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STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Rb Dordrecht 17/08/2010 LJN BN5560 
 
Mr F. van Laanen (politierechter) 
 
Geen advocaat en geen verdachte (dus verstek) 
 
Eis: EUR 750 boete en 2 weken voorwaardelijk 
 
Maar... waarvoor? 
  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Politie ziet auto rijden 
Navraag kenteken (geen rijbewijs) 
 
Politie geeft stopteken 
Navraag persoon (openstaande boete) 
 
Aanhouden 
Fouilleren 
Boeien 
 
Escalatie...  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Wederspannigheid? 
 
Fouilleren 
Artikel 8 lid 3 Politiewet 1993 
 
Boeien 
Artikel 22 Ambtsinstructie Politie 
 
Argumentatie 
Rapport 2010/177 van Nationale Ombudsman 
  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Elke politieambtenaar moet per geval afwegen of 
dit een door de wet toegelaten doel dient en of het 
eigenlijk wel nodig is. 
 
De redenen voor deze afweging moet de politie-
ambtenaar duidelijk opschrijven, zodat zij contro-
leerbaar zijn. 
 
Standaard fouilleren dan wel boeien en met alge-
mene opmerkingen volstaan, mag dus niet. 
  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Aangezien het handboeien niet rechtmatig was, is 
het bestanddeel "werkzaam in de rechtmatige uit-
oefening van zijn bediening" niet bewezen. 
 
Vrijspraak 
  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Rapport Ombudsman 2010/177 
Geboeid naar ambassade 
 
17 september 2007 Zeist-Den Haag-Zeist 
Vreemdeling (geen antecedente bekend) 
Presentatie Libanese Ambassade 
Geboeid, geprikt en geslagen 
 
Letsel 
  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Het melden van gebruik van geweld is een nood-
zakelijke voorwaarde voor de legitimering van het 
geweldsmonopolie van de overheid. 
 
Rechtmatigheidstoetsing 
 
Het "standaard" aanleggen van handboeien wordt 
door de Nationale Ombudsman sinds jaar en dag 
als niet behoorlijk beoordeeld. 
  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Vereist zijn concrete feiten en omstandigheden, 
zoals in "talloze rapporten benadrukt". 
 
Aangescherpte Geweldsinstructie Penitentiaire In-
richtingen wijkt af van wettelijke bepalingen. 
 
Proportionaliteit en subsidiariteit 
Doel was "presenteren" aan consul 
Doel was niet "over de drempel sleuren" 
 
Gebruik wapenstok?  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Verklaring verzoeker staat haaks op verklaring 
verweerder. Normaal gesproken onthouding oor-
deel, maar in dit geval omkering bewijslast. 
 
Geen nauwkeurige rapportage 
Ongeschonden vertrokken 
Gewond teruggekomen 
Schijn tegen 
 
Burgers die gedetineerd zijn, verkeren in een af-
hankelijke positie.  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Slotbeschouwing Nationale Ombudsman 
 
Met zijn weigering om geboeid naar buiten te gaan 
voorkwam verzoeker terecht dat hij in een voor 
hem vernederende situatie terecht kwam. 
  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Wie ziet toe op de toezichthouder? 
Klagen en toevoegen 
Behoorlijkheidstoetsing rechter 
Artikel 359a Sv (en NO OM) 
Behoorlijkheidstoetsing ombudsman 
Veel voorkomende klachten 
Ramsahai v Nederland 
ANWB Smartengeldgids 
  



WIE ZIET TOE OP DE TOEZICHTHOUDER? 
 
Wie ziet toe op de toezichthouder? 
 
Bevoegdheden Riksdagens Ombudsmän 
Buitengewoon aanklager 
Disciplinaire maatregelen 
Zoals loonkorting en ontslag 
 
Bevoegdheden Nederlandse Ombudsman 
Geen macht, wel gezag 
  



WIE ZIET TOE OP DE TOEZICHTHOUDER? 
 
Wet Nationale Ombudsman 
De Nationale Ombudsman 
De Kinderombudsman (IVRK) 
 
Titel 9.2 AWB 
Klachtenbehandeling door een ombudsman 
 
Wet Organisatie en Bestuur Gerechten 
Overgangsbepaling XIII 
Artikel 14a-14e Wet RO (oud) 
  



WIE ZIET TOE OP DE TOEZICHTHOUDER? 
 
