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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte Regioburgemeesters,
In de afgelopen dagen en nachten hebben groepen relschoppers extreem veel
geweld gebruikt tegen politieagenten, brandweer- en ambulancepersoneel. Men was
doelgericht uit op een confrontatie met de politie. Er was sprake van gericht geweld
tegen politie en andere hulpverleners. Deze situatie vind ik ontoelaatbaar want van
onze politie en hulpverleners blijf je af! Dit heb ik eerder vandaag ook aan de
Tweede Kamer laten weten. 1
De impact op onze hulpverleners is groot. Dat sterkt mij in mijn vastberadenheid
om dit samen met jullie als regioburgemeesters, het OM en de politie op alle fronten
aan te pakken. Tijdens het extra Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP)
vandaag, 23 november 2021, hebben wij daartoe stappen gezet.
U heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer informatievergaring en
informatiedeling om georganiseerde groepen en steeds terugkerende relschoppers
in beeld te krijgen en te weren. Het kabinet onderkent het belang hiervan. Door u
is ondermeer het idee geopperd van de inzet van een (landelijke) databank
waarbij gegevens over relschoppers tussen de eenheden gedeeld kan worden.
Ook is er behoefte aan meer mogelijkheden om zicht te krijgen op besloten
onlinegroepen en het kunnen aanpakken van opruiers met live-videostreams. U
heeft mij gevraagd te onderzoeken of de Telecomwet hiervoor aangepast kan
worden. Voorts heb ik naar aanleiding van onder meer vragen over uitwisseling
van good practices ook vernomen dat vanuit de NCTV samen met gemeentes, OM
en politie uitgangspunten voor een gezamenlijk handelingsperspectief zullen
worden voorbereid.
Tijdens mijn bezoek aan Rotterdam afgelopen zaterdag is in gesprek met politie
het gebruik van (gewelds)middelen aan de orde gekomen. Er is verzocht om in
kaart te brengen welke (gewelds)middelen - tussen de wapenstok en het
dienstwapen – in dergelijke situaties soelaas kunnen bieden. Ik begrijp dat daar
ook vanuit het LOVP de wens toe bestaat. Met de politie besprak ik in dat kader
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onder meer concreet te zullen kijken naar de inzet van beanbags en zogenaamde
schuimballen.
Tijdens het LOVP is ook nadrukkelijk benoemd dat de meerderheid van de
jongeren zich gedraagt en dat de meeste demonstranten vreedzaam
demonstreren. U heeft hiervoor waardering uitgesproken en opgeroepen
perspectief te bieden voor jongeren. Zeker rondom de feestdagen. Deze
waardering en oproep tot perspectief onderschrijf ik. We hebben afgesproken de
komende weken net als vorig jaar samen te werken om tot initiatieven te komen.
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Tenslotte spraken wij over het demonstratierecht: dit is ontegenzeggelijk een
groot goed in onze rechtstaat. Desondanks mag een demonstratie geen
dekmantel zijn voor gericht geweld. Onze hulpverleners moeten veilig hun werk
kunnen doen, zij zijn er juist om anderen te helpen. Demonstreren doe je niet
met geweld. Als dat wel gebeurt geldt zonder meer een directe, scherpe aanpak
met (1) waar mogelijk snelrecht, (2) grondig door rechercheren en (3) volledig
verhaal van schade. Burgemeester Jorritsma liet zien dat deze aanpak in
Eindhoven duidelijke en goede resultaten heeft opgeleverd.
Ik dank u voor een constructief LOVP en spreek graag op korte termijn met u
verder over het vervolg.

Met vriendelijke groet,

Ferd Grapperhaus
Minister van Justitie en Veiligheid
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