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Onveilig buiten? Veilig binnen!1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                   
1 Deze notitie kwam tot stand op basis van gesprekken met 13 (ex)politiemensen die onderwerp waren of zijn van disciplinair 
onderzoek. Zij namen zelf contact met mij op n.a.v. een oproep op LinkedIn, augustus 2018. Ik heb deze mensen geheimhouding 
beloofd, soms hen dat (gelet op lopende procedures) uitdrukkelijk aangeraden. Daarnaast voerde ik gesprekken met de 4 
politievakbonden, 2 advocaten die politiemensen bijstaan, 2 voormalig medewerkers van het Openbaar Ministerie en 1 
gespecialiseerd arbeidsjurist.  
Ik heb er voor gekozen geen gesprek aan te gaan met vertegenwoordigers van het korps omdat ik zowel hen als mezelf (gelet op 
de toegezegde geheimhouding) niet in een lastige positie wilde brengen. 

Met deze notitie pleit ik voor: 
 
- onderzoek naar de kwaliteit van het integriteitsonderzoek 
door en bij de politie 
- politietuchtrecht dat meer op eigen benen staat, los van 
strafrechtelijk onderzoek door het OM 
- het aanstellen (binnen het korps) van een zelfstandige politie 
Ombudsman 
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De politie moet integer zijn. Daar is weinig discussie over. Integriteit is één van de 
kernwaarden van het korps. Maar hoe zit het met integriteitsonderzoek bij de politie? Is dat 
integer, fair, betrouwbaar? Als kamerlid ben je er voor het algemeen belang, de hoofdlijn, 
niet zozeer voor de individuele casus. De politieman die aandacht vroeg voor zijn situatie 
moest fors aandringen om tot mij door te dringen. Uiteindelijk besloot ik zijn verhaal aan te 
horen. Eerst was ik verbaasd, toen argwanend, uiteindelijk verbijsterd. 
 
 

Hij was al enkele jaren in gevecht met het korps. Een uit de hand gelopen 
bejegeningskwestie had geleid tot een strafrechtelijk onderzoek. Volgens het OM had 
hij meerdere strafbare feiten gepleegd. Hij wist zeker van niet. OM en politie leken 
onderling afspraken te maken hoe de zaak af te ronden: het korps zou disciplinair 
straffen, het OM seponeren. Het voelde niet goed. 
 
Hij kon niet leven met de gedachte dat hij als politieman een strafbaar feit had 
gepleegd. En hij kon zich ook niet verzoenen met de disciplinaire straf die hij als 
voorwaarde van dat sepot kreeg opgelegd. Want hij had niets fout gedaan. De 
landelijke Bezwaar Advies Commissie was dat met hem eens en (wat niet vaak 
gebeurt): de korpschef nam dat over. De disciplinaire straf was van tafel.  
 
Tussentijds had de politie een persbericht uitgegeven waarin zijn casus met naam en 
toenaam vermeld stond. Dat had forse impact op hem en op zijn gezin. Iedereen in zijn 
dorp kende hem als politieman. Ook de landelijke media pakten het verhaal op en er 
was niemand die het voor hem op nam. Het gezin schaamde zich voor iets wat hij niet 
gedaan had.  
 
Nadat de disciplinaire straf van tafel was restte nog één ding: zelf een 12 Sv-
procedure2 starten om zijn strafzaak in een vrijspraak te laten eindigen. Het 
Gerechtshof wees die vordering toe. Met een openbare terechtzitting in het vooruitzicht 
voelde hij dat vanuit het korps de druk op hem – om  de zaak te laten rusten – toenam.  
Na 35 dienstjaren wilde hij nog maar één ding: weg bij de politie. Zelfrespect en 
rehabilitatie waren voor hem nog belangrijker dan behoud van deze baan. Inmiddels is 
hij al bijna 3 jaar aan het knokken, voor zijn eigen integriteit.3 

 
 
