mannen niet te verliezen, ren ik meteen weer naar 
buiten en kan hen nog achterhalen. Ik pak de kleinste 
van de twee bij zijn jas vast en er ontstaat een worsteling. 
Hij weet zich los te rukken, maar moet daarbij zijn jas 
-die ik nog steeds stevig vast had- achterlaten. Het 
inmiddels gewaarschuwde zakkenrollersteam treft er een 
portemonnee in met daarin € 3.300, --. Achteraf bleek dat 
de vrouw geld gepind had en dat de mannen haar hadden 
achtervolgd. Kennelijk miste ze het geld niet zo erg, want 
ik hoorde achteraf dat ze het pas twee dagen later op 
kwam halen…’

Carrière
Na afloop van het interview laat Jaime nog weten dat 
hij veel respect heeft voor het zakkenrollersteam. Hij 
zou trouwens best graag bij de politie te willen werken. 
‘Maar dan niet in uniform en processen-verbaal moeten 
uitschrijven. Nee, ik wil geen politieopleiding volgen. Ik 
zie mijzelf als een Johan Cruijff. Cruijff wilde ook nooit 
studeren, hij exploiteerde zijn talent. Zoiets wil ik ook 
wel. Ik ben niet van de papiertjes, ik ben van de straat. 
Daar wil ik actief zijn, desnoods voor een paar dagen in 
de week…’ En als een baan bij de politie niet doorgaat? 
Jaime bescheiden: ‘Tsja, ik denk dat ik best veel voor de 
stad Amsterdam heb gedaan. Een medaille, dát zou een 
geweldige erkenning zijn..!’

‘Een medaille, 
dát zou een geweldige 

erkenning zijn..!’
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Tekst: Willem van Herwijnen

Op 15 maart kiest Nederland een nieuwe volksvertegenwoordiging voor in de Tweede Kamer, het hoogste 
bestuursorgaan van ons land. In principe gebeurt dat om de vier jaar, tenzij het kabinet tussentijds aftreedt. De 
volksvertegenwoordigers zitten namens -maar zonder last- een politieke partij in de Kamer. Wat hebben die politieke 
partijen in hun verkiezingsprogramma’s staan over de politie? Meer kwantiteit of kwaliteit of wellicht beide? Komt 
er geld bij of moet er juist met wat minder rondgekomen worden? De redactie ging niet uit van de retoriek van 
politici, maar sloeg er de verkiezingsprogramma’s van de zes grootste politieke partijen op na. Onderstaand een 
greep uit de diverse partijprogramma’s…
 

WAT BIEDT DE POLITIEK DE POLITIE? 
een verkenning…

tweede kamer verkiezingen



VVD (40 zetels)
De politie wordt in het verkiezingsprogramma van de partij met de meeste 
zetels in de Tweede Kamer meteen in de eerste paragraaf genoemd: 

•  Criminaliteit begint vaak in de straat. Van kleine diefstallen en 
vernielingen groeit het door naar zwaardere criminaliteit, zoals 
overvallen, inbraken en soms zelfs liquidaties in de buurt. De 
wijkagent is de oren en ogen in de buurt en daarmee de hoeksteen 
van de politieorganisatie. De VVD wil daarom meer investeren in 
(meer) wijkagenten. 

•  Het ontwikkelen van initiatieven als buurtapps, wijkpreventieteams en 
burgerfora wordt aangemoedigd. Met zelf opgerichte buurtinformatie- 
netwerken kunnen bewoners de politie helpen om bijvoorbeeld 
inbraken te voorkomen. Het standpunt van de liberalen is dan ook dat 
politie en gemeenten de buurtinformatienetwerken moeten onder-
steunen.

•  De politie zet zich dag in dag uit in om de veiligheid te bewaken. Agenten hebben als taak dreigende situaties 
te de-escaleren, geweld te voorkomen en zo nodig te stoppen. Als zij bij de uitoefening van die taak 
onverhoopt maar noodgedwongen geweld gebruiken, verdienen zij het begrip, de steun en de bescherming 
van de VVD. Uitgangspunt moet daarom zijn dat politieagenten niet worden aangemerkt als verdachten bij een 
onderzoek naar het gebruik van geweld. De partij wil dat agenten alleen worden vervolgd als ze expliciet de 
geweldsinstructie hebben overtreden.

