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1. Inleiding
Op grond van artikel 67a de Politiewet 2012 is een onafhankelijke commissie belast met de
behandeling van en advisering over klachten, tenzij na behandeling door de Minister, de korpschef of
politiechef naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet gekomen is. Dit betekent dat
een klacht eerst in een informele fase door de politieorganisatie wordt behandeld. Dit geschiedt door
een klachtbehandelaar. De klachtbehandelaar voert (bemiddelings)-gesprekken en probeert zo te
komen tot een voor de klager bevredigende oplossing. De politie heeft de laatste jaren sterk
geïnvesteerd in het verbeteren van die informele behandeling van klachten. Dit is in de lijn met andere
overheidsinstanties en met de wens van de Nationale ombudsman. Dat heeft ertoe geleid dat het
merendeel van de klachten daadwerkelijk in deze informele fase wordt afgedaan. Is de klacht niet
naar tevredenheid van de klager afgehandeld dan wordt de klacht door een onafhankelijke
klachtencommissie behandeld.
Andere relevante regelgeving
• Regeling klachtbehandeling politie ((Ministeriële regeling van13 december 2012, nr 330698).
• Uitvoeringsregeling klachtbehandeling politie 2013 (Regeling van de Korpschef 2013).
• Regeling vergoedingen commissies politie 2013 (Regeling van de Korpschef 2013).
• Huishoudelijk Reglement van de voorzitters van de klachtencommissies van de eenheden,
tevens Nationale klachtencommissie 2013. Dit reglement is op 15 oktober 2013 officieel vastgesteld.
1.1. Leden
Eén van de consequenties van de Politiewet 2012 en de daarop gebaseerde regelgeving, is dat er in
Nederland tien klachtencommissies zijn (een voor elke eenheid) en een Nationale klachtencommissie
(bestaande uit alle voorzitters van de klachtencommissies van de eenheden). Bij de Landelijke
Eenheid is sprake van één klachtencommissie.
In artikel 3 van de Regeling klachtbehandeling politie is opgenomen dat de leden van de
klachtencommissie op basis van een open sollicitatieprocedure worden benoemd en ontslagen door
de Korpschef, op voordracht van de politiechef. De klachtencommissie wijst uit haar midden een vaste
voorzitter en een plaatsvervanger aan. Bij de samenstelling van de commissie wordt in ieder geval
zorg gedragen voor de benodigde juridische deskundigheid, vaardigheden op het gebied van
geschillenbeslechting of bemiddeling en kennis van het politiewerk. De leden van de commissie
komen uit diverse maatschappelijke geledingen.
De klachtencommissie Landelijke Eenheid heeft in 2014 voorbereidingen getroffen ten aanzien van de
adequate opvolging van de uittredende commissieleden. Begin 2014 zijn vier van de vijf zittende leden
uitgetreden, gelet op de maximale zittingsduur voor commissieleden (acht jaar).
De klachtencommissie van de Landelijke Eenheid bestaat per medio 2014 uit zes leden.
De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk en functioneren zonder last of
ruggespraak (onpartijdig en niet beïnvloedbaar). De vaste voorzitter en zijn plaatsvervanger
zijn lid van de commissie en bewaken onder meer de onafhankelijkheid van de commissie. De
ambtelijk secretaris is geen lid van de commissie en neemt niet deel aan de besluitvorming.
De onafhankelijkheid van de commissie zit ook in de uitstraling van de commissie naar de
klager toe. De volgende zaken zijn hierbij van belang:
• Leden hebben voldoende afstand tot de politie.
• Er nemen ten minste drie leden deel aan de zitting.
• Leden die aan de zitting deelnemen kennen klager noch beklaagde uit de persoonlijke levenssfeer.
Tabel A. 2014 leden klachtencommissie LE

functie

Naam

voorzitter
plvvoorzitter

Wild, dhr. A.H. de
Kallen-Morren, mw.
M.N.

lid

Oomkes, mw. D.G.

lid

Vroege, dhr. J.

lid

Veenhof, dhr. G.

achtergrond

Benoemd tot

Termijn

Rechterlijke
macht
Advocatuur

1 april 2018

eerste

1 juli 2017

tweede

1 april 2018

eerste

1 april 2018

eerste

1 mei 2018

eerste

Rechterlijke
macht
Openbaar
ministerie
Openbaar
bestuur
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lid

Delzenne, dhr. J.J.

voorzitter
lid

Reinking, dhr. J.M.
Rijnbach de Groot, mw
H.

lid

Vast, dhr A.B.

lid

Bakker, dhr. C.K.

