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Inleiding: klip en klaar? 

Een confrontatie tussen burgers en 'de sterke arm' van de politie is vaak zeer ingrijpend. 

Vanuit het perspectief van de burger is de vraag of er sprake was van verantwoord en 

professioneel politieoptreden belangrijk, begrijpelijk en invoelbaar. 

Op het eerste gezicht is het toch klip en klaar. Een agent die van huis gaat om te 

werken, heeft niet de bedoeling om een ander iets aan te doen, laat staan een (poging 

tot) doodslag te plegen. Indien een agent tijdens de dienst geweld gebruikt, is 

begrijpelijk dat het uitgangspunt is dat gelegitimeerd gebruik is gemaakt van de 

geweldsbevoegdheden. Omdat de politie het geweldsmonopolie uitoefent is het van 

belang dat het geweldgebruik wel wordt verantwoord en getoetst. 

Een plan voor een nieuwe wet moet er daarom voor zorgen dat politieambtenaren niet 

meer 'automatisch' worden verdacht van (poging tot) doodslag en dat voor politiegeweld 

een lagere maximumstraf kan worden opgelegd. Een speciale rechtbank zou 

politiegeweld moeten behandelen, zodat rechters die deze specifieke zaken behandelen 

over specialistische kennis beschikken en deze zaken vanuit verschillende invalshoeken 

kunnen bekijken en beoordelen. 

Wij komen in het kader van onze functie van strafrechtadvocaat in heel het land veel 

politiemensen tegen. Overal lijken de plannen voor de nieuwe wet door de politie met 

gejuich te worden begroet. 

Rapport "Verantwoord politiegeweld" 

Er is al jaren aandacht voor het werk van politiemensen. Toenmalig ombudsman Alex 

Brenninkmeijer concludeerde in zijn d.d. 2 juni 2013 gepubliceerde rapport1 'verantwoord 

politiegeweld' naar aanleiding van uitgebreid onderzoek in nauwe samenwerking met de 

politie dat de Nederlandse politie over het algemeen terughoudend is met het gebruik 

van geweld. Politiemensen ervaren onvoldoende vertrouwen in eigen optreden en in hun 

omgeving als ze toch geweld moeten gebruiken. De politiemensen hebben te weinig 

aandacht voor zelfreflectie op het gebruikte geweld. 

Er zijn regelmatig terugkerende incidenten, waarbij met name het gebruik van 

handboeien, de inzet van politiehonden en fysiek geweld bij aanhoudingen tot problemen 

leiden. Er zijn ook geregeld schietincidenten. Van incidenten, in die zin dat sprake is van 

concrete geweldssituaties die grensoverschrijdend waren, blijken politiemensen te weinig 

te leren. De Nederlandse politie heeft aandacht gecreëerd voor de weerbaarheid van 

politiemensen, maar dit vraagt een langdurige inzet omdat het gaat om een 

cultuurverandering. 

Brenninkmeijer deed enkele aanbevelingen. Met trainingen kan het (zelf)vertrouwen van 

politiemensen worden vergroot. Er kan meer aandacht worden besteed aan het 

nabespreken van geweldsituaties en de lessen die eruit getrokken kunnen worden. 

Politiemensen moeten hun collega's vaker aanspreken op het door hen gebruikte geweld 

(een meer 'open cultuur'). De procedures die kunnen volgen op gebruikt geweld kunnen 

korter en doorzichtiger worden, zodat de politieman of -vrouw eerder weet waar hij of zij 

aan toe is. Voor het leren van geweldsincidenten is het van belang dat niet alleen een 

strafrechtelijke beoordeling plaatsvindt, maar ook de professionaliteit aandacht krijgt. De 



instructies voor de inzet van de politiehond en het gebruik van handboeien moeten 

worden aangevuld. 

Na het rapport van Brenninkmeijer is de politie aan de slag gegaan met de zogeheten 

Stelselherziening Geweldsaanwending politie2. 

Drie belangrijke hervormingen zijn te signaleren: 

1. Een nieuwe Ambtsinstructie. Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe 

geweldsrichtlijnen. 
2. Nieuwe procedures voor het melden, registreren en toetsen van geweld. In het 

verleden hield niet iedere eenheid op dezelfde manier bij waar, wanneer en welk 

geweldsmiddel is gebruikt (met deze verbetering ontstaat een zelflerend 

vermogen van de politieorganisatie). 
3. Nieuw beoordelingskader van geweldgebruik. Als een agent geweld heeft gebruikt, 

wordt allereerst beoordeeld of dat conform de ambtsinstructie is geweest en 

daarnaast wordt inmiddels ook getoetst op professionaliteit. Een andere 

benadering staat voorop: Schiet een agent iemand dood, dan is het onderzoek dat 

daarop volgt niet gericht op de vraag of er sprake is van doodslag, maar of de 

agent zich heeft gehouden aan de ambtsinstructie. Heeft een agent daarbij 

gehandeld zoals je van een professional zou mogen verwachten? 