•  Wanneer regels worden overtreden, moet onmiddellijk ingegrepen worden. De afgelopen jaren is hard 
gewerkt om het lokale gezag van alle bevoegdheden en middelen te voorzien om de openbare orde te 
handhaven. De politie moet zich onvoorwaardelijk gesteund weten door het lokaal bestuur. Overlast gevende 
relschoppers moeten sneller te maken krijgen met preventief fouilleren, cameratoezicht, samenscholings- en 
gebiedsverboden.

•  De VVD wil dat justitie altijd probeert om crimineel vermogen af te pakken. De opbrengsten moet ondergebracht 
worden in een fonds waaruit dan weer nieuwe ‘afpak-acties’ kunnen worden betaald. Zo verdienen de kosten 
van het afpakken van crimineel geld zichzelf terug.

•  Het is goed om te constateren dat de criminaliteitsaanpak in Nederland zijn vruchten afwerpt.  De VVD  wil 
echter wel dat misdaden die worden gepleegd, vaker worden opgelost. Daarom moeten meer hooggeschoolde 
mensen als rechercheur worden opgeleid en aangenomen, zodat ook financiële en gecompliceerde misdaad 
effectief kan worden bestreden

•  Vanwege de internationale terroristische dreiging draaien de speciale antiterreureenheden van de politie en 
de krijgsmacht in Nederland overuren. Omdat er alles aan gedaan moet worden om geweld of de dreiging van 
geweld zo snel mogelijk te stoppen, moeten deze antiterreureenheden uitgebreid worden.

PvdA (35 zetels)
In het hoofdstuk Criminaliteit en Veiligheid stelt de PvdA dat veiligheid een voorwaarde is voor vrijheid. Voorts:

•  Veilig voelen in je wijk is voor de PvdA topprioriteit. De inzet van politie is per wijk afhankelijk. Eén wijkagent per 
5000 inwoners is voor de PvdA het minimum. Burgemeesters moeten waar nodig de mogelijkheden hebben 
meer wijkagenten in te zetten. Wijkagenten worden gecompenseerd als ze hun onregelmatigheidstoeslag 
verliezen.

•  Het is van het grootste belang dat er politieagenten geselecteerd, opgeleid en ingezet worden op de plaatsen 
waar zij met hun achtergrond en expertise het beste tot hun recht komen. De politie (en het openbaar ministerie) 
moet meer armslag krijgen om de daders van racisme en discriminatie op te sporen en te vervolgen. De PvdA 
wil ook een cultuuromslag bij de politie en andere overheidsdiensten om etnisch profileren tegen te gaan. Dat 
kan door middel van een betere selectie, meer training en kennis bij het politiekorps.  Ook wil de partij dat de 
politie een herkenbare afspiegeling is van de diversiteit van onze samenleving.
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•  Of het nu gaat om geweld, vandalisme, fraude en misbruik met uitkeringen, onbeschoft gedrag tegen ambulance- 
personeel: dergelijk gedrag moeten we hard bestrijden. Straffen dienen om ervoor te zorgen dat daders niet 
in herhaling vallen en om de daders te laten voelen dat de samenleving hun gedrag niet tolereert. Maar 
met straffen alleen kom je er niet: veroordeelden moeten worden klaargestoomd voor een terugkeer in de 
samenleving, zodat onze veiligheid niet opnieuw in het geding komt.

•  Taakstraffen zijn een effectieve manier om criminelen te straffen en hun leven te laten beteren. Maar mensen 
die hun taakstraf ontlopen moeten toch echt de gevangenis in en hun straf daar uitzitten. Er komt een striktere 
handhaving op en betere controle bij het OM en het gevangeniswezen zodat alle criminelen hun straf gaan 
uitzitten.

