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Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) verwacht dat lidstaten een effectief 
onderzoek verrichten als een persoon overlijdt terwijl de vrijheid van de betrokkene is benomen 
door de politie, onder meer om te verzekeren dat verantwoording wordt afgelegd over het 
overlijden. Met het oog op de effectiviteit van dergelijk onderzoek heeft het EHRM een aantal 
minimumvoorwaarden geformuleerd. Zo moet het onderzoek onafhankelijk en onpartijdig 
worden uitgevoerd. Ook moet het onderzoek zo spoedig mogelijk worden gestart op initiatief 
van de overheid en moet het met de nodige snelheid worden verricht. Daarnaast wordt vereist 
dat het onderzoek dan wel de resultaten in voldoende mate openbaar zijn. Door middel van 
een dossieronderzoek naar overlijdensgevallen van personen die ten tijde van het overlijden van 
hun vrijheid waren benomen door de Nederlandse politie (2005-2010) is onderzocht of er in 
Nederland structurele verbetermogelijkheden zijn aan te wijzen in het onderzoek naar deze 
overlijdensgevallen. De resultaten van dit onderzoek worden in deze bijdrage gepresenteerd.

 1. Inleiding

In 2014 deden zich in verschillende Amerikaanse steden rellen voor naar aanleiding 
van het overlijden van een tiener door vuurwapengebruik van de politie4. Ook in 2015 
leidde onder meer het overlijden van een arrestante na een gewelddadige aanhouding 
tot ophef in de Verenigde Staten5. In de media (Panorama, 2013) zijn ook beelden 
verschenen van een man die in een Belgische politiecel werd ingesloten en na ingrijpen 
van een bijzonder bijstandsteam overleed. In de zomer van 2015 werden in Nederland 
na het overlijden van een arrestant Kamervragen gesteld6. Ook ontstond er onrust in de 
Haagse Schilderswijk7. Het is niet overdreven te stellen dat ieder overlijdensgeval onder 

1 De auteurs van dit artikel willen de begeleidingscommissie van het dossieronderzoek, in de persoon van A.M. 
van Kalmthout, E.T. Hoenderkamp, R. Kaarsgaren, P.H.P.H.M.C. van Kempen en P.B.M. Robben danken 
voor de gegeven adviezen en opmerkingen gaande het proces en bij het schrijven van het conceptartikel.

2 Promovenda, Radboud Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vaksectie Strafrecht & Criminologie. 
Junior onderzoeker, ACkenniscentrum.

3 Forensisch arts NFI en GGD IJsselland. Onderzoeker Radboudumc.
4 Zie onder meer www.nos.nl. Zoek op: rellen st. louis [Geraadpleegd op 21-08-2015].
5 Zie onder meer www.nrc.nl. Zoek op: Texas arrestant [Geraadpleegd op 21-08-2015].
6 Aanhangsel Handelingen II 2014/15, 2015Z13653. 
7 Zie onder meer www.nos.nl. Zoek op: overlijden arrestant [Geraadpleegd op 02-07-2015].
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verantwoordelijkheid van de politie reacties en vragen oproept bij de nabestaanden, maar 
ook bij het grotere publiek. Het gegeven dat deze overlijdensgevallen onverwacht komen 
en het overlijden zich veelal voordoet in een setting die (grotendeels) aan de openbaar-
heid is onttrokken draagt hieraan bij. Vragen rijzen niet alleen wanneer een persoon 
overlijdt ten gevolge van geweldgebruik door politieambtenaren. Ook andere vormen 
van overlijden in een politiecel zoals suïcides en overlijden door somatische problemen 
roepen vragen op, zoals de vraag of de overheid zich voldoende heeft ingespannen om 
het overlijden te voorkomen.

