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Samenvatting 
 
In dit onderzoeksrapport doen wij verslag van een onderzoek naar de volgende vraag: 
 
Is het, mede gelet op mogelijke juridische gevolgen, mogelijk, en zo ja: op welke wijze, om 
een hoorrecht van de betrokken burger bij het interne beoordelingsproces door de com-
missies geweldsaanwending bij de politie in te richten?  
 
Het antwoord op die vraag luidt, heel kort gezegd, dat het niet zo goed mogelijk is om 
een dergelijk hoorrecht in te richten in het interne beoordelingsproces door de com-
missies geweldsaanwending bij de politie. De beperkingen die aan het inrichten van 
zo’n hoorrecht in de weg staan, zijn niet zozeer van juridische aard, maar eerder van 
organisatorische, logistieke en systematische aard. Hoe wij tot dit antwoord zijn ge-
komen, wordt hieronder kort onderbouwd. Hierbij besteden wij aandacht aan de con-
text – de stelselherziening geweldsaanwending – en aan het huidige verloop van de 
procedure zonder hoorrecht. Deze informatie vormt de aanleiding om op organisa-
torische en logistieke beperkingen te wijzen. Daarnaast bespreken we de verschil-
lende procedures waarin politiële geweldsaanwending wordt beoordeeld. Deze ver-
gelijking heeft ons tot de bevinding gebracht dat een hoorrecht in de interne proce-
dure niet aansluit bij de systematiek van en de afstemming tussen deze procedures.  
 
De behoefte aan het in dit onderzoek besproken hoorrecht is ontstaan tijdens de par-
lementaire behandeling van de stelselherziening geweldsaanwending door de politie. 
Die herziening ziet op de volgende aspecten: 
1. In 2020 is de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en an-

dere opsporingsambtenaren (hierna: de Ambtsinstructie) gewijzigd ten aanzien 
van de interne procedure omtrent het melden, registreren, beoordelen en terug-
koppelen van geweldsaanwending door de politie. In deze zogenoemde ‘eerste 
tranche’ van de vernieuwde Ambtsinstructie is het melden, registreren, beoorde-
len en terugkoppelen van geweldsaanwending geüniformeerd, niet alleen ten be-
hoeve van het interne proces van beoordelen van geweld en het lering trekken uit 
dat proces, maar ook om te komen tot een (betere) maatschappelijke en bestuur-
lijke verantwoording (als de geweldsaanwending daartoe aanleiding geeft); 
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2. In 2022 zal de tweede tranche van de gewijzigde Ambtsinstructie in werking tre-
den, waarin de instructies met betrekking tot geweldsaanwending zijn verduide-
lijkt, wat moet leiden tot een beter afgebakende ‘geweldsinstructie’;1 

3. In 2021 is ook de Wet geweldsaanwending opsporingsambtenaren aangenomen, 
die voorziet in (i) een specifieke strafuitsluitingsgrond voor politieambtenaren 
die, tijdens de rechtmatige uitoefening van hun taak, geweld hebben toegepast; 
(ii) een specifieke strafbaarstelling van overtreding van de geweldsinstructie; en 
(iii) verandering van het wettelijk kader voor (strafrechtelijk) onderzoek naar po-
litieambtenaren die geweld tijdens de uitoefening van hun taak hebben gebruikt. 
Inwerkingtreding van deze wet is eveneens voorzien op 1 juli 2022. 

