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Geachte heer Bouman, 

 

Afgelopen jaar ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes van 

burgers, bedrijven en instellingen, waarvan 1350 klachten de politie betreffen; een 

stijging van ruim 10% ten opzichte van 2011. Deze klachten en signalen geven 

mij een goed beeld van wat er beter kan in het openbaar bestuur in Nederland, en 

wat daarbij van belang is voor uw organisatie.  

 

Op 20 maart 2013 bied ik de Tweede Kamer mijn jaarverslag over 2012 aan. Als 

onderdeel daarvan, zoals aangekondigd, besteed ik in deze jaarbrief aandacht 

aan de belangrijkste onderwerpen die spelen in de relatie tussen de burger en uw 

organisatie. Dat zijn wat mij betreft politiegeweld, vermissing van minderjarige 

kinderen, aangiftebeleid, nazorg door de politie, informatieverstrekking en de 

komst van de Nationale politie.   

 

Politiegeweld 

Op burgers kan geweld door de politie een grote emotionele impact hebben. Door 

de jaren heen hebben daarom burgerklachten over de politie betrekking op allerlei 

vormen van politiegeweld. Het afgelopen jaar was dat niet anders.  

 

Ik vind het belangrijk dat de politie zo terughoudend mogelijk is bij het gebruik van 

geweld. Daarom heb ik een onderzoek gestart naar de inzet en proportionaliteit 

van politiegeweld. Centraal staat hierin de vraag wat burgers in redelijkheid 

mogen verwachten van de professionele en proportionele toepassing van geweld 

door de politie. Ik wil met het onderzoek een bijdrage leveren aan het formuleren 

van waarborgen rondom de aanwending van politiegeweld. Bij waarborgen denk 

ik met name aan heldere richtlijnen en een betere toetsing achteraf. Graag maak 

ik met u afspraken over de proportionaliteit van politiegeweld.  

 

Vermissing minderjarigen 

Op 14 maart jl. heb ik het rapport Kind Vermist, hoe de politie omgaat met 

meldingen van vermissing van minderjarigen gepubliceerd. Ik heb onderzocht wat 

ouders of verzorgers in redelijkheid mogen verwachten van de politie op het 

moment dat hun kind vermist is. Hierbij speelt de manier waarop de politie de 

ouder bejegent een rol en ook de wijze waarop de politie al dan niet urgentie aan 
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een vermissing toekent. Het onderzoek heeft geleid tot actiepunten die belangrijk 

zijn bij de vermissing van een kind. Zo zou de politie ouders ervan bewust moeten 

maken dat zij altijd 112 moeten bellen bij de vermissing van een kind. Verder zien 

de actiepunten op het zorgvuldig en professioneel inschatten van de urgentie van 

een vermissing, het bevorderen van de samenwerking met gesloten jeugdzorg 

instellingen en het bewerkstelligen dat bij een urgente vermissing - ongeacht de 

vraag of er sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit - die opsporings-

middelen beschikbaar en toegankelijk zijn die noodzakelijk zijn om het kind op te 

sporen. Bovendien is het van belang dat de politie altijd respectvol met de ouders 

communiceert en goede informatie geeft over de acties die de politie onderneemt.  

 

Dit rapport is in goede samenwerking met de politie tot stand gekomen. Als 

Nationale ombudsman ben ik ervan overtuigd dat bij de politie de wens bestaat 

om in vermissingsgevallen deskundig en doortastend te zijn. Tegelijkertijd 

realiseer ik mij dat met de komst van de Nationale politie veel verschillende 

projecten gestart worden die om belangrijkheid met elkaar strijden. Gelet op het 

urgente belang van vermiste kinderen en hun ouders doe ik een beroep op de 

politie om aan de projecten rond vermissingen de hoogste prioriteit te geven. 

 

Aangiften en 2 weken-termijn 

De Nationale ombudsman heeft het afgelopen jaar wederom veel klachten 

ontvangen over de wijze waarop de politie reageert op het verzoek van een burger 

om een aangifte op te nemen. Deze ontwikkeling sluit goed aan op de bevindingen 

van de Inspectie Veiligheid & Justitie in het rapport 'Aangifte doen: de burger 

centraal'.
1
 Illustratief is rapport 2012/062 waarin het gaat om een man die aangifte 

wil doen van oplichting door een kennis. De politie weigerde de aangifte op te 

nemen omdat het om een civielrechtelijke kwestie zou gaan, hetgeen niet het geval 

bleek te zijn. Ik zie graag verbetering rondom het proces van aangifte doen. 

 

Vorig jaar heeft de minister van Veiligheid en Justitie aangekondigd dat de 

Nationale politie in 2013 een aangever van een ernstig misdrijf binnen twee 

weken na het doen van de aangifte, laat weten of er wat met de aangifte zal 

worden gedaan. Ik zie met belangstelling tegemoet hoe die informatieverstrekking 

aan burgers na het doen van aangifte verloopt. Zelf zal ik een bijsluiter 'Aangifte 

doen' ontwikkelen, zodat burgers weten wat zij in redelijkheid kunnen verwachten 

van de overheid bij het doen van aangifte. 