De Nederlandse overheid heeft op grond van art. 2 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM) een zorgplicht voor alle personen die van overheidswege 
hun vrijheid wordt benomen (hierna gedetineerden) en moet het recht op leven van 
deze personen beschermen. Als een gedetineerde overlijdt, hebben de autoriteiten de 
verplichting om verantwoording af te leggen over de wijze waarop deze gedetineerde 
is behandeld8. De achterliggende gedachte is dat een beroep op het recht op leven 
effectiviteit verliest wanneer er geen procedure bestaat om te toetsen of dit recht is 
geschonden9. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft met 
het oog hierop een procedurele verplichting afgeleid uit art. 2 EVRM, namelijk de 
verplichting om een effectief onderzoek te verrichten naar mogelijke schendingen van 
het recht op leven. Met een dergelijk effectief onderzoek wordt onder meer beoogd 
het vertrouwen van het publiek in de rechtsstaat te beschermen en te verzekeren 
dat de betrokken overheidsorganen en -functionarissen ter verantwoording kunnen 
worden geroepen over overlijdensgevallen die hebben plaatsgevonden onder hun 
verantwoordelijkheid10. Met het oog op de effectiviteit van dit onderzoek heeft het 
EHRM een aantal minimumvoorwaarden geformuleerd. Interessant is om te onder-
zoeken in hoeverre in Nederland aan deze minimumvoorwaarden wordt voldaan. In 
dit artikel staat de volgende vraag centraal: zijn er, gelet op de minimumvoorwaarden 
die het EHRM stelt aan onderzoeken naar overlijdensgevallen van gedetineerden, 
in Nederland structurele verbetermogelijkheden aan te wijzen ten aanzien van de 
onderzoeken naar overlijdensgevallen van personen waarvan de vrijheid was benomen 
door de Nederlandse politie (en daarom onder de verantwoordelijkheid van de politie 
vielen)11? Om deze vraag te kunnen beantwoorden met empirische gegevens hebben 
wij een dossieronderzoek verricht naar overlijdensgevallen die zich hebben voorgedaan 
in de periode 2005-2010 terwijl de betrokkene onder verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse politie viel.

8 EHRM 24 maart 2009, nr. 11818/02, § 51 (Mojsiejew/Polen).
9 EHRM 27 september 1995, nr. 18984/91, § 161 (McCann e.a./Verenigd Koninkrijk).
10 EHRM 24 maart 2009, nr. 11818/02, § 53 (Mojsiejew/Polen).
11 Met het oog op de zorg voor gedetineerden zijn meerdere artikelen van het EVRM van belang, in het bijzonder 

art. 3 en art. 8. Verder kan onder meer worden gewezen op de standaarden van het Europees Comité inzake 
de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) en 
de aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Aangezien de kernvraag van dit 
artikel is gericht op het onderzoek naar overlijdensgevallen onder verantwoordelijkheid van de politie is de 
procedurele verplichting voortvloeiende uit art. 2 EVRM als uitgangspunt genomen en blijft bespreking 
van de overige verplichtingen die uit het EVRM voortvloeien in dit artikel buiten beschouwing. Voorts zijn 
er nog andere normen voor een effectief onderzoek, zoals het Istanbul Protocol van de Verenigde Naties 
en Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on eradicating impunity for serious 
human rights violations. Deze normen laten wij, gelet op de afbakening van deze bijdrage, verder buiten 
beschouwing.
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 2. Bevindingen eerder onderzoek

De Rijksrecherche (2006) heeft haar onderzoeken naar overlijdensgevallen onder zorg 
van de politie in de periode 2000-2004 geanalyseerd en in dit onderzoek is ook aan-
dacht besteed aan het onderzoek dat de Rijksrecherche in het individuele geval heeft 
verricht. De Rijksrecherche wees er in dit onderzoek onder meer op (2006: 13-14) dat 
zij niet beschikt over specialistische medische expertise en gaf in overweging of de 
Rijksrecherche de geëigende instantie is voor onderzoek naar het handelen van artsen 
en verpleegkundigen. Het onderzoek naar medisch handelen zou meer op de weg van 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) liggen. Daarnaast heeft de Rijksrecherche 
ook gekeken (2006: 25, 33) naar de informatievoorziening richting de nabestaanden. 
Hoewel de afdoeningsberichten van het Openbaar Ministerie (OM) in 26 van de 37 
dossiers ontbraken, concludeerde de Rijksrecherche tijdens dit onderzoek ten aanzien 
van de wel aanwezige afdoeningsberichten dat de afweging over de afdoening in het 
ene geval zeer uitgebreid was geformuleerd en in andere gevallen was beperkt tot de 
mededeling dat geen strafvervolging zou volgen.

 3. Procedurele verplichting art. 2 EVRM

Het EHRM heeft overwogen dat het enkele feit dat een persoon overlijdt in detentie 
de verplichting met zich brengt een effectief onderzoek te verrichten naar de omstan-
digheden waaronder het overlijden heeft plaatsgevonden12. Deze verplichting kan ook 
gelden als de betrokkene kort na vrijlating overlijdt13. Op de autoriteiten ligt de bewijslast 
een overtuigende en bevredigende verklaring te geven voor het overlijden van een 
gedetineerde14. Het niet verrichten van een effectief onderzoek kan een procedurele 
schending van art. 2 EVRM opleveren15. Hoewel een adequaat, officieel onderzoek 
altijd een vereiste is, is bij de afwezigheid van opzet een strafrechtelijke procedure niet 
altijd noodzakelijk en kan een civielrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure volstaan16.

