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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3646
Vragen van de leden Van Wijngaarden en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD)
aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over
het bericht dat een agent vervolging wil afdwingen van man die hem
bedreigde met fysiek geweld (ingezonden 10 juli 2020).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens
de Minister voor Rechtsbescherming (ontvangen 31 juli 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat een agent procedure aanspant op basis
van artikel 12 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering om vervolging af te dwingen van een man die hem bedreigde met fysiek geweld?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat iedere vorm van agressie en geweld tegen politiemedewerkers volstrekt onacceptabel is?
Vraag 3
Kunt u bij het Openbaar Ministerie (OM) verifiëren waarom deze zaak is
geseponeerd en niet zoals gebruikelijk de zaak is voorgelegd bij de rechter?
Vraag 4
Heeft u contact gehad met de politievakbonden over deze zaak? Zo ja, wat
heeft u besproken en kunt u de Kamer informeren over de uitkomsten van de
gesprekken die u voert met de politievakbonden over het geweld tegen
politiemedewerkers?
Vraag 5
Deelt u de zorgen van de politievakbonden en de politiemedewerkers dat het
seponeren van deze zaak een slecht signaal is richting politiemedewerkers,
juist omdat veel agenten het gevoel hebben dat melding doen van een
incident weinig zin heeft?
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Vraag 6
Klopt het dat agenten worden aangemoedigd om melding te maken van
bedreigende situaties en geweldsincidenten en dat dit binnen de politie met
prioriteit wordt opgepakt? Zo ja, kunt u aangeven hoe dit beleid in de praktijk
wordt vormgegeven?
Vraag 7
Herinnert u zich dat u in februari 2020 de Kamer heeft toegezegd dat de Wet
uitbreiding taakstrafverbod in maart/april zou worden gestuurd naar de
afdeling Advisering van de Raad van State en dat u «alles op alles» zet om
dit wetsvoorstel zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen?2 Zo ja, kunt u een
overzicht geven van alle stappen die zijn gezet sinds uw toezegging om dit te
bewerkstelligen?
Vraag 8
Kunt u het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod tegen hulpverleners in
september bij de Tweede Kamer indienen? Zo nee, waarom niet?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede namens de Minister voor Rechtsbescherming dat de
schriftelijke vragen van de leden Van Wijngaarden en Yeşilgöz-Zegerius
(beiden VVD), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over
het bericht dat een agent vervolging wil afdwingen van man die hem
bedreigde met fysiek geweld (ingezonden 10 juli 2020) niet binnen de
gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle
benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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