 
In de Tweede Kamer is naar aanleiding van het onder 1 genoemde aspect discussie 
ontstaan over de vraag op welke wijze de bij geweldsaanwending door de politie be-
trokken burger (de persoon op wie het geweld is toegepast) een rol moet kunnen spe-
len in de procedure waarin wordt vastgesteld of het geweld binnen de grenzen van de 
geweldsinstructie is gebleven. De interne procedure voorziet (vooralsnog) namelijk 
niet in een dergelijke betrokkenheid van de burger. Geweldsaanwending wordt na 
melding door de betrokken politieambtenaar ‘gemuteerd’ (de melding wordt voor 
kennisgeving aangenomen zonder nadere registratie) of zij wordt geregistreerd. 
Welke gevallen geregistreerd moeten worden, is geregeld in de Ambtsinstructie. In 
een aantal ernstiger gevallen van geweldsaanwending moet ook een melding aan het 
openbaar ministerie (hierna: OM) worden gedaan.  
 Na de registratie van het geweld, moet de politiechef uiteindelijk een oordeel 
vellen over de vraag of het aangewende geweld professioneel is toegepast (terwijl 
datzelfde oordeel achterwege blijft bij een mutatie). Dat oordeel omvat enerzijds een 
toets aan de wettelijke eisen voor geweldsaanwending (artikel 7, eerste en zevende 
lid, Politiewet 2012 en in de Ambtsinstructie). Anderzijds omvat het oordeel een toets 
aan de eisen van vakmanschap. Deze vakmanschapseisen zijn niet in wet- en regel-
geving vastgelegd, maar wel in een intern Handboek interne procedure.  

Hoewel de Ambtsinstructie hierover geen specifieke regels bevat, is binnen de 
politie besloten dat elke eenheid een zogenoemde commissie geweldsaanwending 
heeft, die de politiechef moet adviseren over de geregistreerde geweldsaanwendingen. 
Deze commissie is bedoeld om objectiever en met meer expertise over de gewelds-
aanwending te adviseren. De commissie is samengesteld uit experts op het gebied van 
geweldsaanwending door de politie en uit één onafhankelijk extern lid. In de Tweede 
Kamer werd het voornemen om dergelijke commissies in te stellen met instemming 
ontvangen, maar de Kamer vroeg zich wel af of het niet geraden zou zijn om die com-
missie dan niet ook de bij het geweld betrokken burgers te laten horen. De Minister 
van Justitie en Veiligheid meende echter dat voor burgers de klachtprocedure is 

 
1 Stb. 2021, 46, zie ook de NvT bij Stb. 2021, 435 en https://www.rijksoverheid.nl/actu-
eel/nieuws/2021/05/11/geweldgebruik-opsporingsambtenaren-beoordeeld-volgens-nieuw-wette-
lijk-kader.  
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bedoeld en dat een ‘hoorrecht’ voor bij geweldsaanwending door de politie betrokken 
burgers geen goed idee zou zijn. 

In de motie-Van Dam/Groothuizen is daarom gesteld ‘dat de huidige regelge-
ving de commissie geweldsaanwending geen ruimte laat om in het kader van de be-
oordeling van geweldstoepassing de burger, als subject van het toegepaste geweld, 
dan wel nabestaanden te horen.’2 Naar de mening van de indieners past het horen van 
burgers ‘bij een modern, transparant politiekorps’ en is het ook zo ‘dat het horen van 
burgers ertoe kan bijdragen dat zij niet hun toevlucht hoeven te zoeken tot een straf-
rechtelijke procedure zoals bijvoorbeeld artikel 12-strafvordering.’ In dit verband 
verzoeken zij de regering ‘te onderzoeken hoe in de procedure rond het beoordelen 
van geweldstoepassing een hoorrecht van betrokken burgers (subject van geweld, 
dan wel hun nabestaanden) vastgelegd kan worden.’  
 
In dit onderzoek is in dat kader ten eerste bekeken welke verschillende procedures er 
zijn in het kader van de geweldsaanwending door de politie, zodat een vergelijking 
van systematische aard kan plaatsvinden. Dat zijn de volgende procedures: 

