
Huishoudelijk Reglement klachtencommissies politie 2013  
 
 

 
De klachtencommissies, vertegenwoordigd door haar voorzitters, overwegende dat het 
noodzakelijk is nadere regels over hun werkwijze en die van de hierna te noemen Nationale 
klachtencommissie te stellen, besluiten, gelet op artikel 5, zesde lid, van de Regeling klacht-
behandeling politie (Stcrt 2012, 26850), het volgende huishoudelijk reglement vast te stellen. 
 

 
 
 
Paragraaf 1 Algemene bepalingen 
 
1. Definities 

 
In overeenstemming met en/of in aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van de Regeling 
klachtbehandeling politie en artikel 1 van de Uitvoeringsregeling klachtbehandeling poli-
tie 2013, wordt in dit reglement verstaan onder: 
a. Klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 2 van de Regeling klachtbe-
handeling politie; 

b. Nationale klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4 van de Regeling 
klachtbehandeling Politie; 
c. Voorzitter: de (plaatsvervangend) voorzitter van de klachtencommissie, tevens lid van 
de nationale klachtencommissie, onderscheidenlijk de (plaatsvervangend) voorzitter van 
de nationale klachtencommissie als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Regeling 
klachtbehandeling politie; 
d. Fungerend voorzitter: het door de voorzitter aangewezen lid van de (nationale) klach-
tencommissie dat de klachtbehandeling leidt; 
e. Ambtelijk secretaris: de secretaris als bedoeld in artikel 3 vierde lid van de Regeling 
klachtbehandeling politie;  
f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoerings-
regeling klachtbehandeling politie; 
g. Klachtbehandelaar: de klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoerings-
regeling klachtbehandeling politie. 

 
2. Toepasselijkheid reglement 

 
2.1 Dit reglement is van toepassing op de klachten die in de formele fase als bedoeld in 
deel III van de Uitvoeringsregeling klachtbehandeling politie 2013 ter advisering aan de 
klachtencommissie worden voorgelegd. 
 
2.2. Hetgeen in dit reglement ten aanzien van de klachtencommissie is bepaald, is te-
vens van toepassing op de nationale klachtencommissie, voor zover niet uitdrukkelijk an-
ders is bepaald. 
 

3. Beslissing over wijze van behandeling 
 

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht door de commissie bepaalt de (funge-
rend) voorzitter op welke van de in artikel 7 genoemde wijzen de klacht wordt behan-
deld. 
 

4. Terugtreden 
 



4.1. Indien  een lid van de commissie van oordeel is dat zich ten aanzien van hem feiten 
of omstandigheden voordoen die het vormen van een onafhankelijk oordeel over een 
door hem te behandelen klacht kunnen bemoeilijken, dan wel indien de schijn hiertoe 
kan ontstaan, treedt het lid onverwijld als behandelend lid voor deze klacht terug. 

 
4.2. De voorzitter wijst in de plaats van het terugtredende lid een ander lid aan. 

 
4.3. Indien het terugtredende lid, als bedoeld in het voorgaande lid, voor de klachtbe-
handeling als fungerend voorzitter optreedt, wijst de voorzitter een ander lid als funge-
rend voorzitter aan. 

 
5. Algemene bespreking van klachten en klachtbehandeling 

 
5.1 Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de klachtencommissie in algemene zin de 
wijze waarop zij klachten behandelt en de bevindingen over behandelde klachten. Voor 
deze vergadering kunnen de politiechef, de klachtencoördinator, klachtbehandelaars en 
eventueel andere betrokken ambtenaren van politie worden uitgenodigd. 
 
5.2 De nationale klachtencommissie houdt de in het eerste lid bedoelde bespreking ten 
minste eenmaal per jaar. Voor deze vergadering kunnen de korpschef en de Minister 
worden uitgenodigd. 

 
 
Paragraaf 2 Klachtbehandeling 
 
6. Algemeen 

 
De artikelen 8 tot en met 13 zijn van toepassing zowel bij enkelvoudige als bij meervou-
dige behandeling van de klacht. In geval van enkelvoudige behandeling dient, tenzij an-
ders is bepaald, in deze artikelen onder “klachtencommissie” tevens de (fungerend) 
voorzitter te worden begrepen die met de enkelvoudige behandeling is belast. 
 