Ombudskamer Hoge Raad 
HR 30/03/1998 NJ 1998, 554 
 
Kantonrechter Rotterdam 
Ontbinding arbeidsovereenkomst 
Loon onttrokken aan beslag dan wel zwart loon 
 
Brief kantonrechter van 1 mei 1997 
"Ik ga bij officier van justitie aangifte doen 
van onttrekking aan beslag en belastingfraude" 
  



WIE ZIET TOE OP DE TOEZICHTHOUDER? 
 
In het recht op een eerlijk proces ligt besloten dat 
partijen alle feiten en omstandigheden welke naar 
hun inzicht van belang kunnen zijn voor de beslis-
sing van hun geschil, vrijelijk ter kennis van de 
rechter moeten kunnen brengen. 
 
Tenzij... 
Verplichting tot aangifte 
Rechter wordt als getuige gehoord 
Rechter meent dat er sprake is van meineed 
  



WIE ZIET TOE OP DE TOEZICHTHOUDER? 
 
Ombudskamer Hoge Raad 
HR 30/10/2001 LJN ZD2515 Echtscheiding 
 
Bezwaarschrift tegen dagvaarding 
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk 
Zowel Rechtbank Rotterdam als Hof Den Haag 
 
OM-cassatie 
  



WIE ZIET TOE OP DE TOEZICHTHOUDER? 
 
Vrouw: NLG 500.000 zwart geld in Oostenrijk 
 
Man: niet mijn geld, maar geld van derde 
 
Valse beleggingsovereenkomst 
 
Misleiding rechter (en wederpartij) 
  



KLAGEN EN TOEVOEGEN 
 
Als advocaat behartig ik graag je belangen. Gezien 
het mijn werk is, moet ik er voor zorgen dat ik er 
voor betaald krijg. 
 
RvS 19/10/2011 LJN BT8550 
Appellante opgepakt door interventieteam 
Appellante eerder (ten onrechte) opgepakt 
Klacht Gemeentelijk Ombudsman te Utrecht 
 
Hulp advocaat niet geïndiceerd 
Zelf, of hulp sociaal raadslieden gemeente  



KLAGEN EN TOEVOEGEN 
 

 
 
B060 Klachten overheidshandelen 
 
Tekstblok 5560 
Geen rechtsbijstand wordt verleend, omdat naar het oordeel van de Raad 

voor Rechtsbijstand het een belang betreft waarvan de behartiging 

redelijkerwijs kan worden overgelaten aan rechtzoekende zelf, zo nodig 

met bijstand van een andere persoon of instelling van wie dan wel 

waarvan de werkzaamheden niet vallen binnen de werkingssfeer van de Wet 

op de rechtsbijstand. (artikel 12, lid 2, aanhef en onder g, Wet op de 

rechtsbijstand) 

http://kenniswijzer.rvr.org/


KLAGEN EN TOEVOEGEN 
 
Feitelijk complex 
Juridisch ingewikkeld 
 
Aansprakelijkstelling in brief 
Dagvaarding op lange termijn 
 
O012 Geschil onrechtmatige overheidsdaad 
B010 Bezwaarschrift tegen afwijzing toevoeging 
  



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING RECHTER 
 
Rechter-commissaris 
Artikel 59a Sv 
 
Rechter op zitting 
Artikel 359a Sv 
 
Zogenaamd gesloten stelsel rechtsmiddelen 
 
Rb Den Haag 09/07/2008 LJN BD7002 
Rb Zwolle18/03/2008 LJN BC7514 
  



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING RECHTER 
 
Rb Den Haag 09/07/2008 LJN BD7002 
 
Melding politie: 
Man zou op station met mes lopen zwaaien 
Man zou meisjes hebben bedreigd 
Mes zou zich in jaszak bevinden 
 
Waarneming rechter-commissaris: 
Arm van boven naar onder in (bloedend) verband 
Been van lies tot enkel in (bloedend) verband 
Onrechtmatige inverzekeringstelling  



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING RECHTER 
 
Rechtbank Den Haag: 
Vermoeden van schuld? 
Inverzekeringstelling toegelaten? 
Inverzekeringstelling anderszins onrechtmatig? 
 