SP (15 zetels)
De Socialistische Partij heeft in haar verkiezingsprogramma een 
paragraaf ‘Meer veiligheid en meer agenten in de wijk’:  

•  Wijkagenten zijn onmisbaar om buurten veilig te houden, 
de sociale cohesie te versterken en radicalisering vroegtijdig 
te herkennen. Daarom komen er meer agenten. De ICT-
voorzieningen bij de politie moeten op orde worden gebracht. 
Hierdoor kan de dienstverlening worden verbeterd, de 
bureaucratie bij de politie worden teruggedrongen en kan er 
meer blauw op straat. De SP investeert ook in beter politie-
onderwijs. 

•  Agenten doen hun werk met gevaar voor eigen leven, zij 
hebben recht op een goede opleiding en voldoende training 
om hun werk zo goed en veilig mogelijk te kunnen doen.

•  Handen af van onze mensen. Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners 
wordt altijd aangepakt, met stevige straffen en boetes.

•  De SP wil meer diversiteit bij de politie, ook in het politieonderwijs en aan de top van de politieorganisatie. Ze 
willen meer aandacht voor het bestrijden van etnisch profileren, onder meer door agenten hier beter op te 
scholen.

•  Criminele winsten horen niet in handen van criminelen te blijven. Er moet geïnvesteerd worden in meer 
financieel rechercheurs, zodat we criminelen daar kunnen treffen waar het pijn doet: in hun portemonnee. 

•  Meer aandacht is nodig voor het voorkomen van eerwraak en huiselijk geweld. Die extra aandacht moet er zijn 
bij politie en justitie, maar ook op school en in de jeugdzorg. Er komt een integraal programma tegen seksisme 
en huwelijksdwang, tegen eer gerelateerd geweld en vóór de zelfbeschikking van vrouwen

•  Mensen die terugkeren uit Syrië of andere landen waar zij zich hebben ingelaten met oorlog en geweld, 
worden na een rechterlijke toets verplicht opgenomen in een deradicaliseringstraject. Er komen ook verplichte 
deradicaliseringsprogramma’s voor geradicaliseerde jongeren. Deze programma’s worden opgezet in nauw 
overleg met de betrokken wijkagenten, scholen en familieleden en met jongeren die eerder met succes zijn 
gederadicaliseerd. 

•  Salavistische organisaties die haat zaaien en geweld prediken worden openbaar gemaakt. Op deze manier 
voorkomen we dat overheden en organisaties ongewild samenwerken met of subsidies verlenen aan mensen 
die meewerken aan radicalisering en jihadisme. De SP geeft geen ruimte aan mensen die fundamentele 
waarden van onze democratie ondermijnen. Ronselaars en haatpredikers worden uit ons land geweerd of het 
land uitgezet.

CDA (13 zetels)
Het verkiezingsprogramma van het CDA heeft als titel ‘Keuzes voor een beter 
Nederland’ meegekregen:

•  Een veilig land vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. 
Daarom zal het CDA in de komende jaren meer investeren in politie, justitie 
en de rechterlijke macht. De rek bij politie, het openbaar ministerie, de 
rechterlijke macht en de inlichtingendiensten is eruit.



•   De Nationale Politie is en blijft een goed idee, alleen zijn de huidige ministers er niet ingeslaagd daar een 
succes van te maken. Daarom kiest het CDA voor rust in de organisatie, zodat agenten hun werk kunnen doen, 
op straat en in de wijk. Er wordt geïnvesteerd om de capaciteit en de kwaliteit van de recherche te kunnen 
verbeteren.

•  Een bestuurlijke verhuizing van de politie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 
voor het CDA geen oplossing.

•  Veel mensen hebben het gevoel dat de samenleving het steeds vaker verliest van de georganiseerde 
criminaliteit, internetcriminelen en jonge veelplegers, die zich onaantastbaar wanen. Het is daarom tijd voor 
een inhaalslag op het gebied van wetgeving en handhaving. Het CDA gaat criminelen lik op stuk geven met 
aanmerkelijk langere straffen voor recidiverende beroepscriminelen. Criminele motorclubs worden verboden 
en hun voormannen worden actief en consequent aangepakt.