1. De reeds genoemd interne procedure op basis van de Ambtsinstructie, waarin 
de politiechef na advies van de commissie geweldsaanwending oordeelt of 
professioneel (rechtmatig en volgens de eisen van vakmanschap) geweld is 
aangewend. Deze procedure voorziet niet in het verbinden van consequenties 
aan het oordeel over de geweldsaanwending, maar het oordeel kan wel reden 
zijn voor organisatorische maatregelen en het dient ertoe om maatschappe-
lijke en bestuurlijke verantwoording af te leggen. Bovendien kan het oordeel 
reden zijn om de betrokken politieambtenaar te betrekken in een disciplinaire 
procedure of in een strafprocedure. Deze procedure wordt binnen de politie-
organisatie ook wel ‘onderzoek geweldsaanwending’ genoemd; 

2. De klachtprocedure, die de burger het recht geeft om te klagen over politieop-
treden (over de gehele bejegening en dus ook over geweldsaanwending) en 
waarin, als een eerste informele fase geen bevredigend resultaat oplevert, een 
onafhankelijke klachtencommissie de politiechef adviseert over rechtmatig-
heid, professionaliteit en behoorlijkheid van het politieoptreden. De klachten-
commissie hoort zowel de klager als de betrokken politieambtenaren. Het uit-
eindelijke oordeel van de politiechef betreft niet per definitie alleen de ge-
weldsaanwending, maar overlapt dus deels met het oordeel in het kader van 
de eerstgenoemde procedure. De vraag of de geweldsinstructie wel is nage-
leefd (anders gezegd: of er professioneel geweld is toegepast) is hier dus ook 
aan de orde. Burgers hebben in deze procedure het recht om gehoord te worden 
en zij kunnen ‘gelijk’ krijgen, maar zij kunnen in de klachtprocedure niet om 
schadevergoeding vragen en/of aansturen op disciplinaire of strafrechtelijke 
sancties aan het adres van de politieambtenaar. Voor de burger staat na het 
oordeel van de politiechef eventueel nog beroep open bij de Nationale om-
budsman; 

 
2 Kamerstukken II 2019/20, 34 641, nr. 18. 



4 

3. Een disciplinaire procedure waarin de politiechef kan besluiten om de bij de ge-
weldsaanwending betrokken politieambtenaar wegens plichtsverzuim een 
disciplinaire sanctie op te leggen. Dat plichtsverzuim kan mede vastgesteld 
worden aan de hand van de bevinding dat de geweldsinstructie niet is nage-
leefd. Dit is in de kern een arbeidsrechtelijke procedure waarin boetes, schor-
singen en/of zelfs strafontslag kunnen worden opgelegd. Enige vorm van ge-
noegdoening voor de betrokken burger is geen doel van de procedure; 

4. Een strafzaak tegen de betrokken politieambtenaar, na aangifte van de burger 
dan wel op het initiatief van bijvoorbeeld de Rijksrecherche en het openbaar 
ministerie. Deze procedure is nadrukkelijk mede gericht op het verwerkelijken 
van slachtofferrechten. Het slachtoffer van geweldsaanwending door de poli-
tie kan onder meer een slachtofferverklaring afleggen en heeft de mogelijk-
heid zich te voegen als benadeelde partij). Indien een belanghebbende (o.a. het 
slachtoffer) meent dat er ten onrechte niet (verder) vervolgd wordt door het 
openbaar ministerie, kan hij via de zogenaamde artikel 12 Sv-procedure een 
klacht wegens niet vervolging doen, op basis waarvan het gerechtshof kan be-
velen dat alsnog moet worden vervolgd; 

5. De burger tegen wie het geweld is aangewend, kan zelf verdachte zijn in een 
strafzaak. In dat kader kan de burger zich beroepen op een zogenoemd vorm-
verzuim (art. 359a Sv). De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat onrechtmatige ge-
weldsaanwending door de politie onder omstandigheden voor strafverminde-
ring aanleiding geeft;3  

6. De burger kan in een civiele procedure schadevergoeding eisen als de gewelds-
aanwending kan worden gezien als een onrechtmatige daad. 