Beginselen behoorlijke strafrechtspleging: 
Gelijkheidsbeginsel 
Vertrouwensbeginsel 
Verbod van willekeur 
Evenredigheidsbeginsel 



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING RECHTER 
 
Rechtbank Den Haag: 
 
HR 08/05/2001 LJN AB1566 en NJ 2001, 587 
Over "inverzekeringstelling" klagen bij RC 
 
HR 21/12/2004 LJN AR5092 en NJ 2005, 172 
Over "hardhandig politieoptreden" klagen op zitting 



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING RECHTER 
 
Rb Zwolle18/03/2008 LJN BC7514 
 
Rechtbank Zwolle: 
 
Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen zou op 
onaanvaardbare wijze worden doorkruist, indien 
opnieuw beroep zou kunnen worden gedaan op 
verzuimen bij de aanhouding die reeds aan de 
rechter-commissaris zijn voorgelegd. 
  



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING RECHTER 
 
RC verwijst naar rechter op zitting 
 
Rechter op zitting verwijst naar RC 
 
Altijd klagen! 
  



ARTIKEL 359A SV (EN NO OM) 
 
Indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek 
vormen zijn verzuimd die niet meer kunnen worden 
hersteld en de rechtsgevolgen daarvan niet uit de 
wet blijken kan de rechter bepalen dat: 
- strafvermindering 
- bewijsuitsluiting 
- niet-ontvankelijkheid 
 
Bij strafvermindering rekening houden met doel 
bepaling, ernst verzuim en geleden nadeel. 
  



ARTIKEL 359A SV (EN NO OM) 
 
Responsieplicht 
 
Er is geen sprake van dat doelbewust of met grove 
veronachtzaming van de belangen van de verdach-
te aan diens recht op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak is tekortgedaan. 
 
HR 19/12/1995 NJ 1996, 249 (Zwolsman) 
  



ARTIKEL 359A SV (EN NO OM) 
 
Vooraf 
Soms is verdachte beter uit met vrijspraak dan met 
niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie. 
 
Verweer 1 
Normvervaging in strafvordering. Wat vroeger een 
grove veronachtzaming was, is tegenwoordig een 
weinig opzienbarend verzuim. 
 
Dossier 13346 
  



ARTIKEL 359A SV (EN NO OM) 
 
Verweer 2 
Wettekst van latere datum dan Zwolsman-arrest. 
 
Verweer 3 
Wettekst luidt anders dan Zwolsman-criterium.  
Door verzuim geen behandeling die aan beginse-
len van behoorlijke procesorde voldoet.  
Doelbewust of met grove veronachtzaming van de 
belangen van de verdachte aan diens recht op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.  



ARTIKEL 359A SV (EN NO OM) 
 
Verweer 4 
Door verzuim veroorzaakte nadeel kan niet worden 
gecompenseerd door strafvermindering dan wel 
bewijsuitsluiting. Vergelijk: 359a lid 1 sub a Sv. 
  



ARTIKEL 359A SV (EN NO OM) 
 
Verweer 5 
In Zwolsman-zaak was geen sprake van een on-
herstelbaar vormverzuim. 
 
Weliswaar was in strijd met artikel 152 Sv niet ten 
spoedigste een procesverbaal opgemaakt, maar 
het vereiste procesverbaal is later wel opgemaakt. 
 
Verkregen resultaten konden bovendien voor het 
bewijs worden uitgesloten. 
  



ARTIKEL 359A SV (EN NO OM) 
 
Verweer 6 
Niet doelbewust en met grove veronachtzaming, 
maar doelbewust of met grove veronachtzaming 
 
97x 
5x Rb Amsterdam 
8x Hof Amsterdam 
 
Verweer 7 
Verhouding tussen ernst feit en ernst schending 
Gaat om proportionaliteit en subsidiariteit  



ARTIKEL 359A SV (EN NO OM) 
 
Verweer 8 
Zonder effectieve sanctie ook geen effectieve aan-
sporing voor Openbaar Ministerie om zorgvuldig te 
werken. 
 
Verweer 9 
Behoorlijke procesorde dient niet alleen belangen 
verdachte, maar sterkt ook vertrouwen burgers in 
rechtspleging. 
 
Het is ook mijn Openbaar Ministerie!  



ARTIKEL 359A SV (EN NO OM) 
 
Verweer 10 
Tekst & Commentaar geeft voorbeelden waarbij 
niet-ontvankelijkheid zou zijn uitgesproken. 
 