7. Wijze van klachtbehandeling 
 
7.1. De behandeling van een klacht en de advisering daarover aan het bevoegd gezag 
geschieden door meervoudige behandeling door tenminste drie leden, die gezamenlijk 
advies aan het bevoegd gezag uitbrengen. Daarbij treedt een van hen als fungerend 
voorzitter op. 
 
7.2. In afwijking hiervan kan de (fungerend) voorzitter klachten ook enkelvoudig behan-
delen en daarover adviseren. 

 
7.3. Behandeling als bedoeld in artikel 7.2 kan plaatsvinden, indien 
a. de klacht kennelijk gegrond of ongegrond is; 
b. de klacht van eenvoudige aard is; of 
c. het belang van de klager of het gewicht van de gedraging gering is. 

 
7.4. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan gedurende de enkelvoudige behandeling 
worden besloten de klacht alsnog meervoudig te behandelen. 
 
7.5. Indien dit tot een voor de klager bevredigende afdoening van de klacht kan leiden, 
kan bemiddeling plaatsvinden. Bemiddeling kan zowel afzonderlijk als tijdens, c.q. naar 
aanleiding van de meervoudige of enkelvoudige behandeling van de klacht geschieden. 
Van de bemiddeling maakt de klachtencommissie een verslag. Daarin wordt verwoord 
op welke wijze de bemiddeling tot een voor de klager bevredigende afdoening heeft ge-



leid. De klachtencommissie stuurt dit verslag aan zowel de klager als het bevoegd ge-
zag. 

 
8. Hoor en wederhoor 

 
8.1. De klager en de betrokken ambtenaar van politie worden in de gelegenheid gesteld 
te worden gehoord, onverminderd het bepaalde in artikel 10. 
 
8.2. De klachtencommissie kan politieambtenaren, getuigen en deskundigen horen en 
om nadere informatie verzoeken. 

 
8.3. In geval van meervoudige behandeling kan de (fungerend) voorzitter besluiten dat 
een enkel lid de klager en/of de betrokken ambtenaar van politie en/of een andere poli-
tieambtenaar, getuige of deskundige als bedoeld in het tweede lid, in aanwezigheid van 
de ambtelijk secretaris, hoort. Dit kan alleen indien hiermee het belang van een doelma-
tige klachtbehandeling is gediend en met inachtneming van de zorgvuldigheid, waaron-
der het beginsel van hoor en wederhoor. 

 
8.4. Indien noodzakelijk en met toestemming van klager en de betrokken ambtenaar van 
politie, kan het horen als bedoeld in het vorige lid telefonisch plaatsvinden. Van een tele-
fonisch horen maakt de ambtelijk secretaris een verslag op. 

 
8.5. Hoorzittingen worden bij voorkeur niet op een bureau van politie gehouden. 
  

9. Procedure hoorzitting 
 
9.1. De ambtelijk secretaris bepaalt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het klachtdos-
sier een datum en tijdstip voor de hoorzitting en nodigt de klager en de betrokken amb-
tenaar van politie hiervoor schriftelijk en tijdig uit.  
 
9.2. Uiterlijk veertien dagen voor de hoorzitting zendt de ambtelijk secretaris een afschrift 
van het klachtdossier naar de klager, de betrokken ambtenaar van politie en het behan-
delend lid c.q. de behandelende leden.  
 
9.3. Een verzoek van de klager en/of de betrokken ambtenaar van politie tot wijziging 
van de datum en/of het tijdstip van het horen kan slechts worden gehonoreerd, indien 
zich zwaarwegende omstandigheden voordoen die niet voor rekening van de verzoeker 
komen. Het behandelend lid c.q. de (fungerend) voorzitter kan bepalen dat het verzoek 
nader dient te worden onderbouwd. 
 
9.4. Indien de klager te kennen geeft van de gelegenheid te worden gehoord geen ge-
bruik te willen maken, kan hij tot uiterlijk een week voor de hoorzitting schriftelijk een 
zienswijze indienen. 
 
9.5. De klager en de betrokken ambtenaar van politie worden als regel in elkaars aan-
wezigheid gehoord. De (fungerend) voorzitter kan bepalen dat zij niet in elkaars aanwe-
zigheid worden gehoord, als één van hen de uitdrukkelijke wens daartoe kenbaar maakt 
of de (fungerend) voorzitter dit om andere redenen niet wenselijk acht. 
 
9.6. De klager, de betrokken ambtenaar van politie en gemachtigden dienen zich desge-
vraagd voorafgaand aan de hoorzitting te legitimeren.  
 