  

                                                           
1
 Kamerstukken II 2012-2013, 29628, nr. 340, bijlage.  
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Aandacht voor burgers na afloop van een ingrijpend politieoptreden 

Het afgelopen jaar viel het mij in een aantal klachtdossiers op dat na afloop van 

een ingrijpend optreden van de politie, dat door mij als rechtmatig werd beoor-

deeld, door de politie niet altijd persoonlijk aandacht (nazorg) werd besteed aan 

burgers die daarmee waren geconfronteerd.
2
 Dat is jammer omdat mijn ervaring 

is dat veel klachten kunnen worden voorkomen door uit eigen initiatief begrip te 

tonen voor de last die burgers hebben ervaren door op zich rechtmatig en 

behoorlijk politieoptreden. Naar mijn mening schiet de politie nog te vaak in een 

kramp door te vrezen dat het tonen van begrip twijfel zou wekken over de recht-

matigheid van het optreden. Onze ervaring is dat veel burgers vaak juist 

aangeven prima te kunnen begrijpen waarom de politie heeft opgetreden maar 

dat zij graag erkenning willen voor het leed dat hen daarbij is aangedaan en de 

impact die het optreden op hen heeft gehad. Dit speelt een nog grotere rol in 

zaken waarin de politie niet rechtmatig heeft opgetreden. Vanwege deze proble-

matiek open ik het onderzoek ‘nazorg na ingrijpend politieoptreden’. 

 

Informatie- en gegevensverstrekking  

Regelmatig was er discussie met politiekorpsen over een weigering gegevens 

(mutaties, geweldrapportages) aan mij te verstrekken met een beroep op de 

geheimhoudingsplicht op grond van de Wet politiegegevens. De Algemene wet 

bestuursrecht verplicht de politie om mij de nodige inlichtingen, waaronder politie-

gegevens, te verschaffen. Ik verwacht hierbij medewerking van de regionale 

eenheden. 

In principe is politie-informatie vertrouwelijk van aard. In sommige gevallen is het 

de politie wettelijk toegestaan om politie-informatie aan derden te verstrekken. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een zorgmelding aan een ketenpartner
3
 of 

informatieverstrekking aan nabestaanden
4
. Ik verwacht een grotere zorgvuldig-

heid als het gaat om het delen van politie-informatie met externe partijen en 

verneem graag hoe die zorgvuldigheid is geborgd.  

 

Nationale politie  

Belangrijk in 2012 was de aanloop naar de vorming van de Nationale politie die 

met ingang van 1 januari van dit jaar een feit is. De gevolgen van de nieuwe 

organisatiestructuur voor de klachtbehandeling zijn op dit moment nog niet goed 

te overzien. Daar is de nieuwe organisatiestructuur nog te pril voor. De kans is 

                                                           
2
 Cf. rapporten 2012/183, 2012/197, 2012/111 en 2012/084.  

3
 Cf rapporten 2012/204 en 2012/184.  

4
 Rapport 2012/130.  
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echter reëel dat tijdens de reorganisatie het aantal klachten toeneemt. Ik zal de 

klachtenstroom extra in de gaten houden.  

 

Kortom  

Ik vraag kortom:  

- attentie voor de proportionaliteit van politiegeweld en uw visie daarop;  

- concrete initiatieven om uitvoering te geven aan de actiepunten uit het rapport 

Kind Vermist, hoe de politie omgaat met meldingen van vermissing van 

minderjarigen; 

- een verbeterplan voor de aangiftepraktijk; 

- acties om de nazorg beter te regelen; 

- medewerking bij het verschaffen van de nodige inlichtingen, waaronder 

politiegegevens; 

- een visie op de borging van de vertrouwelijkheid van politie-informatie. 

 

Graag ga ik over deze onderwerpen en verbeterpunten met u in gesprek. Deze 

jaarbrief wordt ook aan de Tweede Kamer gestuurd en komt op de website van 

de Nationale ombudsman. Mocht u vragen hebben dan ben ik graag bereid tot 

een verdere toelichting. U kunt contact (laten) opnemen met Munish Ramlal 

(beleidsadviseur) bereikbaar via (070) 356 36 02 of 

m.ramlal@nationaleombudsman.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

De Nationale ombudsman, 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 



 

Aantal klachten over Politie 

 2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 1226 1350 

Aantal behandelde klachten 1305 1410 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 178 213 

2. Bemiddelingen 21 7 

3. Onderzoeken met rapport 84 40 

- Gegrond 27 12 

- Deels gegrond 32 14 

- Niet gegrond 24 13 

- Geen oordeel 1 1 

4. Onderzoeken met brief 12 15 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 18 145 

6. Verwijzen of informeren 992 990 

 

 