HR 02/11/1999 NJ 2000, 162 
Gebrek aan controle op opsporing door Openbaar 
Ministerie. Niet NJ 2002, 162, maar NJ 2000, 162. 
 
HR 30/01/2001 LJN AA9811 en NJ 2001, 281 
Wijze van aanhouding. Fout voorbeeld: Openbaar 
Ministerie wel-ontvankelijk.  



ARTIKEL 359A SV (EN NO OM) 
 
Rb Leeuwarden 03/01/2008 LJN BC112 
Niet volgen aanwijzing opsporing seksueel mis-
bruik Goed voorbeeld. 
 
En er zijn (vanzelfsprekend) meer voorbeelden. 
 
Cortens pagina 799 (7e druk) 
HR 05/12/1989 NJ 1990, 719 
 
En hoe zit het met de redelijke termijn? 
  



ARTIKEL 359A SV (EN NO OM) 
 
HR 17/06/2008 LJN BD2578 NJ 2008, 358 
"Herijking regels overschrijding redelijke termijn" 
 
Hoge Raad geeft in uitspraak regels hoe in cassa-
tie wordt omgegaan met overschrijding van de re-
delijke termijn. 
 
Garandeert de wettelijke verjaringstermijn (van ar-
tikel 70 Sr) een berechting binnen een redelijke 
termijn? 
  



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING OMBUDSMAN 
 
Overheidshandelen 
 
Gedragingen 
Geen besluiten 
Geen zaken onder rechter 
 
Eerst instantie (binnen 1 jaar) 
Vervolgens ombudsman (binnen 1 jaar) 
  



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING OMBUDSMAN 
 
Bron van kennis en argumenten 
 
Juridisch geschoold 
Gedetailleerde regelingen 
 
Niet behoorlijk > Onbehoorlijk > Onrechtmatig 
 
Toetsingskader 
  



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING OMBUDSMAN 
 
Grondrechten 
Discriminatieverbod 
Briefgeheim 
Telefoongeheim 
Huisrecht 
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer 
Verbod onrechtmatige vrijheidsbeneming 
Andere grond- en mensenrechten 
  



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING OMBUDSMAN 
 
Materiële behoorlijkheid 
Gelijkheid 
Redelijkheid 
Evenredigheid 
Rechtszekerheid 
Verbod misbruik van bevoegdheid 
Coulance 
 
Schadevergoeding uit coulance. Ruimer dan scha-
devergoeding die rechtens is aangewezen.  



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING OMBUDSMAN 
 
Formele behoorlijkheid 
Verbod van vooringenomenheid 
Hoor- en wederhoor 
Motivering 
Fair play 
  



BEHOORLIJKHEIDSTOETSING OMBUDSMAN 
 
Zorgvuldigheid - Instructienormen 
Actieve informatieverwerving 
Adequate informatieverwerving 
Administratieve nauwkeurigheid 
Correcte bejegening - Beleefdheid 
Correcte bejegening - Fatsoenlijkheid 
Correcte bejegening - Hulpvaardigheid 
Voortvarendheid 
Professionaliteit 
Bijzondere zorg 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Jaarverslag 2006 
"Regel is regel" is niet genoeg 
 
Jaarverslag 2010 
"Wat vindt u ervan?" 
 
Politie, Openbaar Ministerie en CJIB 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Politie 
Drie tot dertien klachten per agent per jaar 
Korpsleiding gaat "voor de troepen staan" 
 
Openbaar Ministerie 
4.000 medewerkers 
500.000 strafdossiers 
300.000 WAHV-dossiers 
Circa 200 klachten per jaar 
 
Wel aangifte, maar geen vervolging  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Weinig bekendheid klachtprocedure OM 
Klacht over OM wordt bij politie neergelegd 
Klachten worden niet herkend ("klaagschrift") 
OM bestrijdt bevoegdheid Nationale Ombudsman 
 
12 Sv 
9:8 AWB (en 9:22 AWB) 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2006/162 
Ontvankelijkheid klacht 
 
30 juni 2004 te Utrecht 
Meervoudige brandstichting 
Meervoudige kamer Rechtbank Utrecht 
 