9.7. Ingeval namens de klager een gemachtigde verschijnt, kan het behandelend lid c.q. 
de (fungerend) voorzitter bepalen dat deze een schriftelijke, ondertekende machtiging 
overlegt.  



 
9.8. De klager en de betrokken ambtenaar van politie worden in de Nederlandse taal 
gehoord. Een klager die de Nederlandse taal niet machtig is, dient zelf, voorafgaand aan 
de hoorzitting, te zorgen voor een tolk die de Nederlandse taal voldoende beheerst en 
hem bij de hoorzitting kan bijstaan. 
 
9.9. In alle gevallen waarin, in afwijking van het vorige lid, de hoorzitting in de provincie 
Fryslân plaatsvindt en de klager of de betrokken ambtenaar van politie aangeeft in het 
Fries te willen worden gehoord, bepaalt het behandelend lid c.q. de fungerend voorzitter 
of, indien hij dat wenselijk acht, een tolk bijstand verleent. 
 
9.10. Van de hoorzitting maakt de ambtelijk secretaris een verslag op. Het verslag wordt 
bij het advies aan het bevoegd gezag gevoegd. 
  

10. Afzien van horen 
 
10.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, kan van het horen van de kla-
ger worden afgezien, indien: 
a. de klacht kennelijk ongegrond is; 
b. de klager heeft verklaard van het recht te worden gehoord geen gebruik te willen ma-
ken; 
c. de klager niet binnen een door de ambtelijk secretaris gestelde redelijke termijn ver-
klaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord. 

 
10.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 8, eerste lid, kan van het horen van de be-
trokken ambtenaar van politie worden afgezien, indien de klacht kennelijk ongegrond is. 
 
10.3. In geval van enkelvoudige behandeling kan het behandelend lid van de commissie 
slechts met instemming van twee andere commissieleden afzien van het horen. 
 

11. Advies 
 
11.1. Zo spoedig mogelijk na de hoorzitting komt de klachtencommissie tot een advies 
aan het bevoegd gezag.  
 
11.2. Indien de klachtencommissie van oordeel is dat onvoldoende informatie beschik-
baar is om een advies uit te brengen, kan de klachtencommissie: 
a. de klager en/of de betrokken ambtenaar van politie en/of de klachtbehandelaar en/of 
de klachtencoördinator om aanvullende informatie verzoeken; 
b. de klachtbehandelaar verzoeken een aanvullend klachtonderzoek uit te voeren en de 
uitkomst van dit onderzoek vast te leggen in een klachtrapport, dat aan de klachten-
commissie ter beschikking wordt gesteld. 

 
11.3. De klachtencommissie stuurt de klager en de betrokken ambtenaar van politie een 
afschrift van aanvullende rapporten en stukken en biedt hun binnen een door de klach-
tencommissie te stellen termijn de gelegenheid daarop te reageren. 
 
11.4. Na ontvangst van de aanvullende informatie en de eventuele reacties daarop van 
de klager en de betrokken ambtenaar van politie brengt de klachtencommissie zo spoe-
dig mogelijk het advies uit. 
 

12. Inhoud en ondertekening advies 
 
12.1. De klachtencommissie adviseert het bevoegd gezag over haar eigen bevoegdheid, 
de ontvankelijkheid van de klager en de gegrondheid van alle elementen van de klacht.  



 
12.2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de klachtencommissie zich van 
het geven van een advies onthouden, indien het niet mogelijk is een inhoudelijk oordeel 
over (een element van) de klacht te geven. 
 
12.3. Het aan het bevoegd gezag uit te brengen advies wordt gedateerd en door de 
(fungerend) voorzitter en de ambtelijk secretaris ondertekend. 

 
 
Paragraaf 3 Slotbepalingen 
 
13. Niet geregelde situaties 

 
13.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de (fungerend) voorzitter.   
 
13.2. Indien de toepassing van dit reglement in individuele gevallen tot enige onbillijk-
heid of onbillijkheden van overwegende aard leidt, zoekt de (fungerend) voorzitter naar 
een passende oplossing. 
 

14. Inwerkingtreding 
 
14.1. Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.  
 
14.2. De voorzitters van de klachtencommissies evalueren dit reglement één jaar na het 
in werking treden.  
 
14.3. Dit reglement wordt aangehaald als “Huishoudelijk reglement klachtencommissies 
politie 2013” 

 
 
Aldus vastgesteld op 15 oktober 2013  
 
Namens de klachtencommissies, 
 
De voorzitters, 
 
 
 
 
 


