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Graag informeer ik u over de aanpak van agressie en geweld, de 
toepassing van (super)snelrecht en de registratie van incidenten tijdens 
de komende jaarwisseling. Ook ga ik in deze brief kort in op een aantal 
belangrijke bevindingen over het verloop van de jaarwisseling 2008-2009 
uit het onlangs verschenen onderzoeksrapport van de Politieacademie 
“Van Oud naar Nieuw” 1. Deze informatie kan u behulpzaam zijn bij uw 
voorbereidingen op de jaarwisseling.  
 
Rol van het lokaal bestuur 
Steeds meer gemeenten en regio’s kennen een tijdige en 
multidisciplinaire aanpak. Deze aanpak leidt tot minder incidenten, 
schades en relatief meer aanhoudingen. Het oppakken van de regierol 
door de burgemeester is van cruciaal belang voor het welslagen van deze 
multidisciplinaire aanpak: initiatief nemen in de lokale driehoek, zorgen 
voor afstemming binnen het regionaal college en de veiligheidsregio en 
het actief inschakelen van de inwoners voor een veilige en feestelijke 
jaarwisseling.  
Er zijn grote verschillen in aanpak tussen gemeenten die met eenzelfde 
soort problematiek te maken hebben. De politieacademie heeft haar 
onderzoeksrapport “Van Oud naar Nieuw”  daarom de subtitel “Blijven 
Leren van jaarwisselingen” meegegeven. Dit motto onderstreep ik. Het 
onderzoek beschrijft de jaarwisseling in verschillende casusgemeenten 
(o.a. Veen, regio Haaglanden, Schiedam, Zaltbommel) waar de 
burgemeester de regierol heeft opgepakt. Goede voorbeelden vindt u ook 
in de eerdere onderzoeksrapporten “Hoezo rustig?!”, een onderzoek naar 
                                               
1 “Van Oud naar Nieuw”, Blijven leren van jaarwisselingen, 2009, politieacademie Apeldoorn, 

(www.politieacademie.nl) 
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het verloop van jaarwisselingen in Nederland2 en “Nederlands grootste 
evenement”3 van de Politieacademie en het rapport van de Commissie 
overlast jaarwisseling, “Een prettige jaarwisseling”4. Op de website van 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 
www.hetccv.nl/jaarwisseling zijn naast bovengenoemde rapporten, goede 
praktijkvoorbeelden uit gemeenten terug te vinden. 
 
Campagne  
De afgelopen jaarwisseling was er wederom sprake van een onacceptabel 
hoog aantal meldingen en incidenten van agressie en geweld. Dit geldt 
zeker voor het geweld tegen werknemers met een publieke taak. Om dit 
terug te dringen hebben we ook de inzet van burgers nodig. Daarom start 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties medio 
november 2009 met een landelijke campagne tegen agressie en geweld.  
In deze campagne wordt een appèl gedaan op iedereen in de samenleving 
die getuige is van agressie en geweld, door het aandragen van tips wat je 
kunt doen in zo’n situatie. De boodschap van de campagne is breed, maar 
is duidelijk geplaatst binnen de context van een veilige publieke taak en 
een veilige en feestelijke jaarwisseling. De campagne wordt doorvertaald 
naar de verschillende sectoren met een publieke taak met behulp van 
ondersteunend campagnemateriaal. Uw sector of gemeente kan hieraan 
een eigen invulling geven. 
Informatie over de campagne en het campagnemateriaal is vanaf 1 
november 2009 beschikbaar via 
www.nederlandveilig.nl/veiligheidopstraat/toolkit. 
Ik beveel u van harte aan van dit materiaal gebruik te maken. 
 