Politie
Rechterlijke
macht
Openbaar
bestuur
Openbaar
ministerie
Openbaar
bestuur

1 mei 2018

eerste

1 april 2014

uitgetreden

1 april 2014

uitgetreden

1 april 2014

uitgetreden

1 april 2014

uitgetreden

2. Klachten en evaluatie
Het proces van klachtbehandeling begint met de eerste fase. De klachtbehandelaar neemt
zo snel mogelijk contact op met de klager om de klacht te bespreken en beoordeelt en
analyseert de klacht (intake). De klachtbehandelaar probeert altijd eerst om te bemiddelen
tussen klager en de betreffende politiemedewerker en/of zijn leidinggevende (bemiddeling).
Als klager niet tevreden is over de bemiddeling of geen bemiddeling wil, wordt de klacht
formeel behandeld. Dit wordt de formele fase genoemd. In deze fase wordt een onderzoek
ingesteld naar de gedragingen waarop de klacht betrekking heeft. De politiechef laat zich
daarbij adviseren door de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie brengt
advies uit op basis van het klachtonderzoek, de onderliggende stukken en de verkregen
informatie tijdens de zitting. De politiechef kan dat advies in zijn beslissing al dan niet geheel
of gedeeltelijk overnemen.
Tevens schenkt de klachtencommissie aandacht aan de vraag in hoeverre bepaalde klachten
wijzen op structurele tekortkomingen in het functioneren van de politie en aan de mogelijke
maatregelen om deze tekortkomingen op te heffen. In 2014 heeft de klachtencommissie Landelijke
Eenheid hoorzittingen gehouden naar aanleiding van zes klachten in de formele fase. De politiechef
van de LE heeft de zes adviezen van de klachtencommissie Landelijke Eenheid geheel overgenomen.
In het onderstaande overzichten wordt meer informatie gegeven.

2.1. Totaaloverzicht en termijnen

Totalen

aantal

Openstaand 31-12-2013

0

Ontvangen 2014

6

subtotaal

Binnen
termijn*

0

6

100%

6

100%

Niet in behandeling genomen

0

0

Afgehandeld intakefase

0

0

Afgehandeld bemiddelingsfase

0

0

Afgehandeld formele fase

6

0

Openstaand 31-12-2014

0

* Maximale termijnen:
•
niet in behandeling genomen: 4 weken
•
afgehandeld intakefase, bemiddelingsfase: 10 weken
•
afgehandeld formele fase: 14 weken
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2.2. Meest voorkomende klachtrubrieken en hun afdoeningen
Aantal
klachtelementen
hoofdrubriek

subrubriek

1

politieoptreden

bejegening

2

geweld

fysiek

3

bevoegdheden

4

bevoegdheden

totaal

informeel

formeel

10

0

10

1

0

1

doorzoeken

1

0

1

fouilleren

1

0

1

1
1

0
0

1
1

5 politieoptreden
onjuiste actie
6 politieoptreden
objectiviteit
1
Meest voorkomende klachtrubrieken

2.3. klachtrubrieken

Rubriek

Informeel
afgehandeld

Formeel afgehandeld
Gegrond

Ongegrond

Geweld
Fysiek
Handboeien
Wapenstok
Pepperspray
Diensthond
Vuurwapen
Subtotaal:
Bevoegdheden
Vrijheidsbeneming
Binnentreden
Doorzoeken
Inbeslagneming
Fouilleren
Zaakwaarneming
Identificatie (conform WID)
Verhoor
Subtotaal:
Dienstverlening & Service
Bereikbaarheid
Niet of te laat komen
Aangifte/klacht niet
Informatieverstrekking
Privacyschending
Persvoorlichting
Klachtbehandeling
Subtotaal:
Politieoptreden
Geen/onvoldoende actie
Onjuiste actie
Arrestantenbehandeling
Discriminatie
Seksuele intimidatie
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Geen
oordeel
1

Niet
ontvankelijk

Totalen

1

1

1

1

1

1

1
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Bejegening/houding/gedrag
Afspraken niet nakomen
Naam/legitimatie
Verkeersgedrag
Vastleggen/verantwoorden
Deskundigheid
Objectiviteit
Subtotaal:
Totalen:

1

4

5

1
2

1
7

6

Toelichting
De beslissing op de klacht(onderdelen) kan zijn:
- gegrond: klacht(onderdeel) is terecht.
- ongegrond: klacht(onderdeel) is onterecht.
- geen oordeel: het is niet mogelijk om een beslissing te nemen op de klacht of het klachtonderdeel.
- niet ontvankelijk: klacht(onderdeel) voldoet niet aan de wettelijke eisen.
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Overige punten
De commissie heeft in 2014 overleg gevoerd met de Eenheidsleiding. De volgende punten zijn
besproken:
- de werving en selectie van nieuwe leden middels een open sollicitatieprocedure en het voorstellen
van nieuwe leden voor de klachtencommissie LE;
- de gevolgen van de aanpassing van de regelgeving in relatie tot het functioneren van de
klachtencommissie LE;
- de kwaliteit van de dossiers die aan de klachtencommissie LE worden aangeboden.
- de commissie heeft de 6 klachten bekeken op de vraag of en in hoeverre bepaalde klachten wijzen
op structurele tekortkomingen in het functioneren van de politie en aan de mogelijke maatregelen om
deze tekortkomingen op te heffen. Gelet op de aard en inhoud van de 6 klachten heeft de commissie
geen aanbevelingen gegeven.
- de commissie heeft de mogelijkheid besproken voortaan een overzicht te ontvangen van de klachten
die zich in de eerste fase bevinden te ontvangen zodat de commissie gevraagd en ongevraagd de
Eenheidsleiding kan adviseren over structurele tekortkomingen in het functioneren van de politie en
aan de mogelijke maatregelen om deze tekortkomingen op te heffen.
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