 
In de bovengenoemde procedures is alleen in de klachtprocedure een generieke hoor-
plicht te ontwaren, zodat van een ‘recht’ gesproken kan worden waarop de betrok-
kene aanspraak zou kunnen maken. In de interne procedure is (afgezien van een kort 
gesprek met aangehouden verdachten) geen sprake van een generiek horen van bij 
geweldsaanwending betrokken burgers. In strafzaken zullen slachtoffers in de regel 
wel als getuige worden gehoord, maar ook hier is van een ‘recht’ om gehoord te wor-
den geen sprake. Wel is er in bepaalde gevallen een recht om een slachtofferverkla-
ring afleggen. De verdachte heeft in zijn eigen strafzaak uiteraard allerlei verdedi-
gingsrechten, terwijl ook de partij in een civiele zaak over procesrechten beschikt. 
Een recht om door verantwoordelijke autoriteiten te worden gehoord, verkrijgt een 
burger ook in die procedures echter niet.  
 Uit het voorgaande volgt dat voor bij geweldsaanwending door de politie be-
trokken burgers in verschillende procedures uiteenlopende mogelijkheden bestaan 
om gehoord te worden, maar dat van een concreet ‘hoorrecht’ vrijwel nooit sprake is. 
Dat is ook niet heel vreemd, aangezien een hoorrecht in het Nederlandse recht (en 
meer in het bijzonder in het bestuursrecht) nauwelijks voorkomt. En voor zover 
hoorplichten bestaan, zijn deze – zo blijkt uit dit onderzoek – niet van toepassing op 

 
3 HR 23 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1092, NJB 2020/1730 (Michael P.). 
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de hierboven beschreven procedures (met uitzondering van de klachtprocedures). 
Ook de positieve verplichtingen die uit de jurisprudentie van het EHRM over schen-
dingen van artikel 2 EVRM en artikel 3 EVRM kunnen worden afgeleid, behelzen niet 
een generieke verplichting voor autoriteiten om burgers te horen.  

Daarmee is echter niet gezegd dat er juridische obstakels zouden zijn die aan 
een hoorrecht in de weg zouden staan. De hierboven genoemde procedures staan in 
beginsel los van elkaar en rechten of verplichtingen in het kader van de ene procedure 
hebben daardoor niet rechtstreeks consequenties voor ander procedures. In voorko-
mende gevallen moet uiteraard wel gewaakt worden voor problemen bij sfeerover-
gang of -cumulatie van verschillende procedures en de uitwisseling van informatie 
tussen procedures in het licht van het nemo tenetur-beginsel: de plicht voor politie-
ambtenaren om toepassing van geweld te melden, mag niet het hen toekomende 
zwijgrecht in een strafzaak illusoir maken. Niet valt evenwel in te zien waarom een 
hoorrecht voor de burger hier een probleem zou zijn. Kortom: enerzijds zien we niet 
direct een juridische noodzaak tot een hoorrecht, anderzijds zien we evenmin juridische 
belemmeringen. 
 
Andere belemmeringen zijn er, zo ervoeren wij tijdens de interviews die wij in het 
kader van dit onderzoek afnamen, wel. Wij voerden in het kader van dit onderzoek de 
volgende gesprekken:  

- Drie interviews met voorzitters van commissies geweldsaanwending (CGA1 
t/m CGA 34);  

- Een interview met twee medewerkers van de korpsleiding van de politie (POL); 
- Een interview met een advocaat (ADV); 
- Een interview met een vertegenwoordiger van Controle Alt Delete (CAD); 
- Twee interviews met voorzitters van een klachtencommissie (KC1 en KC2); 
- Een interview met een officier van justitie (OvJ); 
- Een panelsessie met een advocaat, een officier van justitie en een voorzitter 

van een commissie geweldsaanwending. 
 