Lik op stuk beleid 
Agressie en geweld worden niet getolereerd en mogen niet lonen.  
Graag wil ik benadrukken dat dit motto alleen gestand kan worden 
gedaan als er consequent aangifte wordt gedaan, ingezet wordt op een 
hoge pakkans en de schade op de daders wordt verhaald. In het geval 
van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak vraag ik 
verder nog uw aandacht voor: 
• het door de politieorganisaties stimuleren van het doen van aangifte 

door het slachtoffer of diens werkgever; 
• het consequent aangifte doen van agressie tegen werknemers met 

een publieke taak door het slachtoffer of diens werkgever. Als de 
werkgever de aangifte doet kan het slachtoffer zelf als getuige worden 
gehoord; 

• het verhalen van de eventuele schade op de daders door de 
slachtoffers van geweld. Hierbij kan naast persoonlijke schade ook 
gedacht worden aan schade aan eigendommen van organisaties met 
een publieke taak.  

                                               
2 “Hoezo rustig?!, Een onderzoek naar het verloop van jaarwisselingen in Nederland, 2007 
(www.politieacademie.nl) 
3 “Nederlands grootste evenement”, Een jaar na Hoezo Rustig?!: het verloop van de jaarwisseling 2007-2008, 
2008, politieacademie Apeldoorn (www.politieacademie.nl) 
4 “Een prettige jaarwisseling”, Aanbevelingen voor de aanpak van overlast rond Oud en Nieuw, 2008 
(www.minbzk.nl) 
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• domiciliekeuze. Zowel slachtoffers, gemachtigden als getuigen dienen 
domicilie te kunnen kiezen op het adres van de werkgever.  

 
Inzet van (super)snelrecht 
Evenals afgelopen jaarwisseling het geval was, zullen –zoals 
aangekondigd door mijn ambtgenoot van Justitie5- ook de komende 
jaarwisseling voorzieningen voor supersnelrecht en snelrecht beschikbaar 
zijn; snelrecht in alle arrondissementen en supersnelrecht in ieder geval 
in de vier grote arrondissementen. In de andere arrondissementen zal 
door de arrondissementale partners worden beoordeeld of afdoening van 
zaken via supersnelrecht wenselijk en mogelijk is. Het College van 
procureurs-generaal zal alle hoofdofficieren verzoeken om hierover op 
lokaal niveau afspraken te maken in de driehoek en met de Rechtspraak.  
Indien supersnelrecht wordt toegepast, verwacht ik van de politie dat zij 
het slachtoffer en diens werkgever onverwijld in kennisstellen, zodat de 
toepassing van supersnelrecht niet ten koste gaat van mogelijkheden om 
de schade te verhalen via een voeging als benadeelde partij in het 
strafproces. Verder verwacht ik van slachtoffers en werkgevers dat zij 
alert zijn op de toepassing van snelrecht en direct na een strafbaar feit 
beginnen met de voorbereiding van schadeverhaal, omdat de tijd om zich 
te kunnen voegen als benadeelde partij in het strafproces door het 
toepassen van (super)snelrecht verkort wordt. 
 
Informatie na de jaarwisseling 
Evenals afgelopen jaar, wil ik graag direct na de jaarwisseling een goed 
beeld krijgen van het verloop van de jaarwisseling.  
Dat betekent dat van een aantal organisaties informatie zal worden 
gevraagd over de aard en omvang van de incidenten die zij hebben 
ondervonden en de registratie en rapportage hiervan. 
De politiekorpsen zullen van het Nationaal Informatie Knooppunt van het 
Korps Landelijke Politiediensten in samenwerking met het Landelijk 
Operationeel Coördinatie Centrum uiterlijk in oktober 2009 nadere 
richtlijnen ontvangen.  
 
Ik wens u en uw medewerkers succes toe bij de voorbereiding op een 
veilige en feestelijke jaarwisseling. 
 
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
 
 
 
 
 
Mevrouw dr. G. ter Horst 
 

                                               
5 Brief van de Minister van Justitie van 16 juni 2009 (Tweede Kamer 2008-2009, 31700 VI, nr. 144) 
(www.minjus.n)l  