Ondertussen heeft het College voor de Rechten van de Mens nog zijn zorgen 

uitgesproken. Volgens het College moet het geweldsmonopolie (nog) duidelijker worden 

begrensd, zeker nu het aantal geweldsmiddelen dat de politie ter beschikking krijgt 

toeneemt en vraagtekens worden gesteld bij de beschikbaarheid van trainingsuren voor 

politiemensen.3 

Actuele wetgeving en rechtspraak over politiegeweld 

Politieambtenaren zijn in de rechtmatige uitoefening van hun bediening - indien 

noodzakelijk - bevoegd tot toepassing van -gepast- geweld. Buiten deze grenzen van 

subsidiariteit en proportionaliteit kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, 

geweldstoepassing door overheidsdienaren als misdrijf gekwalificeerd kunnen worden en 

als zodanig strafbaarheid van de betrokken politieambtenaar tot gevolg kunnen hebben. 

Het eventuele strafrechtelijk onderzoek naar dergelijk overheidsoptreden zal met name 

zijn gericht op de vraag of geweldstoepassing noodzakelijk, adequaat en proportioneel is 

geweest. Het met betrekking tot de rechtmatigheid van belang zijnde toetsingskader 

wordt (buiten de verdere strafrechtelijke en mensenrechtelijke regels) gevonden in de 

Politiewet 2012 en de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en 

andere opsporingsambtenaren (in het bijzonder: artikel 1). Het hiervoor kort besproken 

rapport "Verantwoord politiegeweld" van de Nationale ombudsman geeft een aanzet ten 

behoeve van een nadere invulling voor de beoordeling. 

Aan de hand van enige recente jurisprudentie met betrekking tot politiegeweld zal hierna 

kort worden besproken hoe het gelet op de geldende wet- en regelgeving in de actuele 

rechtspraak eraan toe gaat. Wij zijn hier positief over en kunnen ons mede gelet hierop 

heel goed voorstellen dat meerdere rechtbanken zaken moeten kunnen blijven 

behandelen waarin politieambtenaren terechtstaan vanwege de uitoefening van 

politiegeweld. 

Rechtbank Noord-Nederland 15 oktober 2018 (ECLI:NL:RBNNE:2018:4088) 

In de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 15 oktober 2018 

(ECLI:NL:RBNNE:2018:4088) werd een politieagente veroordeeld ter zake van poging tot 

zware mishandeling vanwege politiegeweld in strijd met de Ambtsinstructie. De 
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verdachte heeft d.d. 8 april 2017 in Groningen vanuit een stabiele houding bewust 

viermaal op de rijdende scooter geschoten. Zij heeft daarbij bewust laag gericht. De 

rechtbank is van oordeel dat verdachte met haar gedragingen en in het bijzonder gelet 

op het feit dat zij op een rijdende scooter heeft geschoten terwijl zij wist dat ze daarbij 

evengoed de bestuurder zou kunnen raken, willens en wetens de aanmerkelijke kans 

heeft aanvaard dat zwaar lichamelijk letsel zou kunnen ontstaan. In het kader van de 

strafoverwegingen, geeft de rechtbank blijk van een enorm inlevingsvermogen en staat 

stil hoe het voor de verdachte als politieambtenaar is om in deze strafzaak terecht te 

moeten staan: "De rechtbank houdt rekening met het feit dat verdachte een ervaren 

politievrouw is, die in de hectiek van het moment een verkeerde beoordeling heeft 

gemaakt, en zich voor deze fout nu publiekelijk moet verantwoorden. De rechtbank heeft 

oog voor het feit dat de gang naar de rechtbank zwaar moet zijn geweest voor 

verdachte, die zich in haar overtuiging slechts heeft ingezet voor een veilige 

samenleving." De rechtbank overweegt echter dat toch een straf dient te volgen in een 

zaak als deze: "Er dient wel een straf te volgen. Dit dient mede te gebeuren als signaal 

naar de maatschappij dat ook beschermde functionarissen in ons rechtsstelsel een 

gerechtvaardigde straf niet ontlopen." 