De (vermoedelijke) toedracht van overlijden is relevant voor de vraag waar het onderzoek 
zich op moet richten. Wanneer een persoon overlijdt ten gevolge van overheidsgeweld 
moet het onderzoek zich richten op de vraag of het geweldgebruik rechtmatig was en 
moet men ernaar streven de verantwoordelijken te identificeren en, indien gepast, 
te bestraffen17. Wanneer een gedetineerde vermoedelijk overlijdt ten gevolge van 
gezondheidsproblemen moet de overheid een verklaring geven ten aanzien van de 
doodsoorzaak en de geboden (medische) behandeling voorafgaand aan het overlijden. 

12 EHRM 10 april 2001, nr. 26129/95, § 149 (Tanli/Turkije). Zie ook EHRM 27 juni 2000, nr. 21986/93, § 105 
(Salman/Turkije); EHRM 6 oktober 2005, nr. 40262/98, § 118 (H.Y. en HÜ.Y./Turkije); EHRM 15 juli 2014, 
nr. 40485/08, § 74 (Petrović/Servië). Het CPT acht het van belang dat ieder overlijden in hechtenis wordt 
onderworpen aan een grondig onderzoek. CPT, 2012a, p. 44.

13 EHRM 14 maart 2013, nr. 28005/08, §§ 52-55, 186-194 (Salakhov en Islyamova/Oekraïne).
14 EHRM 24 maart 2009, nr. 11818/02, §§ 51-52 en 62 (Mojsiejew/Polen); EHRM 27 juni 2000, nr. 21986/93, §§ 

100-103 (Salman/Turkije).
15 EHRM 24 maart 2009, nr. 11818/02, §§ 54-58 (Mojsiejew/Polen). Nederland is in 2014 door het EHRM veroor-

deeld in verband met het niet-voldoen aan de procedurele verplichtingen die voortvloeien uit art. 2 EVRM. 
Zie EHRM 20 november 2014, nr. 47708/08 (Jaloud/Nederland).

16 EHRM 14 december 2006, nr. 4353/03, § 75 (Tarariyeva/Rusland); EHRM 15 juli 2014, nr. 40485/08, § 73 
(Petrović/Servië).

17 EHRM 15 mei 2007, nr. 52391/99, § 321 (Ramsahai e.a./Nederland). Zie ook EHRM 2 juli 2013, nr. 44125/06, 
§ 59 (Gülbahar Özer e.a./Turkije); EHRM 12 juni 2014, nr. 57856/11, § 73 (Jelić/Kroatië).
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Van belang is om vast te stellen of medische nalatigheid aan de orde is geweest18. Het 
EHRM benadrukt dat het doortastend verrichten van een onderzoek na overlijden 
niet alleen in het individuele geval van belang is, maar ook om eventuele fouten in de 
medische zorg in de toekomst te voorkomen19. Bij een vermoeden van suïcide moet 
allereerst onderzoek worden verricht om vast te stellen of sprake is van suïcide. Op het 
moment dat dit is vastgesteld moet worden onderzocht of de autoriteiten op enigerlei 
wijze zijn tekortgeschoten in het herkennen van suïcidaliteit en het voorkomen van de 
suïcidepoging of de fatale uitkomst20.

Minimumvoorwaarden onderzoek

Hoe moet het onderzoek worden vormgegeven zodat wordt voldaan aan de procedurele 
verplichting van art. 2 EVRM? Het EHRM heeft benadrukt dat, gelet op de variëteit aan 
situaties die zich kunnen voordoen rondom een overlijden, het niet mogelijk is een 
lijst op te stellen met handelingen die moeten worden verricht in het onderzoek21. De 
omstandigheden van het geval zijn relevant voor de wijze waarop een effectief onderzoek 
moet worden vormgegeven22. Het EHRM heeft wel enkele minimumvoorwaarden 
geformuleerd, welke gelden bij verschillende vormen van overlijden, zoals bij overlijden 
door overheidsgeweld23 of door geweld van een medegedetineerde24, bij suïcide van een 
gedetineerde25 en bij het overlijden van een gedetineerde door somatische problemen26. 
De gehele procedure moet aan deze voorwaarden voldoen27.