Dit was één casus, één verhaal, één kant van het verhaal. In augustus 2018 plaatste ik een 
oproep: wie heeft er ervaring met integriteitsonderzoek, positief of negatief. Het leidde tot 
veel reacties en meerdere gesprekken. Verschillende mensen, identieke ervaringen. 
Politiemensen die na jaren trouwe dienst veelal in eenzaamheid knokten tegen een machtige 
organisatie. Natuurlijk vind ik het belangrijk dat ieder vermoeden van niet-integer of zeker 
van strafbaar handelen van politiemensen onderzocht wordt. Maar ik vind het ook belangrijk 
dat integriteitsonderzoek bij de politie integer plaatsvindt. Wij vragen als samenleving van 
politiemensen dat zij optreden als wij dat niet meer durven of mogen. Dat levert risicovolle 
situaties op. Die potentiële onveiligheid buiten kan alleen aanvaard worden als binnen de 
muren van het politiebureau een veilige situatie bestaat. En dat omvat ook fair, integer 
integriteitsonderzoek als iemand een misstap verweten wordt. Waarbij iedere casus op eigen 
zwaarte gewogen wordt. 
  

                                                   
2 Procedure gericht op het dwingen van het Openbaar Ministerie om na transactie of sepot tóch tot vervolging over te gaan. 
Biedt voor betrokkene de mogelijkheid om volledig vrijgesproken te worden. 
3 De beschrijving van deze casus is met toestemming van betrokkene geformuleerd en in deze notitie opgenomen. 

Waarom deze notitie?  
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Deze notitie spitst zich toe op een aantal hoofdlijnen die ik destilleer uit alle gesprekken die ik 
rond dit thema gevoerd heb. Met deze notitie hoop ik in de 2e Kamer een meerderheid te 
verzamelen om te komen tot: 
 
1. Nader onderzoek naar de kwaliteit van het integriteitsonderzoek door en bij de 

politie.  

Onlangs is door de Politieacademie een rapport over het lekken van vertrouwelijke 

politie-informatie opgesteld en mij dunkt dat een dergelijk onderzoek naar de kwaliteit 

van integriteitsonderzoeken hard nodig is. Met name de wijze waarop de afdelingen VIK4 

bevoegdheden toepassen, de selectie van zaken, de lange termijnen, de bejegening van 

‘verdachten’ en de eigenstandigheid waarmee zaken onderzocht worden vergen 

onderzoek 

 

2. Nader onderzoek naar een politietuchtrecht dat meer op eigen benen staat, los van 

strafrechtelijk onderzoek door het OM.  

Het huidige integriteitsonderzoek bij de politie is in hoge mate strafrecht-driven. Daardoor 

komt de vraag centraal te staan of een strafbaar feit is gepleegd, komt afstraffen centraal 

te staan. Je zou de politie toewensen dat meer de vraag of professioneel gehandeld is 

centraal komt te staan. Inclusief de mogelijkheden die dat biedt om te leren en te 

verbeteren. De politie zou in dit opzicht wat kunnen leren van het tuchtrecht van artsen, 

advocaten en andere beroepsgroepen 

 

3. Het aanstellen van een zelfstandige politie Ombudsman.  

De politie is een grote, bureaucratische organisatie. De kans dat individuele 

medewerkers vermalen worden in het systeem is groot. Dat blijkt niet alleen uit deze 

notitie, ook op andere terreinen (bijvoorbeeld PTSS5) speelt dit. De huidige structuren 

(waaronder het Landelijk Meldpunt Misstanden) kunnen te weinig weerstand bieden aan 

de hiërarchie, bieden in zekere zin valse hoop. Daarom is het – binnen de politie – 

inrichten van een stevig, onafhankelijk instituut als een politie Ombudsman een 

noodzakelijke aanvulling op het bestaande integriteitsbeleid. 

  

                                                   
4 Binnen de politie heeft iedere eenheid, het Politiedienstencentrum en de Ondersteunende dienst politieacademie een afdeling 
VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten). De afdelingen VIK zijn met diverse taken belast, waaronder interne onderzoeken. 
5 Post Traumatisch Stress Syndroom. 