Hof Amsterdam 24 mei 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:2340) 

Het Hof Amsterdam 24 mei 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:2340) oordeelde dat het door 

de verbalisanten toegepaste geweld tegen de minderjarige verdachte in het licht waarin 

de verdenking is gerezen als disproportioneel dient te worden aangemerkt. Jegens de 

verdachte is, nadat hem een boete was aangezegd en hij een van de verbalisanten had 

beledigd, door ten minste drie verbalisanten disproportioneel geweld uitgeoefend 

bestaande uit vastgrijpen, grijpen aan de haren, slaan en schoppen. De 

opsporingsambtenaren waren vanaf het moment van aanvangen van het geweld niet 

langer werkzaam in de rechtmatige uitoefening van hun bediening. De verdachte werd 

hierdoor vrijgesproken van mishandeling en wederspannigheid. 

Rechtspraak met betrekking tot artikel 12 Sv zaken 

In 2018 zijn meerdere artikel 12 Sv zaken op rechtspraak.nl gepubliceerd, waarin het 

gaat om aangiftes van politiegeweld en op grond waarvan wordt geprobeerd alsnog een 

bevel tot strafrechtelijke vervolging door het hof laten geven. Zie bijv. Hof Amsterdam 

d.d. 16 april 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:1258) en Hof Amsterdam d.d. 16 juli 2018 

(ECLI:NL:GHAMS:2018:2431). 

Verdieping: Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar 

De wetgevende macht is, zoals in de inleiding aangegeven, recent gekomen met het 

Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar4. Het wetsvoorstel geeft invulling 

aan de bijzondere positie van opsporingsambtenaren die in de uitoefening van hun taak 

geweld hebben gebruikt, door deze een aparte plaats te geven in het Wetboek van 

Strafrecht (Sr) en het Wetboek van Strafvordering (Sv). 

In de eerste plaats wordt voorgesteld een specifieke strafuitsluitingsgrond op te nemen 

voor opsporingsambtenaren die geweld hebben toegepast in de rechtmatige uitoefening 

van hun taak en daarbij hebben gehandeld overeenkomstig de geldende regels. Daarbij 

kan in het bijzonder gedacht worden aan de Ambtsinstructie die geldt voor de politie, de 

Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren. Concreet wordt voorgesteld 

om aan artikel 42 Sr een tweede lid toe te voegen, met daarin een bijzondere 

strafuitsluitingsgrond voor "de ambtenaar die in de rechtmatige uitoefening van zijn taak 

en in overeenstemming met zijn geweldsinstructie geweld gebruikt." 
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In de tweede plaats voorziet het wetsvoorstel in strafbaarstelling van de ambtenaar aan 

wie de bevoegdheid is toegekend om geweld te gebruiken en aan wiens schuld te wijten 

is dat hij de geweldsinstructie heeft geschonden in geval letsel of de dood het gevolg is 

geweest. Dit omdat de bestaande delictsomschrijvingen (zoals bijvoorbeeld doodslag en 

mishandeling) niet zijn toegespitst op situaties waarin een opsporingsambtenaar handelt 

ter uitoefening van de taak waarmee hij is belast. 

In de derde plaats introduceert het wetsvoorstel een feitenonderzoek. Voorgesteld wordt 

in het Wetboek van Strafvordering een wettelijk kader op te nemen waarbinnen, met 

toepassing van opsporingsbevoegdheden, onderzoek kan worden gedaan naar gebruik 

van geweld door een opsporingsambtenaar zonder dat de betrokken 

opsporingsambtenaar als verdachte van een strafbaar feit wordt aangemerkt. Aan de 

betrokken opsporingsambtenaar worden wel de rechten van een verdachte toegekend. 

Wij verwijzen naar het advies van de adviescommissie strafrecht van de Nederlandse 

Orde van Advocaten (NOvA) d.d. 16 juni 20165, waarin inhoudelijk wordt ingegaan op de 

drie onderdelen van het wetsvoorstel. Kortgezegd bevat het wetsvoorstel een oplossing 

voor niet-bestaande problemen en verdraagt het wetsvoorstel zich zeer slecht met de 

inspanningen om te komen tot een herzien, opnieuw gesystematiseerd Wetboek van 

Strafvordering. 

Oorspronkelijk en herzien voorstel van de SMV 

In november 2017 bracht de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) een advies6 uit 

om voor de politie een aparte rechtbank in te stellen. Aanleiding was de vorenstaande 

passage uit het regeerakkoord. 

In het oorspronkelijke voorstel stelde de SMV voor om, naar analogie van de militaire 

strafrechtspraak, bij een aangewezen rechtbank een meervoudige politiekamer te 

vormen voor strafzaken ten aanzien van het gebruik van geweld door politiemensen. In 

deze meervoudige politiekamer zouden rechters met politiële expertise zitting moeten 

hebben. Met dit voorstel kwam de SMV tegemoet aan het verlangen van politiemensen 

dat er bij toetsing en beoordeling van het gebruik van geweld recht wordt gedaan aan de 

bijzondere positie die zij in onze samenleving innemen. 

