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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z08556
Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en
voor Rechtsbescherming over het bericht «Agressie tegen agenten neemt fors
toe: Mijn gehoorschade is mogelijk blijvend» (ingezonden 13 mei 2020).
Vraag 1
Kent u het bericht «Agressie tegen agenten neemt fors toe: Mijn gehoorschade is mogelijk blijvend»?1
Vraag 2
Wat is de verklaring voor de forse stijging van de gevallen van agressie tegen
agenten, waaronder zelfs pogingen tot doodslag?
Vraag 3
Deelt u de mening dat ieder geval van verbaal en/of fysiek geweld tegen
agenten onacceptabel is en fors bestraft moet worden? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Zo ja, waar blijft het wetsvoorstel Taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners naar aanleiding van de motie Helder c.s. (ingediend 22 november
2018)?2
Vraag 5
En zo ja, waar blijft het al jarenlang beloofde plan van aanpak om de overlast
door verwarde personen niet meer op het bordje van de politie te laten
liggen, maar het door de GGZ te laten aanpakken, waar het primair ook
hoort?
Vraag 6
Deelt u voorts de mening dat de softe aanpak door de rechterlijke macht
mede debet is aan de (forse) stijging van geweld tegen agenten? Zo nee
waarom niet?
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Vraag 7
En zo nee, wat vindt u dan van het feit dat de zogenoemde «trouwstoetmepper» de behandeling van zijn strafzaak in vrijheid mocht afwachten en pas de
cel inging toen hij eerder opgelegde voorwaarden had geschonden?
Vraag 8
Als Minister die het onderwerp slachtoffers in de portefeuille heeft, vindt u
niet dat bij geweld tegen agenten niet alleen de samenleving in het algemeen, maar de gezinsleden van de getroffen agenten in het bijzonder ook
aandacht verdienen?
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