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Inleiding
Het CDA is trots op onze Nederlandse politie. Er zijn weinig landen in de wereld waar
de politie zo goed geschoold, professioneel en verbonden met de samenleving is, als
in Nederland.
Toch is er zorg. Veel politiemensen hebben het gevoel dat zij er alleen voor staan. Het
jaar 2017 is gestart met uitzonderlijk geweld tegen politiemensen. Vanuit politiekring
werd verwijtend en emotioneel gereageerd in de richting van samenleving en politiek.
Politiemensen voelen zich niet gesteund, zijn gefrustreerd over het uitblijven van extra
middelen. En die frustratie bestaat al veel langer. Begin december verwoordde
politieman Frank de Vetter een belangrijk deel daarvan in een bijdrage op Facebook.
“De boefjes hebben schijt aan elke regel maar ik moet me houden aan een oerwoud
aan regels.” Heel veel politiemensen herkenden zich in zijn verhaal.
Op de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamer staan meerdere kandidaten
die zelf politieman zijn geweest of nog steeds nauw betrokken zijn bij de politie. Zij
trekken zich het lot van de Nederlandse politie, van hún (voormalige) collega’s aan! Zij
doen dat met deze Operatie ‘assistentie collega’. Een term die iedere Nederlandse
diender begrijpt.
Wij verwachten veel van onze politie. Dat zij ons beschermt tegen terroristische
dreigingen, optreedt tegen schietpartijen in onze steden, vluchtende boeven in snelle
auto’s tegenhoudt, ruzies tussen buren oplost en cybercriminaliteit harder aanpakt.
En ondertussen stellen we hele hoge verwachtingen en vindt de samenleving dat
politiemensen iedere nuance en alle geduld moeten beheersen die wij zelf nauwelijks
op weten te brengen. Ook als ze op straat en detail gefilmd worden in een stressvolle
situatie, zal de politieagent steeds rustig en professioneel moeten doorpakken.
Voor politiemensen lijkt de maat vol. In de achterliggende jaren zijn verschillende
maatregelen genomen om het geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners te
keren, maar het is niet genoeg, het werkt niet en het raakt niet de kern. Politiemensen
zijn het zat en kijken naar de politiek.
De politiek is aan zet. Met Operatie ‘assistentie collega’ geeft het CDA hier antwoord
op. Het gaat om een set maatregelen, van concreet en korte termijn tot meer
structurele en immateriële oplossingen. Het gaat om capaciteit, middelen en
bevoegdheden. Maar ook om het herstel van het gezag van de politie, investering in
burgerschap. Daarbij doet we een appel op alle betrokkenen om redelijk te zijn in wat
we van de politie vragen en waar we de politie op kunnen afrekenen.
Veiligheid begint bij mensen thuis, op school, in buurten. Politie en justitie dienen hun
werk optimaal te verrichten, maar kunnen alleen werken in aanvulling op burgers,
verenigingen, wijken. Burgers en politie mogen niet rug tegen rug staan, maar moeten
zij aan zij optrekken. In dat opzicht is Operatie ‘assistentie collega’ ook een appel op
élke Nederlander om de politie te helpen, terzijde te staan, assistentie te verlenen.
In de maand februari zal het CDA onder de naam Operatie ‘assistentie collega’ een
tour door het land organiseren, langs politie-eenheden, langs vakbonden, bij lokaal
bestuur, de korpsleiding, politie-vrijwilligers en het Openbaar Ministerie.
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Concrete voorstellen ‘assistentie collega’
1. Toekomst van de politie
De herijking van de opsporing, verkeershandhaving, cybercrime, de bezorging van het
politie-uniform, filmpjes online. Iedere dag buitelen we over elkaar heen om iets van de
politie te vinden en te willen en dat gaat soms ten koste van het gezag van politiemensen op
straat. Dit is een appel op alle betrokkenen om redelijk te zijn in wat we van de politie vragen
en waar we de politie op kunnen afrekenen.