•  Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in 
handen van de zware, georganiseerde misdaad. Er moet er een einde komen aan het gedogen van het bezit 
van harddrugs: bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden.

•  Op het terrein van cybersecurity is een forse inhaalslag nodig. Het CDA wil daarom ruimere bevoegdheden 
voor politie en justitie om binnen te dringen in netwerken van verdachten. Naast extra bevoegdheden kiezen 
we voor investeringen in extra capaciteit en deskundigheid bij politie en justitie units. 

•  Voetbalvandalisme blijft een probleem dat bijzondere aandacht verdient, vooral door de vermenging 
tussen hooliganisme en het criminele circuit. Bedreiging of intimidatie van burgemeesters en raadsleden, 
treinconducteurs en buschauffeurs, politieagenten en ambulancebroeders en alle andere functionarissen in 
publieke dienst is en blijft onacceptabel. Daarom moet in alle gevallen van bedreiging of intimidatie aangifte 
wordt gedaan en actieve opsporing plaatsvinden. Indien nodig kunnen de bevoegdheden van de politie worden 
uitgebreid door sneller een gebiedsverbod op te leggen of hardnekkige daders na een duidelijke waarschuwing 
voor een afkoelingsperiode van straat te halen. Dit versterkt het aanzien van de politie.

•  Verheerlijken van geweld moet strafbaar worden en de financiering van moskeeën en islamitische organisaties 
door buitenlandse overheden verboden worden. Terugkerende jihadstrijders worden preventief in hechtenis 
genomen om eerst onderzoek te kunnen doen naar hun verblijf in het oorlogsgebied en het risico dat ze 
vormen voor onze samenleving.

•  De bewaking en beveiliging van de publieke ruimte en vitale objecten trekken een grote wissel op de politie en 
de marechaussee. Extra investeringen zijn nodig om de capaciteit structureel op orde te brengen. 

D66 (12 zetels)
Bij de paragraaf veiligheid laten de Democraten weten dat ‘Maat-
regelen omtrent veiligheid doordracht en effectief behoren zijn. De 
veiligheidsdiensten, de politie en inlichtingendiensten, moeten zo 
goed mogelijk toegerust zijn hun belangrijke taak te doen:

•  D66 vindt dat er wat dat betreft nog belangrijke verbeter-
punten zijn binnen de politie. Zo kan het doen van aangifte 
vergemakkelijkt worden en ondersteund met een aangifte-
volgsysteem. Daarbij moet het aantal aangiftes dat behandeld 
wordt sterk omhoog. Ook vindt D66 dat de pakkans door de 
politie moet toenemen, onder andere doordat binnen de 
politieorganisatie zelf, beter samengewerkt kan worden. Een 
belangrijke stap hierbij is volgens D66 dat de politie terug 
naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat. Op deze 
manier staat de politie dichtbij het lokale bestuur en staat het 
instituut op gezonde afstand van instituties als de rechtspraak 
en het Openbaar Ministerie.

•  D66 is voorstander van de Nationale Politie, maar is kritisch op de manier waarop deze reorganisatie is ingezet. 
Door de combinatie van in hoog tempo reorganiseren én bezuinigen, weten werknemers bij de politie slecht 
waar ze aan toe zijn en wordt de capaciteit van de politie onvoldoende benut. Voor D66 is het belangrijk dat 
met de benodigde tijd en budget de reorganisatie wordt voortgezet. 
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  Daarbij is D66 voorstander voor investeringen in innovatie binnen de politie. Door een gebrek aan kennis 
over cyber-, georganiseerde- en financieel-economische criminaliteit is de politie nog onvoldoende uitgerust 
om deze (nieuwe) vormen van criminaliteit aan te pakken. Het is dus belangrijk dat in de opleiding van 
politieagenten hier meer aandacht aan besteed wordt en tevens de kennis van experts buiten de politie 
gebruik wordt gemaakt. Door bijvoorbeeld buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in te zetten, zonder 
dat zij beschikking hebben over geweldsmiddelen en dus hiervoor niet opgeleid hoeven te zijn, kan dit gat in 
de expertise opgevuld worden. 