Opzet notitie 
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Eén van de meest befaamde zinnen als het gaat om integriteit is nog steeds afkomstig van 
voormalig minister Ien Dales: “Een beetje integer kan niet”. Het is alles of niets, goed of fout 
als het om integriteit gaat. En zo wordt er binnen de politie tot op de dag van vandaag 
tegenaan gekeken.  
 
Er wordt erg formalistisch gereageerd op elk signaal dat een ambtenaar iets heeft gedaan 
wat vragen zou kunnen oproepen. Dat omvat ook puur privé-handelingen. Befaamd is het 
voorbeeld van de politieman die ineens in een fraaie bolide rondreed. Er werd een 
witwasonderzoek gestart. Hij had desgevraagd graag aangetoond dat hem een erfenis ten 
deel was gevallen.  
 
Het gros van de ingestelde VIK-onderzoeken leidt tot niets. Dat zegt iedereen die dienders 
bijstaat in dit soort onderzoeken. Maar onderworpen worden aan een intern onderzoek gaat 
niemand in de koude kleren zitten. Politiemensen worden geselecteerd op hun 
rechtvaardigheidsgevoel. Een onterechte beschuldiging kan meer kapot maken dan je lief is, 
kan leiden tot schichtig, risico-vermijdend gedrag. Durf eerder gewoon het gesprek aan te 
gaan, juridificeer niet onnodig.  
 

 
 
De minister schetst een beeld (zie brief6) dat het strafrechtelijk en disciplinair onderzoek los 
van elkaar staan. Dat werkt door in de regel dat ‘de onderzoeker die betrokken is bij het 
disciplinaire onderzoek niet ook betrokken is bij een eventueel daarop volgend strafrechtelijk 
onderzoek’. Feit is echter dat het meestal begint met een strafrechtelijk onderzoek en dat dit 
onderzoek ook de basis vormt voor het disciplinair onderzoek. De politiemensen die ik sprak 
zijn veelal niet meer afzonderlijk disciplinair gehoord en als dat wel gebeurde dat werd dat 
gedaan door de VIK-kers die óók het strafrechtelijk onderzoek hadden gedaan. 
 
In bijna alle gevallen wordt aan vermeend niet-integer handelen een strafrechtelijke kant 
gezien en ontstaat daarmee een aangrijpingspunt voor een strafrechtelijk onderzoek. Dat 
heeft voordelen: onder gezag van het OM kunnen telefoon-data opgevraagd, saldi en 
mutaties bij de bank, er kan een baken worden geplaatst. Iemand zei “alles mag”, maar is 
dat wel gewenst? 
 
Na afronding van het strafrechtelijk onderzoek verstrekt het OM de stukken aan de politie. 
Die beoordeelt of het nodig is om daarop volgend een disciplinair onderzoek te verrichten. 
De indruk bestaat dat bij die overdracht tussen OM en politie (op hoofdlijnen) afspraken 
worden gemaakt waar de disciplinaire reactie uit zal bestaan, wil het OM succesvol tot een 
afronding kunnen komen.  
 
Anders dan bij andere overheidsinstellingen speelt het integriteitsonderzoek binnen de 
organisatie zich angstvallig dicht in de buurt van het OM af. Daar is iets voor te zeggen (want 
het gaat hier om dé politie) maar het betekent ook dat de professionele toets over het 
politieoptreden in hoge mate door het OM wordt ingevuld. Het eigen, op professionaliteit 
gerichte onderzoek verschrompelt zo. 
 
De eigen leidinggevende heeft weinig bemoeienis en inbreng bij de beoordeling van niet-
integer handelen omdat het onderzoek en de beoordeling in handen is van de professionals 
bij het OM, bij het VIK, bij het landelijk strafmaatoverleg, bij de leiding ver weg. Een kille 
benadering. 