Het onderzoek moet allereerst onafhankelijk en onpartijdig worden uitgevoerd en het 
moet zo snel mogelijk nadat het voorval bij de overheid bekend is en op initiatief van 
de overheid worden gestart. Ook moet het met de nodige snelheid worden verricht. Het 
onderzoek dan wel de resultaten moeten in voldoende mate openbaar zijn om, door 
middel van publieke controle, verantwoording in theorie en praktijk te verzekeren. 
De vereiste mate van openbaarheid kan van geval tot geval variëren. De nabestaanden 
moeten echter in ieder geval in voldoende mate in de procedure worden betrokken28. 
Het EHRM heeft benadrukt dat de procedurele verplichting een inspannings- en geen 

18 EHRM 22 november 2011, nr. 35254/07, §§ 72 en 87 (Makharadze en Sikharulidze/Georgië). Zie ook EHRM 
18 december 2008, nr. 29971/04, § 120 (Kats e.a./Oekraïne); EHRM 11 december 2012, nr. 14730/09, § 55 
(Karpisiewicz/Polen).

19 EHRM 27 juni 2006, nr. 11562/05, § 117 (Byrzykowski/Polen); EHRM 14 maart 2013, nr. 28005/08, § 193 
(Salakhov en Islyamova/Oekraïne).

20 EHRM 14 februari 2012, nr. 9296/06, § 110 (Shumkova/Rusland). Zie ook EHRM 5 juli 2005, nr. 49790/99, 
§§ 89-90 (Trubnikov/Rusland).

21 EHRM 18 mei 2000, nr. 41488/98, § 80 (Velikova/Bulgarije).
22 EHRM 13 december 2011, nr. 40957/07, § 68 (Pearson/Verenigd Koninkrijk); EHRM 4 mei 2001, nr. 30054/96, 

§ 94 (Kelly e.a./Verenigd Koninkrijk); EHRM 18 mei 2000, nr. 41488/98, § 80 (Velikova/Bulgarije); EHRM 14 
maart 2002, nr. 46477/99, § 69 (Paul en Audrey Edwards/Verenigd Koninkrijk).

23 EHRM 4 mei 2001, nr. 24746/94, §§ 105-109 (Hugh Jordan/Verenigd Koninkrijk).
24 EHRM 14 maart 2002, nr. 46477/99, §§ 69-74 (Paul en Audrey Edwards/Verenigd Koninkrijk).
25 EHRM 14 februari 2012, nr. 9296/06, §§ 106-110 (Shumkova/Rusland).
26 EHRM 22 november 2011, nr. 35254/07, §§ 87-89 (Makharadze en Sikharulidze/Georgië); EHRM 18 december 

2008, nr. 29971/04, §§ 115-117 (Kats e.a./Oekraïne).
27 EHRM 17 september 2013, nr. 22426/11, § 66 (Przemyk/Polen).
28 EHRM 4 mei 2001, nr. 24746/94, §§ 105-109 (Hugh Jordan/Verenigd Koninkrijk); EHRM 5 juli 2005, nr. 