•  De schade als gevolg van de fraude in Nederland is groot en bedraagt volgens een rapport van PWC ongeveer 
11 miljard euro. Hiervan komt circa 7,3 miljard ten nadele van de overheid. D66 wil dat het kabinet een 
fraudecommissaris aanstelt die de middelen krijgt om de grootschalige fraude in Nederland aan te pakken. 
Denk hierbij aan fraude met zorg- en huurtoeslagen, maar ook aan belasting- en faillissementsfraude.

•  Bestrijding en bestraffing van geweld heeft hoge prioriteit. Naast stevig optreden tegen geweld bij overvallen 
en inbraken wil D66 huiselijk geweld vroeg signaleren. Het meeste geweld vindt plaats binnen de eigen familie. 
Scholen, zorginstellingen en politie moeten nauwer samenwerken om dit geweld eerder op te sporen. Verbaal 
of fysiek geweld tegen LHBT of andere minderheden is voor D66 onacceptabel. 

PVV (12 zetels)

Het verkiezingsprogramma van de PVV ‘Nederland weer van ons’ telt welgeteld één A-viertje. De partij stelt zich als 
doel: ‘In plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de 
gewone Nederlander...’ 

In zeven woorden beschrijft de partij de ideeën omtrent de politie:

• ‘Fors extra geld voor defensie en politie’
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Samenvattend 
De VVD laat onverbloemd weten dat de zwaardmacht echt tot de bevoegdheden van de overheid behoort en dat 
wanneer de politie zich daarvan bedient het niet zo moet zijn dat zij direct als verdachten bestempeld worden. Verder 
dat crimineel vermogen afgepakt moet worden en ten goede moet komen aan de opsporing. Bovendien moeten er 
meer hoger opgeleide rechercheurs worden aangesteld en antiterreureenheden worden uitgebreid.

Als het aan de PvdA ligt, krijgen buurtbewoners meer zeggenschap over de inzet van de politie in hun wijk. Zij -zo stelt 
de PvdA- weten immers het beste wat er in hun buurt nodig is. Wijkagenten mogen er niet in salaris op achteruit gaan 
wanneer zij door hun functie het recht op een inconveniëntentoeslag zouden missen. Het straffen van crimineel gedrag 
moet zodanig effectief zijn dat daarmee recidive wordt voorkomen. 

De SP spreekt zich duidelijk uit over de politie. Meer wijkagenten, betere ICT-voorzieningen en beter politieonderwijs 
mogelijkheden, ook om zodoende goed en veilig te kunnen werken. Agressie tegen politie moet strenger gestraft 
worden. De criminele winsten moeten worden afgenomen en er moeten meer financieel rechercheurs komen. Voorts 
moet er een verplicht deradicaliseringsprogramma’s voor geradicaliseerde jongeren komen en worden haatzaaiende 
Slavistische organisaties die geweld prediken, openbaar gemaakt om te voorkomen dat er ongewild subsidies verleend 
worden aan vormen van radicalisering en jihadisme.

Het CDA pleit niet alleen voor meer politie, maar ook voor een kwalitatief betere recherche. Ook moeten er meer 
bevoegdheden voor de bestrijding van cybercriminaliteit komen én moeten voor deze vorm van criminaliteitsbestrijding 
hoogopgeleide specialisten aangetrokken worden. Het idee om de Nationale Politie weer onder te brengen bij het 
ministerie van BZK wordt afgewezen. Op het gebied van wetgeving en handhaving moet volgens het CDA een inhaalslag 
gemaakt worden, onder andere door aanmerkelijk langere straffen voor recidiverende beroepscriminelen te eisen en 
door criminele motorclubs te verbieden. 

Wanneer D66 het voor het zeggen zou hebben, gaat het aantal aangiftes dat daadwerkelijk in behandeling wordt 
genomen sterk omhoog. Of dit qua capaciteit ook consequenties heeft staat niet vermeld. Wel wordt vermeld dat de 
politie haar capaciteit onvoldoende benut.  De democraten pleiten om in de opleiding van politiemensen meer aandacht 
te schenken aan cybercriminaliteit en het mogelijk maken om hiervoor buitengewone opsporingsambtenaren aan te 
trekken. Om de schade als gevolg van fraude in te dammen -volgens het verkiezingsprogramma 11 miljard euro- stelt 
D66 voor een fraudecommissaris aan te stellen. Tot slot krijgt de bestrijding van geweld een hoge prioriteit. Huiselijk 
geweld en geweld tegen LHBT of andere minderheden is onacceptabel, aldus het verkiezingsprogramma van D66.

