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Dag Annet,
Naar aanleiding van ons telefonisch overleg hierbij het juridisch kader.
Bijstand aanvraag
Aanleiding van de aanvraag is de enorme toename van auto-inbraken.
Ruim een week geleden waren dit er 50 per week alleen in district West.
Normaal is 50 per week regionaal gezien al een piek
De aanvraag vindt plaats op basis van artikel 59 van de politiewet

1 Hoofdstuk IX. Bijstand aan de politie
Artikel 59
1.
Kan ook op grond van artikel 58 niet in de behoefte aan bijstand ter handhaving van de openbare orde of bijstand voor de
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dan wel voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie, worden
voorzien, dan kan bijstand worden verleend door andere onderdelen van de krijgsmacht.
2.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderscheidenlijk Onze Minister van Justitie, bepaalt, in
overeenstemming met Onze Minister van Defensie, op welke wijze de bijstand zal worden verleend. Daarbij worden tevens
nadere regels of beleidsregels gegeven over de uitoefening van bevoegdheden krachtens deze wet.

Route en financiering van de aanvraag
Op basis van de Wet op de veiligheidsregio's wordt de (nationale) bijstandaanvraag ingediend bij het
Landelijk Operationeel Coordinatiecentrum LOCC.
Bijgevoegd het (nog lege) formulier.fzie http://www.hetlocc.nl/onderwerpen/bijstand-assistance)
Dit formulier wordt ingevuld door I. _..^ _ (officier van de Veilgheidsregio)
Indien besloten wordt om bijstand te verlenen dan worden deze kosten betaald door het LOCC.
Juridisch kader SV
Art 2 politiewet.
Als uit observatie blijkt dat een verdacht persoon (wij zien dit vanuit een postpand of postbus) midden in
de nacht in geparkeerde auto's kijkt en voelt of de portieren opstaan, dan willen wij deze persoon korte
tijd opserveren op de openbare weg. (maximaal 1 uur)
Het doel van deze observatie is om deze persoon op heterdaad aan te houden als hij/zij inbreekt in auto's
Naar mijn mening is er geen sprake van een 'stelselmatige' observatie omdat het niet gaat om een
zodanige observatie dat het prive leven van deze persoon in beeld wordt gebracht.
Wel wordt er natuurlijk een technisch hulpmiddel gebruikt waar we een afweging moeten maken.
Als de filmbeelden wel wordt geregistreerd dan is een bevel nodig voor stelselmatige observatie. (er is
wel een uitzondering voor het nemen van enkele foto's)
Voor onze actie hebben wij geen (filmbeelden) registratie van de beelden nodig. Wel worden deze beeld
live uitgekeken door een opsporingsambtenaar.
Graagjoureactie
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