49790/99, § 88 (Trubnikov/Rusland); EHRM 14 februari 2012, nr. 9296/06, § 109 (Shumkova/Rusland). 
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resultaatsverplichting is29. De autoriteiten moeten de handelingen verrichten die rede-
lijkerwijs verwacht mogen worden om bewijs te verzamelen en het onderzoek moet 
kunnen leiden tot de identificatie en zo nodig bestraffing van de verantwoordelijke(n)30. 
Het onderzoek moet zo worden opgezet dat het de omstandigheden waaronder het 
incident heeft plaatsgevonden in kaart kan brengen. Eventuele tekortkomingen in de 
werking van het systeem moeten door het onderzoek kunnen worden blootgelegd31. In 
het onderzoek moeten alle punten worden belicht die relevant zijn voor beantwoording 
van de vraag of de autoriteiten hebben voldaan aan hun (positieve) verplichting om het 
recht op leven te beschermen32. De autoriteiten moeten alle redelijke middelen van 
onderzoek benutten om bewijs veilig te stellen, waarbij kan worden gedacht aan onder 
meer het afnemen van getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en, waar nodig, een 
sectie33. Het niet verrichten van een sectie kan leiden tot het oordeel dat art. 2 EVRM 
is geschonden34.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Een onafhankelijk onderzoek betekent volgens het EHRM de afwezigheid van hiërarchi-
sche of institutionele banden en praktische onafhankelijkheid tussen de onderzoekende 
partij en degenen die bij de gebeurtenissen zijn betrokken35. De eis van onafhankelijk-
heid wordt allereerst ten aanzien van onderzoekende medisch deskundigen gesteld36. In 
Ramsahai en anderen tegen Nederland (dodelijk vuurwapengebruik door de politie) heeft 
de Grote Kamer van het EHRM de vereiste onafhankelijkheid op verschillende andere 
vlakken nader belicht. Het EHRM nam in deze zaak een procedurele schending van art. 
2 EVRM aan, onder meer in verband met het feit dat de betrokken regiopolitie essentiële 
handelingen ter onderzoek had verricht voordat de Rijksrecherche een onderzoek startte 
en ook na aanvang van het onderzoek van de Rijksrecherche. De rol van het betrokken 
politiekorps had zich moeten beperken tot het bevriezen van de plaats van het incident. 
Wel lijkt het EHRM open te staan voor uitzonderingen op dit uitgangspunt, namelijk 
als sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor van de betrokken politie niet 
kan worden verlangd dat deze de komst van onafhankelijke onderzoekers afwacht in 
verband met het risico dat bewijsmateriaal verloren gaat. Verder had het EHRM in deze 
zaak liever gezien dat de leiding van het onderzoek in handen was van een officier van 
justitie die niet, zoals in dit geval, was verbonden aan het betrokken politiekorps. Er 
bestonden echter compenserende factoren, namelijk de mate van onafhankelijkheid 
van het OM (gelet op de hiërarchische positie), het feit dat de eindverantwoordelijkheid 
bij de hoofdofficier van justitie lag en de mogelijkheid om het gerechtshof op grond 

29 EHRM 4 mei 2001, nr. 24746/94, § 107 (Hugh Jordan/Verenigd Koninkrijk); EHRM 14 maart 2002, nr. 46477/99, 
§ 71 (Paul en Audrey Edwards/Verenigd Koninkrijk); EHRM 15 mei 2007, nr. 52391/99, § 324 (Ramsahai e.a./
Nederland).

30 EHRM 15 mei 2007, nr. 52391/99, §§ 323-324 (Ramsahai e.a./Nederland).
31 EHRM 14 februari 2012, nr. 9296/06, § 109 (Shumkova/Rusland); EHRM 5 juli 2005, nr. 49790/99, § 88 

(Trubnikov/Rusland).
32 EHRM 11 december 2012, nr. 14730/09, § 61 (Karpisiewicz/Polen); EHRM 16 januari 2014, nr. 5269/08, §§ 

258-259 (Shchiborshch en Kuzmina/Rusland).
33 EHRM 4 mei 2001, nr. 24746/94, § 107 (Hugh Jordan/Verenigd Koninkrijk). Het CPT heeft aanbevolen dat bij ie-

der overlijdensgeval in detentie een sectie wordt verricht (CPT, 2012a, pp. 19 en 44). Zie ook Recommendation 
No. R(99)3 of the Committee of Ministers to member states on the harmonisation of medico-legal autopsy 
rules. 

34 EHRM 30 november 2004, nr. 38418/97, §§ 37, 55-57 (A.K. en V.K./Turkije).
35 EHRM 14 december 2010, nr. 74832/01, § 92 (Mižigárová/Slowakije).
36 EHRM 11 december 2012, nr. 14730/09, § 59 (Karpisiewicz/Polen).
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van art. 12 Wetboek van Strafvordering (Sv) om vervolging te verzoeken (hetgeen 
ook was gebeurd). Gelet hierop werd de rol van de officier van justitie als voldoende 
onafhankelijk beschouwd37.