Het standpunt van de PVV over de politie is helder. Er moet fors meer geld naar de politie, zonder daar verder enige 
toelichting over te geven… 
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Tekst: Gerda Preusting

Toegegeven, we hebben een paar maanden gesmokkeld, 
maar ruwweg een decennium geleden kwam dit eerste 
tijdschrift uit onder de naam Allround Blauw. Later 
veranderde het woord Blauw in Politie Nieuws en zo bleef 
het (APN). Wat begon met een handjevol mensen op een 
stoffige zolderetage, ontwikkelde zich de afgelopen jaren 
tot een enthousiast redactieteam, met bruisende ideeën 
en plannen. Het tijdschrift staat als een huis, reden om 
na dit eerste decennium eens terug te blikken. Wij doen 
dit aan de hand van korte verhalen, stevige quootjes en  
mooie volzinnen, gelardeerd met prachtig fotomateriaal. 
We hebben de afgelopen tien jaar in ons magazine veel 
politiemensen mogen verwelkomen die ons inspireerden, 
verrasten en ontroerden met persoonlijke verhalen. 
In alle edities van APN van 2017 gaan we kort terugblikken 
op al die mooie verhalen.
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‘ALS NEDERLAND NOG IN ZIJN MANDJE LIGT, GAAN WIJ AAN DE SLAG’

In de allereerste editie startten we met een interview over het arrestatieteam. Bij nacht en ontij het bed uit. Risicovol 
werk. Na enkele uurtjes slaap weer op pad. Rust of geen rust, AT-ers zijn bevlogen van hun werk. Mannen van just do 
it, niet gediend van tegengas. We spraken destijds met Willem die vond dat hij de mooiste baan van de wereld had. 
Criminelen dienen te worden overrompelend, vertelde hij. ‘Wij werken nooit op de automatische piloot. Metaalmoeheid 
kennen we niet. AT-ers kennen geen angst, wel spanning, focus. Iedere situatie is anders, voelt anders.’

Voor sensatiezoekers is geen plek bij het AT, wel voor mensen die betrokken en bevlogen zijn van hun werk. Voor wie 
de thuisbasis een stabiele factor is na het werk in de zelfkant van de samenleving. Geen stoere binken, maar doorsnee 
burgers in een rijtjeshuis. Die gewoon op zaterdagmorgen boodschappen doen, maar hun bed vaak aan de vroege kant 
van de dag verlaten, want: ‘als Nederland nog in zijn mandje ligt, gaan wij aan de slag.’
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PETER R.DE VRIES over de Emmy Award: 
‘Een prijs waar je een moord voor zou doen’

Peter R. de Vries. Misdaadjournalist pur sang. Hij worstelde zich begin jaren 
negentig door een stroeve samenwerking heen met de politie en het Open-
baar Ministerie. Uiteindelijk kwam alles goed, anno 2016 trekken beide 
partijen samen op met maar een doel: de boef te vangen. Twee jaar voordat 
hij zijn misdaadprogramma op televisie beëindigde spraken we met hem en 
vroegen hem naar de reden van zijn succes. Wanneer weet hij dat aangeboden 
informatie serieus is? ‘In de loop der jaren heb ik daar een zesde zintuig voor 
ontwikkeld. Je leert zien wat er staat en wat er niét staat. Fingerspitzengefühl. 
Op basis van dertig jaar ervaring weet ik onderhand wel of de informatie iets 
aangeeft.’ Vertrouwen bouwde hij op en zou hij nooit beschamen. Bij de Vries 
gold het principe: een man een man, een woord, een woord. ‘Dat is part of 
the deal.’