2. Maatschappelijke dienstplicht ook uitvoeren bij politie
De politie is – evenals het leger – bij uitstek een organisatie waar de dienstplicht uitgevoerd
kan worden. Midden in de samenleving, dienstbaar aan de burger, zelf ervaren als jongere
hoezeer zij respect en gezag nodig hebben.

3. De politie moet op alle scholen zelf voorlichting geven over het politievak
Door de bezuinigingen is deze belangrijke taak op veel plekken verloren gegaan. Het is van
groot belang dat alle kinderen opgevoed worden met kennis van wat de politie doet en het
bijbehorend respect voor deze taak. Dat kan alleen geloofwaardig gedaan worden door oom
agent zelf. Deze politietaak is een investering in toekomstige generaties.

4. Wijkagenten op sterkte én in de wijk
Aan de basis van het politiewerk staat de wijkagent. Deze wordt nu té veel ingezet buiten de
wijk (noodhulp, evenementen) en dat is niet goed. Ook zijn door bezuinigingen vacatures niet
opgevuld. We moeten meer wijkagenten hebben die daadwerkelijk in de wijk zijn.

5. Aspiranten niet meer meetellen in netto sterkte
De VVD-ministers hebben de politiemensen in opleiding altijd meegeteld in de totale
politiesterkte. Dan klopte het op papier, maar feitelijk zaten zo’n 3.000 politiemensen in de
schoolbanken en waren zij niet op straat. Wees integer, ook in de cijfers. We moeten de
aspiranten dus niet meetellen voor de volle sterkte en toe naar daadwerkelijk meer agenten
op straat.

6. Optimale benutting van politie-vrijwilligers
Niet alleen gaat het hier om extra capaciteit op piekmomenten: door de vrijwilligers ontstaan
er waardevolle verbindingen tussen de politie en de samenleving. Vrijwilligers zijn zeer
waardevolle ambassadeurs voor het werk van de politie.

7. Meer terughoudendheid evenementen en inzet politie
Het aantal dance-events en festivals stijgt en stijgt. Het haalt de politie weg uit de wijk, weg
van het reguliere recherchewerk. Burgemeesters, maar ook de politie zelf moeten hier
terughoudend mee zijn en zorgen dat ook aan het einde van het jaar voldoende capaciteit
beschikbaar is voor bijvoorbeeld Oud en Nieuw. Nu raakt de capaciteit ‘op’ aan het eind van
het jaar. Lokaal gezag zou tot een norm moeten komen hoeveel capaciteit maximaal aan
incidentele evenementen besteed kan worden. Ook kan vaker gebruik gemaakt worden van
vrijwilligers om evenementen te begeleiden.

8. ‘Ter afkoeling insluiten’ als bevoegdheid politie opnemen in wetgeving
Nu is het zo dat het eerst mis moet gaan voordat de politie kan optreden. Dat moet anders.
De politie moet de wettelijke bevoegdheid krijgen bij dreigende ordeverstoring mensen ‘ter
afkoeling’ over te brengen naar het politiebureau.
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9. Meer instrumenten
De uitklapbare wapenstok en de bodycam moeten zo snel mogelijk worden ingevoerd. Met
de taser dienen proeven te worden gehouden om beoordelen of dit middel daadwerkelijk een
antwoord geeft op de behoefte van de agent zich beter te kunnen verdedigen.

10. Aanwijzen één rechtbank voor tucht- en strafzaken tegen politieambtenaren
Steeds vaker komen politiemensen voor de rechter om zich te verantwoorden voor
geweldstoepassing. Rechtbanken gaan daar zeer verschillend mee om (van 2 jaar cel tot
vrijspraak) en procedures duren té lang. Concentratie bij één rechtbank (net zoals bij
militairen) zal de kennis van rechters bevorderen en bijdragen aan het versneld behandelen
van de zaak. Daarmee wordt de periode van onrust en onzekerheid verkort. Klachten over
het niet vervolgen van de politie (art. 12) worden voortaan ook bij één gespecialiseerd
Gerechtshof behandeld.
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