In de zaak Mulder-van Schalkwijk tegen Nederland is ook kritiek mogelijk op de onaf-
hankelijkheid van het onderzoek. In deze zaak had de bij het schietincident betrok-
ken regiopolitie (Utrecht) enkele getuigenverhoren afgenomen en de leiding van het 
onderzoek lag bij een officier van justitie van het Arrondissementsparket Utrecht, 
welke geen banden zou hebben met het politiebureau waaraan de politieschutter was 
verbonden. Het EHRM komt echter tot de conclusie dat de feiten van deze zaak geen 
procedurele schending van art. 2 EVRM opleveren38. Schijnbaar levert niet ieder gebrek 
aan onafhankelijkheid een procedurele schending van art. 2 EVRM op. De Grote Kamer 
van het EHRM heeft over de eis van onafhankelijkheid nader uitleg gegeven in Mustafa 
Tunç en Fecire Tunç tegen Turkije (onderzoek ‘military prosecutor’ en review ‘military 
court’ inzake overlijden militair door vuurwapengebruik). Het hof benadrukt in deze 
uitspraak dat de personen die het onderzoek uitvoeren voldoende onafhankelijk moeten 
zijn ten opzichte van de personen naar wie onderzoek wordt verricht. Als (1) vragen 
rijzen rondom de statutaire of institutionele onafhankelijkheid van de onderzoekende 
partij, moet (2) worden onderzocht of, en zo ja, in welke mate dit gebrek invloed heeft 
gehad op de effectiviteit van het onderzoek39. Voornoemde uitspraak doet de vraag rijzen 
of in de Ramsahai-zaak thans nog dezelfde uitspraak zou zijn gewezen over de rol van 
de betrokken regiopolitie in het onderzoek40. Naar onze mening zou de toets uit de 
Tunç-uitspraak niet voor onderzoek door politieagenten moeten gelden. Een onderzoek 
door politieagenten die rechtstreeks bij het incident zijn betrokken of door hun directe 
collega’s is onzes inziens onvoldoende onafhankelijk. Het EHRM heeft in Jasinskis tegen 
Letland (overlijden in een politiecel zonder overheidsgeweld) namelijk benadrukt dat 
een intern onderzoek, door de autoriteit die bij het overlijden is betrokken, bij klachten 
onder art. 2 EVRM niet als adequaat wordt beschouwd en op zichzelf afbreuk doet aan 
de effectiviteit van het onderzoek. Wel merkt het EHRM op dat dit kan worden hersteld 
door het onderzoek over te laten nemen door een andere partij41. Deze herstelmogelijk-
heid zou dan een verschil betekenen in de vereiste onafhankelijkheid bij onderzoek 
naar enerzijds overlijden door geweld van de politie (geen herstelmogelijkheid) en 
anderzijds andere overlijdensgevallen onder verantwoordelijkheid van de politie (wel 
herstelmogelijkheid).

Promptheid en snelheid onderzoek

Om te waarborgen dat de burger het vertrouwen in de rechtsstaat behoudt, wordt vereist 
dat na het overlijden van een gedetineerde direct en met de nodige doortastendheid 

37 EHRM 15 mei 2007, nr. 52391/99, §§ 333-346 (Ramsahai e.a./Nederland). Kritisch over de kwestie rondom 
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de officier van justitie: G. de Jonge. EHRC 2007/83.

38 EHRM 7 juni 2011, nr. 26814/09, §§ 15, 38, 41-43, 115-127 (Mulder-van Schalkwijk/Nederland).
39 EHRM 14 april 2015, nr. 24014/05, §§ 223-224 (Mustafa Tunç en Fecire Tunç/Turkije). Dit is aldus een andere, 

minder strenge toets dan de toets die is gebruikt in de Ramsahai-zaak. In deze laatste zaak leverde het enkele 
feit dat de betrokken regiopolitie essentiële onderzoekshandelingen had verricht een procedurele schending 
van art. 2 EVRM op, dus zonder een beoordeling of de effectiviteit van het onderzoek werd beïnvloed door 
het gebrek aan onafhankelijkheid. In de Tunç-uitspraak stond de onafhankelijkheid van het onderzoek door 
de prosecutor en van de review door de military court ter discussie.