Voor de uitzending waarin Joran van der Sloot zijn directe betrokkenheid bij 
de verdwijning van Natalee Holloway opbiechtte, kreeg Peter in New York de 
Emmy Award uitgereikt. ‘Ik ben daar enorm trots op, het is een prijs waar 
iedere journalist en programmamaker stinkend jaloers op is. Waar men bij 
wijze van spreken een moord voor zou doen. Ik heb al veel prijzen gewonnen, 
maar dit is wel de mooiste. Je wint toch een beetje de Champions League van 
de journalistiek.’
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In de zomer van 2009 spraken we met Anniko van Santen. De OV-presentatrice is gedreven 
en betrokken en gaat voor kwaliteit, altijd voor 100%. Bij iedere zaak speurt ze naar emotie, 
zoekt ze naar een kapstok. Een belangrijke herinnering voor de kijkers, maar minder 
essentieel voor het onderzoek. Iets dat de mensen thuis aanspreekt; een voetbalwedstrijd 
op de dag van het misdrijf, een dader die meehielp de bril van zijn slachtoffer te zoeken. 
Noem maar op. Dat alles overigens zonder sensationeel te worden. Want OV draait niet 
om haar. Het mag geen personalityshow worden. Kijkers vinden Anniko van Santen een 
vrouw met gevoel, menigeen roemt haar manier van presenteren. Alsof ze het zelf heeft 
meegemaakt,’ is een veelgehoorde mening.

Politiemensen rechercheren graag op hun eigen manier en hebben soms koudwatervrees 
als het gaat om inmenging van de pers. Maar je moet bij Anniko van goeden huize komen 
als je na een half jaar nog een zaak in de uitzending wilt hebben. Ze heeft een naam hoog 
te houden, vertelde ze. ‘Dan worden we dus gezien als ultieme laatste redmiddel. Ik vind  
dat prima, als ik dan maar aan de kijkers kan uitleggen waaróm dat zo lang heeft geduurd.’ 
Over de samenwerking met de politie is ze tevreden. ‘Ik geef toe, af en toe is het duwen en 
trekken, maar de uitdaging is ook om twee expertises bij elkaar te brengen.’ Anniko van 
Santen is gewoon the girl next door. Wars van scrupules en arrogantie, geen idool met  
gillende mensen om haar heen. Ze loopt niet naast haar schoenen, maar woont gewoon  
met man en twee kinderen in Hilversum en gaat ’s morgens op de fiets naar haar werk. 
Hollandser kan het niet. Of ze geen last heeft van haar bekendheid? Ze tovert een glimlacht  
op haar gezicht en zegt: ‘Ik ben toevallig iemand die presenteert.’ Natuurlijk wordt ze  
herkend, op straat, in de supermarkt ‘maar ik ga gewoon op de drukste dag van het jaar 
naar de Efteling of naar een volle camping. Het heeft alles te maken met hoe je er zelf in zit. 
Ik kan de knop heel goed aan en uit zetten. Tien uur na de uitzending sta ik ’s morgens voor 
de kinderen weer boterhammen te smeren voor in het trommeltje naar school.’

‘Als ik op een feestje uit de school klap, ben ik mijn 
baan kwijt.’

ANNIKO VAN SANTEN houdt van de spanning van Opsporing Verzocht
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Tekst: Gerda Preusting

Eindelijk is de kogel door de kerk. Kort voor de jaarwisseling diende minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) 
een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer om politiemensen niet meer automatisch verdachte te laten zijn bij een 
onderzoek naar geweldgebruik. Op deze manier wil hij de “speciale en vaak kwetsbare positie” van politieagenten 
meer tegemoetkomen. Het geweldgebruik wordt voortaan bovendien getoetst aan een nieuwe, op de politieagent 
toegesneden delictsomschrijving die schending van de geweldsinstructie strafbaar stelt.

