
SPECIFIEKE INSTRUCTIES POLITIE  

1.1.1 ORGANISATIE INFORMATIE 

• Hoewel de politie vier kerntaken heeft (hulpverlening, preventie, opsporing en vervolging, 

handhaving van de openbare orde), heerst in het politiedistrict waar u werkt een cultuur 

waarin hulpverlening niet tot de primaire taken van de politie wordt gerekend. In de 

woorden van uw commandant: “Hulpverlening is voor hulpverleners, niet voor de politie”. 

• Uw district kampt met groot personeelstekort. Alles wat volgens uw commandant niet tot 

de politietaak behoort, mag daarom ook niet door politiemensen worden uitgevoerd. 

Willen hulpverleners bijvoorbeeld dat er een oogje in het zeil gehouden wordt bij hun 

cliënten, dan moeten die hulpverleners dat zelf maar doen. “Daar is mijn korps toch echt 

niet voor bedoeld!”. 

• Uw commandant is zeer enthousiast over de ‘aso-wijk’ die de gemeente aan de rand van 

de stad heeft ingericht waarin asociale gezinnen bij elkaar komen te wonen. Een ‘aso-wijk’ 

is qua inzet van mankracht voor de politie veel efficiënter in vergelijking met de situatie 

waarin verspreid over de hele stad dit soort gezinnen door de politie in de gaten gehouden 

moesten worden. 

• “Boeven vangen en achter de tralies laten verdwijnen”, is het motto van uw korps. Hulp 

voor daders is prima, vindt uw commandant, maar pas nadat ze hun straf hebben gehad. 

• Hulp aan slachtoffers staat hoog in het vaandel van uw korps. Evenals respect voor de 

wensen van slachtoffers, ook als die geen aangifte willen doen van een misdrijf (en het OM 

dat jammer vindt). 

  



1.1.2 DOSSIER POLITIE VAN EIJCK 

Aanleiding tot inbrengen casus in casusoverleg huiselijk geweld 

Deze week twee aanhoudingen, beiden uit gezin Van Eijck: Vader Pierre Van Eijck en zoon 

Rick. Gezin was al bekend bij politie. Op basis van eerdere informatie en de aanhouding van 

Pierre ziet politie reden de casus in te brengen in het casusoverleg huiselijk geweld van Zorg- 

en Veiligheidshuis ‘Safety First’. 

Gezin Van Eijck 

• Gezin Van Eijck veroorzaakt veel overlast voor de buurt. Vuilnis rond het huis. Vrienden die 

langskomen veroorzaken lawaai. Regelmatig ruzie met straatbewoners. Zonen hangen 

met vrienden op straat rond en jagen straatbewoners angst aan. Politie is er een flink aantal 

keren bijgehaald om ruzies te sussen en is op de hoogte van de grote overlast die het gezin 

veroorzaakt. 

• Buren die geklaagd hebben over overlast, hebben bij politie ook meerdere malen 

vermoedens geuit van agressie en geweld van Pierre van Eijck tegen zijn vrouw. Politie 

heeft de man echter nooit op heterdaad kunnen betrappen en is er ook nooit door 

mevrouw bijgehaald. 

 

Vader Van Eijck 

• Pierre Van Eijck is aangehouden voor een poging tot het leeghalen van de kassa van 

avondwinkel waarbij Pierre geen wapens gebruikte en werd betrapt door de 

winkeleigenaar. In paniek heeft hij de winkel kort en klein geslagen (maar hij heeft de 

winkeleigenaar alleen verbaal bedreigd). Bij zijn aanhouding is Pierre Van Eijck behoorlijk 

agressief geweest. Hij heeft onder andere geroepen dat zijn vrouw hem aangezet heeft 

tot het beroven van de avondwinkel en dat hij “als hij het kreng weer ziet, haar wel eens 

even stevig zal laten merken wie de baas in huis is”. 

• Pierre Van Eijck is bekend bij de politie. Hij is een veelpleger. De politie heeft hem in de 

afgelopen jaren ettelijke maken opgepakt voor zaken als winkeldiefstal, allerlei 

verkeersovertredingen, heling, vechtpartijtjes bij voetbalwedstrijden, beledigen van 

politiemensen en autokraak. 

  



Rick van Eijck 

• Rick is opgepakt door de politie op verdenking van een overval op een benzinestation, 

onder bedreiging met een steekwapen. Getuigen hebben Rick aanwezen als verdachte. 

Rick wordt ook door de politie verdacht van straatroof op een oude vrouw onder 

bedreiging met een steekwapen, maar het slachtoffer weigert om aangifte te doen tegen 

Rick. 

• Oudste zoon, Rick, is bekend bij politie. Hij is een aantal keren in de afgelopen drie jaar voor 

vandalisme, winkeldiefstal en tasjesroof, heling en uitgaansagressie aangehouden. Hij is al 

een paar keer bij HALT geweest. Na de zoveelste overtreding is hij vorig jaar aan OM 

voorgeleid. 

 

Attentie 

Het maken van een gezamenlijk plan van aanpak voor het tegengaan en voorkomen van 

huiselijk geweld is niet mogelijk zonder dat betrokken instanties informatie met elkaar delen. 

Toch kan niet zo maar alle informatie die een partij heeft met andere instanties gedeeld 

worden. Bepaalde informatie is te privacygevoelig om zonder meer met andere instanties te 

delen! 

  



 