40 Zie hierover EHRC 2015/150, noot J.H. Gerards.
41 EHRM 21 december 2010, nr. 45744/08, §§ 75-76 (Jasinskis/Letland).
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wordt gehandeld door de overheid42. Deze eis heeft betrekking op verschillende aspecten 
van het onderzoek, zoals de start van het onderzoek, vertragingen in het afnemen 
van verklaringen en de duur van het eerste onderzoek43. Doortastend handelen is ook 
van belang met het oog op het verzamelen van bewijs44. Essentiële handelingen in 
het onderzoek moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, zoals het forensisch 
onderzoek van het lichaam45, het onderzoek op de plaats van het incident of het horen 
van getuigen46. Uit de jurisprudentie van het EHRM kan enige tijdsindicatie voor een 
doortastend onderzoek worden afgeleid. De jurisprudentie laat zien dat het EHRM het 
niet onredelijk acht dat het onderzoek circa 1 jaar duurt47. Een in het Verenigd Koninkrijk 
uitgevoerde ‘inquiry’, dat 2 jaar duurde en 3,5 jaar na het overlijden werd afgesloten, 
leverde ook geen schending van het EVRM op48. In Yaşa tegen Turkije oordeelde het 
EHRM dat geen sprake was van een effectief onderzoek in de zin van art. 2 EVRM nu na 
meer dan 5 jaar nog geen resultaten waren geboekt49. Het hof erkent dat zich gevallen 
kunnen voordoen waarin het noodzakelijk is om aanvullend onderzoek, dat tijd kost, te 
verrichten om meer helderheid te verkrijgen. Relevant is of de duur van het onderzoek 
gerechtvaardigd wordt en het onderzoek niet onnodig stilligt50. In Hugh Jordan tegen 
Verenigd Koninkrijk stelde het EHRM dat een ongerechtvaardigde vertraging van meer 
dan 8 maanden niet voldeed aan de eis van voldoende snelheid in het onderzoek51.

Openbaarheid onderzoek; informatievoorziening richting nabestaanden

De nabestaanden moeten tijdig en correct worden geïnformeerd52. Het hof erkent dat, 
gelet op de gevoeligheid van de informatie die in het dossier kan zijn opgenomen, het 
ter beschikking stellen van processen-verbaal van de politie aan nabestaanden niet 
automatisch uit art. 2 EVRM voortvloeit op het moment dat het onderzoek nog loopt. 
Het publiek en de nabestaanden kunnen in een ander stadium van de procedures 
toegang worden verschaft53. Er wordt verlangd dat de nabestaanden toegang krijgen tot 

42 EHRM 24 maart 2011, nr. 23458/02, § 305 (Giuliani en Gaggio/Italië); EHRM 14 maart 2002, nr. 46477/99, § 
72 (Paul en Audrey Edwards/Verenigd Koninkrijk). 

43 EHRM 18 juli 2013, nr. 22735/05, § 59 (Nasakin/Rusland); EHRM 16 juli 2013, nr. 74839/10, § 42 (Mudric/
Moldavië). Zie ook EHRM 9 juni 1998, nr. 22496/93, § 67 (Tekin/Turkije); EHRM 18 oktober 2001, nr. 31143/96, 
§ 37 (Indelicato/Italië).

44 EHRM 21 december 2010, nr. 45744/08, § 79 (Jasinskis/Letland).
45 EHRM 16 januari 2014, nr. 5269/08, §§ 252 en 256 (Shchiborshch en Kuzmina/Rusland). 
46 EHRM 21 december 2010, nr. 45744/08, § 79 (Jasinskis/Letland). In Paul en Audrey Edwards tegen Verenigd 

Koninkrijk bleek een vertraging van circa 18 maanden in het openen van een inquiry geen procedurele 
schending op te leveren. EHRM 14 maart 2002, nr. 46477/99, §§ 85-86.

47 EHRM 3 februari 2011, nr. 8532/06, § 91 (Geppa/Rusland); EHRM 11 december 2012, nr. 14730/09, § 61 
(Karpisiewicz/Polen). In laatstgenoemde uitspraak besloot de officier van justitie na circa 10 maanden om 
geen strafvervolging in te stellen, waartegen de nabestaande in beroep ging. De rechtbank oordeelde na circa 
1 jaar dat geen vervolging hoefde te volgen.

48 EHRM 14 maart 2002, nr. 46477/99, §§ 85-86 (Paul en Audrey Edwards/Verenigd Koninkrijk).
49 EHRM 2 september 1998, nr. 22495/93, §§ 103 en 107 (Yaşa/Turkije). Zie voor andere voorbeelden: EHRM 9 

oktober 2012, nr. 1413/07, §§ 77-78 (Çoşelav/Turkije); EHRM 17 oktober 2013, nr. 36660/08, §§ 41-42 (Zubkova/
Oekraïne); EHRM 17 oktober 2013, nr. 42752/08, §§ 41-42 (Pozhyvotko/Oekraïne).