POLITIE NIET MEER AUTOMATISCH VERDACHTE 

De huidige praktijk doet geen recht aan de uitzonderlijke 
positie waarin de opsporingsambtenaar verkeert. Nu is het 
nog steeds zo dat elke agent die geweld toepast direct 
verdachte is, ook al heeft hij zich keurig aan de gewelds-
instructie gehouden. Volgens de huidige bepalingen wordt 
een politieagent die geweld gebruikt direct aangemerkt 
als verdachte. Vervolgens moet een onderzoek door de 
rijksrecherche uitwijzen of dat stempel terecht is gegeven. 
Als de agent zijn boekje te buiten is gegaan, volgt een 
vervolging voor bijvoorbeeld het delict doodslag. En daar-
mee wordt de agent op een vergelijkbare wijze behandeld 
als de gewone burger.

Daar gaat verandering in komen. Uitgangspunt van het 
wetsvoorstel is recht te doen aan en meer rekening te 
houden met de speciale positie van de politieman/vrouw. 
Van der Steur: ‘Een politieagent mag en moet soms geweld 
toepassen. Dat hoort bij zijn taak. Dan past het niet een agent 
direct als verdachte te behandelen.’ De minister wil de 
 opsporingsambtenaar niet buiten het strafrecht houden. 
Al is hij van mening dat er anders naar deze personen 
moet worden gekeken als zij zich niet houden aan de 
geweldsinstructie met dodelijke afloop. Wél vindt hij dat de 
huidige algemene delictsomschrijvingen (mishandeling of 
doodslag) onvoldoende zijn toegespitst op situaties waarin 
de politieagent geweld toepast uit hoofde van zijn taak.
Daarom hoort bij de nieuwe strafbepaling ook een andere 
procedure. Aan het plakken van het etiket ‘verdachte’ 
gaat straks een feitenonderzoek vooraf. Daarom komt er 
een nieuwe, op de politieagent toegesneden delicts-
omschrijving die schending van de geweldsinstructie 
strafbaar stelt. Deze omschrijving biedt meer ruimte voor 
een passende reactie op geweldgebruik door een politie-
agent dan vervolging voor een algemeen geweldsdelict, 
zoals nu het geval is.

‘De politieagent is niet alleen bevoegd geweld te gebruiken, 
maar in situaties waarin een ander kan terugtreden om 
te voorkomen dat hij geweld zal moeten gebruiken om 
zichzelf te verdedigen, wordt van een politieagent juist 
ook verwacht dat hij in die situatie optreedt en actie 
onderneemt,’ schrijft Van der Steur.

De bewindsman kondigde deze maatregel in september 
vorig jaar al aan nadat de politie flink onder vuur kwam 
te liggen door gebeurtenissen waarbij een dode viel, 
zoals bij de zaak van Mitch Henriquez. De Arubaan werd 
aangehouden bij een festival in Den Haag. Tijdens de 
aanhouding werd de nekklem gebruikt, de volgende dag 
overleed Henriquez.

Onderzoek
In het wetsvoorstel staat verder dat er “goed en gedegen” 
onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van geweld 
van de politie en of dat volgens de bestaande regels is 
gebeurd. Als dit niet het geval is, kan er maximaal een 
gevangenisstraf van drie jaar worden opgelegd, mits er 
sprake is van een dodelijke afloop. 
Het ministerie stuurt de wet voor advies naar verschillende 
instanties voor advies heeft gestuurd naar de Raad voor 
de Rechtspraak (de belangenvereniging van de rechters) 
en het Openbaar Ministerie.

Politieagenten krijgen hun eigen strafbepaling in het Wet-
boek van strafrecht voor verkeerd gebruik van geweld. Op 
het nieuwe artikel ‘schending van de geweldsinstructie’ 
komt een straf te staan van maximaal drie jaar cel. En 
anders dan onder de huidige regelgeving wordt de agent 
niet meer van meet af aan als verdachte behandeld. 

Excessief geweld
Dat geweld moet overigens nog altijd in relatie staan tot 
de situatie. Excessief geweld is voor de agent verboden. 
Leidt dat geweld tot een dodelijk slachtoffer dan is straks 
drie jaar de maximum op te leggen straf.

ANDERS DAN ONDER DE HUIDIGE 
REGELGEVING WORDT DE AGENT 

NIET MEER VAN MEET AF AAN ALS 
VERDACHTE BEHANDELD 