Knetter stoned 
Vlucht, pakt portofoon en trekt aan haren 
Krijgt daarop vuistslag in gezicht van agent 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Bestuursorgaan niet verplicht klacht te behandelen 
ten aanzien van gedraging: 
 
e door procedure aan andere rechter dan admini-

stratieve rechter is onderworpen of is onderwor-
pen geweest 

 
f  zolang een vervolging gaande is 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Ombudsman:  
- Andere rechter dan administratieve rechter ziet op 
 burgerlijke rechter en niet op strafrechter  
- Verplichting om klacht in behandeling te nemen 
 zodra vervolging teneinde is gekomen  
- Strafrechter heeft zich expliciet noch impliciet uit
 gelaten over gedraging/vuistslag 
 
Fair play  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2009/273 
Aanhouding om straf uit te zitten 
 
Utrecht 25 januari 2007 
 
Geen gelegenheid om zich te melden 
Zeven agenten en een diensthond 
Geen machtiging binnentreden 
Controle aanwezige scooters 
 
Behoorlijkheid, evenredigheid en huisrecht  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2011/154 
Aanhouding op school van 15-jarige 
 
Buurtbewoner "tipt" wijkagent over wapen 
Officier geeft toestemming voor aanhouding 
Vier agenten (in burger) halen jongen uit klas 
 
Actieve en adequate informatieverwerving 
Evenredigheid 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Ombudsman: 
 
Redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar 
feit moet objectief redelijk zijn. Het mag niet een 
subjectief oordeel zijn. Vergelijk: 27 Sv. 
 
"Niet enkel in ogen van opsporingsambtenaar." 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Ombudsman: 
 
Aanhouding van iemand beneden 18 jaar mag 
slechts als uiterste maatregel toegepast worden. 
Vergelijk: artikel 37 sub b IVRK. 
 
De aanhouding, inhechtenisneming of gevangen-
neming van een kind wordt slechts gehanteerd als 
uiterste maatregel en voor de korst mogelijke duur. 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2011/220 
Aanhouding in universiteitsbibliotheek 
 
9 juli 2009 te Eindhoven 
 
Project overlast verslaafden 
Verzoeker zit achter computer bibliotheek 
Vier agenten in burger komen van achteren 
Nek, armen en geboeid afvoeren naar bureau 
Verbaal agressief, gasdrukpistool en pepperspray 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Ombudsman: 
 
Het had op de weg van de betrokken politieambte-
naren gelegen om eerst te proberen of verzoeker 
op een voor hem minder belastende wijze kon 
worden aangehouden. 
 
Evenredigheid 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2011/170 
Aanhouding op basis van een aangifte 
 
Rotonde 
Een man op fiets 
Twee mannen in auto 
23.00 uur zeven agenten met stormram 
 
Klachtcommissie versus Korpsleiding 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Professionaliteit 
Eerst degene die zou hebben bedreigd 
 
Schending persoonlijke vrijheid 
Geen redelijke verdenking 
 
Schending huisrecht 
Geen doorzoeking 
 
Administratieve nauwkeurigheid 
Gebrekkig verslag  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2010/057 
Beslag auto - Klacht ongegrond 
 
Rapport Ombudsman 2011/344 
Beslag hennepplantjes - Klacht gegrond 
 
Hoe zit dat? 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Teruggave van alle goederen, met uitzondering 
van hennepplantjes 
 
Officier van justitie had ondertussen alle goederen 
laten vernietigen 
 
Vordering EUR 20.000 
 
Aanbod EUR 3.150 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Klacht: 
Geen "nieuw waarde", maar "gebruikte waarde" 
Na vernietiging taxatie goederen 
Geen tweede deskundige 
 
Ombudsman: 
Schadevergoedingswijzer nationale ombudsman 
Zestien spelregels voor omgaan met schadeclaims 
www.nationaleombudsman.nl 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Het ligt in de risicosfeer van de overheid dat ach-
teraf niet meer is te achterhalen wat de staat en 
daarmee de waarde van de goederen was. 
 
In dit geval (voorraad gesloten growshop) redelijk 
als er van wordt uitgegaan dat de helft van de in-
beslaggenomen goederen nieuw waren. 
 
Voorwaarde van finale kwijting niet behoorlijk. 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2010/341 
Geforceerde deur - Klacht ongegrond 
 
Motivering afwijzing schadevergoeding schiet te 
kort, want ook rechtmatig optreden kan verplichting 
tot vergoeding van schade meebrengen. Vergelijk: 
HR 17/09/2004 LJN AO7887 en NJ 2005, 392. 
 