Uit deze gesprekken bleek het volgende. De commissies geweldsaanwending beoor-
delen per commissie honderden zaken per jaar. Het invoeren van een hoorrecht zou 
een forse werkbelasting met zich brengen, nog daargelaten dat de commissies alleen 
de geregistreerde gevallen beoordelen. Het gros van de meldingen over geweldsaan-
wending wordt (in lijn met de Ambtsinstructie) gemuteerd en dus niet door de com-
missies gezien. Afgezien daarvan vrezen respondenten aan politiezijde voor het ne-
veneffect dat het horen van de burger kan leiden tot een situatie waarin primaire doe-
len van de interne procedure – beoordelen en leren – in het gedrang zouden kunnen 
komen. Het horen van de burger brengt onvermijdelijk de ‘wederhoor’ van de poli-
tieambtenaar mee. Gevreesd wordt dat deze politieambtenaar zowel bij de initiële 
melding als bij het horen door de commissie geweldsaanwending niet meer het ach-
terste van zijn tong zal laten zien. Daarnaast wordt geconstateerd dat er mogelijk 

 
4 Bij het interview met CGA 3 was, naast de voorzitter, ook de secretaris van de commissie aanwezig.  
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forse overlap zou kunnen bestaan met de klachtprocedure, waarin immers ook hoor 
en wederhoor van de burger en de politieambtenaar plaatsvindt. Ook de andere res-
pondenten leken weinig enthousiasme te hebben voor het voorgestelde hoorrecht. 
Volgens de respondenten van burgerszijde (de advocaat en de respondent van Con-
trole Alt Delete) is het hoe dan ook een probleem voor burgers om in gevallen van 
geweldsaanwending met de politie in een transparante procedure op een betekenis-
volle manier in gesprek te raken en te blijven. De klachtprocedure blijft in hun bele-
ving (die wordt bevestigd door diverse onderzoeken) vaak steken in de eerste fase, 
ook als de burger niet het gevoel heeft dat hij echt gehoord is. Een hoorrecht in de 
interne procedure lost dit probleem echter niet op, mede gezien het feit dat juist veel 
van de gevallen waarover burgers gehoord zouden willen worden de gemuteerde 
meldingen betreft, die niet nader worden behandeld door de commissie geweldsaan-
wending. De interne procedure heeft ook helemaal niet als doel om de bij de gewelds-
aanwending betrokken burger genoegdoening of schadevergoeding te bieden, en het 
invoeren van een hoorrecht leidt denkelijk des te meer tot teleurstelling over het uit-
blijven van een tastbaar resultaat. De meeste respondenten (waaronder zeker ook 
respondenten aan politiezijde) zijn het erover eens dat er nog veel te winnen is voor 
de politie als het gaat om transparantie en andere waarden die passen bij een modern 
korps, maar dat het voorgestelde hoorrecht die winst niet gaat opleveren.  
 Dat levert enerzijds op dat er aanbevelingen gedaan kunnen worden over de 
wijze waarop de politie informeel en heel snel op een betekenisvolle wijze met bij ge-
weld betrokken burgers in gesprek kan gaan. Anderzijds is denkbaar dat de specifieke 
expertise van de commissie geweldsaanwending en de onafhankelijkheid en burger-
gerichte aanpak van de klachtencommissie in voorkomende gevallen wordt gecom-
bineerd, zodat de burger die dat echt wil aan de ene kant zelf zijn verhaal kan doen 
ten overstaan van een onafhankelijke commissie terwijl aan de andere kant het be-
oordelen van het geweld niet alleen maar ziet op de nogal binaire vraag of de ge-
weldsaanwending wel of niet volgens de regels was, maar ook of de context van de 
situatie en de beleving van de burger wellicht aanleiding geeft voor reflectie, waar-
door de politie kan leren en de burger het gevoel krijgt dat hij de politie (weer) kan 
vertrouwen. Het zal een delicaat proces blijven waarin enerzijds moet worden ge-
waakt voor formalisme (verschuilen achter procedures) en anderzijds moet worden 
gestreefd naar procedures die zowel voor de politieambtenaren als voor de burgers 
veilig en rechtvaardig voelen.  
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De mogelijke procedures na geweldsaanwending in een regionale eenheid 
van de politie 
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