                                                   
6 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/15/tk-interne-onderzoeken-en-strafrechtelijke-
onderzoeken-bij-politie 

Lijn 1: start niet ten snel een onderzoek  

Lijn 2: haal disciplinair en strafrechtelijk onderzoek meer uit elkaar 
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Het hoofd VIK zit frequent om tafel met het OM. Dan worden alle zaken doorgenomen. Het 
selectieproces – inclusief de toewijzing van zaken aan de Rijksrecherche (RR) of de afdeling 
VIK – is ondoorzichtig en wordt in hoge mate bepaald door de beschikbare capaciteit bij de 
RR. 
 
Voor het uitvoeren van de onderzoeken is door de politie een onderzoeksprotocol7 
opgesteld. In dit protocol zijn alle waarborgen voor objectief, eerlijk en deugdelijk onderzoek 
vastgelegd. Op papier klopt het allemaal, maar de praktijk van het onderzoek hangt in hoge 
mate af van de kwaliteit die de VIK-medewerker op de mat weet te leggen.  
 
Daar schort het in bepaalde eenheden behoorlijk aan, getuige de verhalen over uren 
durende non-stop-verhoren, suggestieve vraagstelling (ook aan familieleden),  
vooringenomenheid ten aanzien van te horen getuigen en sleepnetonderzoek t.a.v. 
politiesystemen8. Voeg daaraan toe dat in relatief eenvoudige zaken vrij snel forse 
strafvorderlijke bevoegdheden worden ingezet. De VIK’s draaien geregeld té zware zaken en 
een aantal heeft niet de kwaliteit in huis die de RR wél heeft. 
 
De vraag dient zich aan of strafrechtelijke onderzoeken tegen politiemensen niet thuis horen 
bij de instantie die daar speciaal voor is opgericht, namelijk de Rijksrecherche. De VIK’s zijn 
in de loop der jaren werk gaan doen dat niet bij de politie thuis hoort. 
 

 
 
Nagenoeg alle politiemensen die ik gesproken heb moesten in eenzaamheid het onderzoek 
en alles wat daarbij komt kijken doorstaan. Hij of zij lijkt besmet. Er worden ingrijpende 
rechtspositionele maatregelen genomen: een spreekverbod, contactverbod, 
buitenfunctiestelling. Van de ene op de andere dag valt hij of zij uit de warme politiefamilie en 
verkeert betrokkene in totale isolatie.  
 
De enige die helpt is een advocaat. Het onderzoek kan maanden, soms zelfs jaren duren en 
voor betrokkenen is dat een periode van grote onzekerheid. Ook voor hun partners en 
kinderen. Discussies met de organisatie over salaris, vergoedingen, openstaande 
verlofdagen en wie de kosten van rechtsbijstand moet betalen zijn vernederend en 
zenuwslopend. 
 
Een reddingsboei voor veel dienders is de landelijke Bezwaar Advies Commissie (BAC). 
Deze is deels samengesteld uit onafhankelijke externe leden (bijv. oud-rechters). Geregeld 
komt de BAC tot een ander oordeel dan het korps, maar de korpschef legt het advies van de 
BAC veelvuldig naast zich neer. Dienders stappen naar de rechter om het korps te 
verplichten een vervolgstap in hun procedure te zetten. De politie moet geregeld 
dwangsommen betalen. 
 
Binnen het korps functioneert een Landelijk Meldpunt Misstanden (LMM). Veel mensen die ik 
gesproken hebben, hebben ook contact gehad met dit meldpunt. Daarbij ging het vooral over 
de wijze waarop het VIK onderzoek deed, maar ook over het optreden van de politieleiding. 
In geen van de gevallen heeft het contact met het LMM geleid tot concrete stappen of 
oplossingen. Misschien komt dat omdat het LMM gepositioneerd is binnen de staf van de 
korpsleiding. Het meldpunt lijkt vooral een luisterend oor te bieden, maar voor de 
betrokkenen is dat teleurstellend te weinig.  

                                                   
7 Protocol intern onderzoek politie, vastgesteld door G. Bouman op 24 december 2012. 
8 Betrokkenen moeten zich los van de concrete verdenking verantwoorden over gebruik politiesystemen of urenregistratie. 

Lijn 3: de kwaliteit van de VIK-onderzoeken 

Lijn 4: het individu versus het apparaat  