Echter...  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Gezien omvang en ernst voorgeschiedenis van 
hun zoon komt het voor risico van verzoekers dat 
schade is toegebracht aan hun woning bij de aan-
houding van in die woning verblijvende zoon. 
 
Artikel 6:101 BW 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2010/036 (Doetinchem) 
Diensthond bijt voetbalvandaal in steeg 
Klacht gegrond 
 
Rapport Ombudsman 2011/020 (Markelo) 
Diensthond bijt inbreker in tuin 
Klacht ongegrond 
 
Rapport Ombudsman 2009/076 (Den Haag) 
Diensthond bijt fietser 
Klacht gegrond  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2010/249 
Handboeien - Klacht gegrond 
 
Zedendelict of helpen met plassen? 
  



   
  

 
 
Beste advocaat, 
 
We hopen je volgend jaar niet meer in het politiewerk 
tegen te komen. 
 
Mocht dat wel zo zijn, dan kan je rekenen op onze 
bijzondere aandacht! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Veelplegersteam Politie Zaanstreek 

 

   
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2011/227 
Kerstkaart voor "zeer actieve veelpleger" 
 
Gegrond: aangemerkt als veelpleger 
Gegrond: uitvoering veelplegersbeleid 
Gegrond: niet geïnformeerd over registratie 
Ongegrond: geen volledige inzage gegevens 
 
Artikel 38m Sr 
Richtlijn Strafvordering Meerderjarige Veelplegers 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Verbod misbruik van bevoegdheid 
 
Als verzoekster als veelpleger zou mogen worden 
aangemerkt, dan betekent dit dat de politie haar 
actief mag volgen. 
 
ISD-maatregel beknot recht om te demonstreren 
 
Het voeren van regelmatige gesprekken door een 
adoptieagent met een actievoerder kan leiden tot 
meer begrip voor elkaars optreden.  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2010/319 
HKS (Herkenningsdienstsysteem) 
 
Twintig jaar (ten onrechte) geregistreerd als hard-
drugsgebruiker en alcoholist 
 
Van alles wordt ingevoerd/overgenomen 
 
Initiatief ligt bij burger 
Kost veel moeite 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2010/365 
Sepotcode 02 - Gegrond 
 
Paardendagen Driesum 
Inrijden op verkeersregelaar 
Aanhouding voor poging doodslag 
 
Een aangifte 
Ontkennende verdachte 
Twee ontlastende getuigen 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2011/256 
Sepotcode 40 - Ongegrond 
 
Gering feit 
Huiselijk geweld 
Agenten (Bas en Claudia) 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Bas klaagt er ook over dat de officier van justitie 
geen raadsman heeft toegestaan bij het getuigen-
verhoor van Claudia door het Bureau Integriteit 
 
Niet in belang onderzoek 
Zou volgens wet niet kunnen 
Negatief advies officier van justitie 
Zou precedentwerking kunnen opleveren 
Paste niet binnen beleid Bureau Integriteit 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Geen verplichting, maar ook geen verbod 
 
Redelijkheidsvereiste 
 
Klacht gegrond 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2011/242 
Sepotcode 70 - Gegrond 
 
Woordenwisseling 
Komt tussen vrouw en andere bestuurder 
Slaat met knuppel ruit andere bestuurder in 
"Om andere bestuurder tot bedaren te krijgen" 
 
Transactie "omgezet" in sepot 
onder voorwaarde dat schade vergoed wordt 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Geen adequate informatieverstrekking 
 
Mogelijke gevolgen sepot 
 
Mogelijkheid om zaak aan rechter voor te leggen 
 
 
DOOR TIJDIGE BETALING VOORKOMT U VERDERE STRAFVERVOLGING! 

 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2011/136 
Transactie CJIB 
 
 

BIJ NIET BETALEN ZAL HET BEDRAG HOGER WORDEN. 

 
 
Beperking toegang rechter 
Indruk dat hogere eis ook wordt toegewezen  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2011/213 
Motorstep 
 
EUR 37,50 openstaand 
Kan na enkele uren bellen 
Vriend komt te laat op bureau 
Overgebracht naar huis van bewaring 
In weekeinde geen administratie aanwezig 
 
Mogelijkheid betaling ontnomen 
Geen hulpvaardigheid  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2009/253 
Piketdienst 
 
Piketadvocaat wil piketofficier spreken 
 
Als u (daadwerkelijk) advocaat bent, dan weet u 
welk nummer u moet bellen! 
 