De SMV stelde voor de samenstelling van de meervoudige politiekamer naar analogie van 

de militaire strafrechtspraak in te delen, namelijk door twee leden van de rechterlijke 

macht die ook zitting kunnen hebben in de reguliere kamers van de rechtbank én een 

jurist die werkzaam is bij de politie plaats te laten nemen. Daarnaast achtte de SMV het 

noodzakelijk om een 'bureau verbindingsofficier politie'7 onder te brengen. 

Dit oorspronkelijke voorstel heeft uit verschillende hoeken van de maatschappij 

commentaar c.q. kritiek gekregen, waardoor de SMV was genoodzaakt het voorstel te 

herzien. In het huidige voorstel doet de SMV kortgezegd afstand van de vereiste politiële 

deskundigheid van de zittende magistratuur. Per slot van rekening zal een slager die zijn 

eigen vlees keurt weinig vertrouwen wekken. 

De SMV acht het thans noodzakelijk dat voor alle strafzaken (overtredingen inbegrepen) 

tegen politiemensen een aparte strafkamer wordt aangewezen. 

Nota van wijziging Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar 

Het regeerakkoord en ook het uiteindelijke voorstel van de SMV heeft ertoe geleid dat 

minister Grapperhaus een nota van wijziging8 heeft opgesteld. Deze nota van wijziging 

voegt een concentratiebepaling toe aan het Wetsvoorstel geweldsaanwending 

opsporingsambtenaar. Voorgesteld wordt om zaken tegen opsporingsambtenaren, die in 



hun functie geweld hebben gebruikt, voortaan te concentreren bij de Rechtbank Midden-

Nederland. Ook dit voornemen stuit op weerstand uit alle hoeken van het (rechts-) 

systeem. 

De Raad voor de Rechtspraak ziet echter weinig in het voornemen van minister 

Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om slechts één rechtbank (de rechtbank 

Midden-Nederland is de beoogde rechtbank) bevoegd te maken voor zaken waarin 

politieambtenaren zich moeten verantwoorden voor het gebruik van geweld. Elke 

rechtbank zou dergelijke zaken moeten kunnen behandelen. In strafzaken waarin de 

gewone burger terechtstaat komen immers ook geregeld vraagstukken aan de orde over 

de uitoefening van politiegeweld. Over het algemeen zijn er niet jaarlijks niet zoveel 

zaken tegen politieambtenaren en dit soort zaken zijn ook niet zozeer complex dat 

bijzondere rechterlijke expertise nodig is. 

Bovendien dient spreiding van dergelijke rechtszaken ook een doel: het waarborgen van 

een goede bereikbaarheid en daarmee toegankelijkheid van de rechtspraak voor de 

politiemensen zelf en voor eventuele slachtoffers en nabestaanden. 

Het Openbaar Ministerie meent9 dat een concentratie van rechtsmacht in 'politiezaken' 

niet noodzakelijk c.q. gerechtvaardigd is, omdat een bijzondere rechterlijke expertise niet 

is geboden. De Afdeling advisering van de Raad van State10 is in feite dezelfde mening 

toegedaan. De argumenten om de concentratie te rechtvaardigen zijn door de Afdeling te 

licht bevonden en gelet daarop heeft de Afdeling geadviseerd af te zien van de 

voorgestelde concentratie. 

Tot slot 

Wij voelen weinig voor het toekennen van een exclusieve bevoegdheid aan de Rechtbank 

Midden-Nederland om zaken te behandelen waarin politiemensen zich voor de rechter 

moeten verantwoorden voor het gebruik van geweld. De Politierechter (of de 

meervoudige Strafkamer) is er per slot van rekening voor ons allemaal, waar ook in het 

land. Een omzeiling van dit uitgangspunt door het zogenoemde 'concentratievoornemen' 

kan bovendien de publieke opinie en meer concreet het vertrouwen in het rechtssysteem 

ondermijnen. Men kan een dergelijke concentratie aanmerken als een 

voorkeursbehandeling voor de politie, in een tijd waar politiemensen, maar ook rechters 

onder een vergrootglas liggen. 

Het is natuurlijk aan te bevelen bij alle rechtbanken en hoven indien mogelijk wel te 

investeren in voldoende scholing, zodat in zaken waarin politiegeweld aan de orde komt 

ernaar wordt gestreefd rechters met daarover specialistische kennis aan de berechting te 

laten deelnemen. De hiervoor aangehaalde jurisprudentie laat wat ons betreft zien dat 

het wel goed zit met de rechtspraak in zaken met politiegeweld. 
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