Telefoon weekdienst Den Haag 070-381 1234 
Telefax weekdienst Den Haag 070-381 3859 
  



VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN 
 
Rapport Ombudsman 2006/190 
Jongens rijden weg - Gegrond 
 
Rapport Ombudsman 2010/184 
Niet aantreffen vuurwapen - Ongegrond 
 
Autoprocedure 
  



RAMSAHAI V NEDERLAND 
 
Rapport Ombudsman 2009/290 
 
Nationale Ombudsman doet aanbeveling om artikel 
7 Ambtsinstructie Politie in die zin uit te breiden dat 
vuurwapengebruik mogelijk wordt in het geval dat 
levensbedreigende omstandigheden tegen de poli-
tie of anderen dreigen. 
 
www.arrestatieteam.nl 
  



RAMSAHAI V NEDERLAND 
 
Misslag? 
De politie is je beste vriend! Toch? 
Engelse politie draagt geen vuurwapen 
 
Wie een vuurwapen draagt, stelt zich willens en 
wetens bloot aan de geenszins als denkbeeldig te 
verwaarlozen kans dat het vuurwapen onschuldige 
slachtoffers maakt. 
  



RAMSAHAI V NEDERLAND 
 
Jean Charles de Menezes 
 
EHRM 05/10/1999 33677/96 
Grams v Duitsland (Decision) 
 
EHRM 15/05/2007 52391/99 
Ramsahai v Nederland (Judgment) 
  



RAMSAHAI V NEDERLAND 
 
18-jarige Moravia Ramsahai 
Diefstal scooter tijdens Kwakoe Festival 
 
Ramsahai trok pistool 
Agent laat portofoon vallen 
Agent trekt ook pistool, waarschuwt en schiet 
 
Artikel 12 Sv 
Artikel 2 EVRM 
Artikel 6 EVRM 
  



RAMSAHAI V NEDERLAND 
 
Hoofdcommissaris van Politie 
Joop van Riessen 
De Telegraaf 
 
"Wat voor een onderzoekscommissie er daarnaast 
ook wordt ingesteld, ze komen er bij mij niet in." 
  



RAMSAHAI V NEDERLAND 
 
Rijksrecherche 
 
HR 18/01/2011 LJN BO3374 
Mishandeling op politiebureau 
 
Niet aangevoerd dat daardoor ernstige inbreuk is 
gemaakt op beginselen van behoorlijke procesor-
de, waardoor ... recht op eerlijke behandeling van 
de zaak is tekortgedaan. 
  



ANWB SMARTENGELDGIDS 
 
Artikel 51a lid 2 Sv 
De officier van justitie draagt zorg voor een correc-
te bejegening van het slachtoffer. 
 
Artikel 288a lid 2 Sv 
De voorzitter draagt zorg voor een correcte beje-
gening van het slachtoffer of de nabestaanden. 
 
"De kern van de slachtofferrechten" 
 
ANWB Smartengeld - Verkeersrecht  



ANWB SMARTENGELDGIDS 
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1275  Man 

  € 59 vier uur op politiebureau 

 

1277  Verdachte 

  € 360 zichtbaar geboeid op knieën 

 

1280  Krantenbezorger 

  € 803 een dag inverzekeringstelling 
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1284  Vliegtuigpassagier 

  € 2.030 geen misdrijf, maar overtreding 

 

1286  Terrorist 

  € 1.080 twee dagen inverzekeringstelling 

 

1289  Overvallen door arrestatieteam 

  € 2.525 voor schrik en angst 
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1393  Marinier Eric O. 

  € 10.807 wegens publiciteit 

 

1394  Gedetineerde 

  € 16.315 voor 232 dagen hechtenis 

 

1396  Gewapende overval 

  € 155.792 voor gewapende overval 

  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
Discussie 
 
Rondvraag 
  



STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN 
 
www.romelingh.com 
 
College Cursus 
 | Cursusaanbod 
 | Aanmelden 
 | Annuleren 
 | Cursusmateriaal 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0086.pdf 