50 EHRM 16 januari 2014, nr. 5269/08, § 256 (Shchiborshch en Kuzmina/Rusland).
51 De rol van nabestaanden kan daarin relevant zijn. EHRM 4 mei 2001, nr. 24746/94, §§ 136-140.
52 EHRM 18 december 2008, nr. 29971/04, § 122 (Kats e.a./Oekraïne).
53 EHRM 15 mei 2007, nr. 52391/99, § 347 (Ramsahai e.a./Nederland); EHRM 4 mei 2001, nr. 28883/95, § 129 

(McKerr/Verenigd Koninkrijk).
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de informatie die nodig is om hun belangen te borgen54. Het EHRM acht het ook van 
belang dat het OM een onderbouwde beslissing geeft ten aanzien van overlijdensgevallen 
waarbij de verantwoordelijkheid van de overheid in het geding kan zijn55.

 4. Nationale kader

Wet- en regelgeving en richtlijnen

De Nederlandse wet- en regelgeving bevat enkele regels over het onderzoek na een 
overlijden. Art. 3 Wet op de lijkbezorging (Wlb) bepaalt dat de behandelend arts of een 
gemeentelijk lijkschouwer de lijkschouw moet verrichten. Indien de arts die de schouw 
verricht, overtuigd is van een natuurlijk overlijden geeft deze een verklaring van overlij-
den af (art. 7 lid 1 Wlb). De behandelend arts moet melding doen aan de gemeentelijk 
lijkschouwer indien hij geen verklaring van overlijden kan afgeven (art. 7 lid 2-3 Wlb)56. 
De gemeentelijk lijkschouwer moet op zijn beurt verslag uitbrengen aan de officier van 
justitie indien hij geen verklaring van (natuurlijk) overlijden kan afgeven (art. 10 lid 1 
Wlb). Een gemeentelijk lijkschouwer mag geen lijkschouw verrichten indien hij in de 
twee jaar voor overlijden geneeskundige handelingen heeft verricht bij de betrokkene 
(art. 6 lid 1 Wlb). De Wlb maakt geen onderscheid tussen burgers die overlijden in de 
vrije samenleving en personen die overlijden in een detentiesituatie.

In oktober 2009 is een richtlijn vastgesteld waarin is bepaald dat bij een overlijden in een 
justitiële inrichting (zoals een penitentiaire inrichting of een detentie- of uitzetcentrum) 
de lijkschouw door een gemeentelijk lijkschouwer moet worden gedaan en niet door de 
inrichtingsarts57. In 2015 is een richtlijn van de IGZ, OM, Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het Forensisch Medisch 
Genootschap (FMG) inzake lijkschouw tot stand gekomen, waarin een regeling is 
opgenomen voor het verrichten van een lijkschouw in detentie (waaronder dus ook 
een overlijden op een politiebureau). Tot slot kan worden gewezen op de Kwaliteitswet 
zorginstellingen (Kwz). Sinds 17 juni 2005 geldt op grond van deze wet de verplichting om 
calamiteiten die in een instelling plaatsvinden te melden aan de IGZ58. Een overlijden 
op een politiebureau kan slechts worden beschouwd als een calamiteit in de zin van 
de Kwz indien medische zorg is verleend aan de betrokkene of is onthouden door een 
zorgaanbieder in de zin van de Kwz. Gaat aan het overlijden geen zorg of hulpvraag 
gericht aan een arts of verpleegkundige vooraf dan kan niet worden gesproken van een 
calamiteit in de zin van de Kwz.

54 EHRM 17 maart 2005, nr. 50196/99, § 161 (Bubbins/Verenigd Koninkrijk); EHRM 15 mei 2007, nr. 52391/99, 
§ 349 (Ramsahai e.a./Nederland).

55 EHRM 15 juli 2014, nr. 40485/08, § 92 (Petrović/Servië).
56 In art. 5 Wlb is bepaald dat alleen artsen die als forensisch arts zijn ingeschreven in een daarvoor bestemd 

register als gemeentelijk lijkschouwer mogen worden benoemd. Deze bepaling is op 1 januari 2010 in wer-
king getreden, maar er werd voorzien in een overgangsperiode tot 1 januari 2013. Zie Wijzigingswet Wet op 
de Lijkbezorging, artikel II.

57 Landelijke uniforme richtlijn overlijden in een justitiële inrichting, 2 oktober 2009, kenmerk 5621064/09, 
p. 3.

58 Art. 4a Kwz. Een calamiteit is gedefinieerd als ‘(…) een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking 
heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van 
de instelling heeft geleid’. Art. 4a lid 2 Kwz.
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Aanwijzingen College van procureurs-generaal

Met betrekking tot het onderzoek na een overlijden onder verantwoordelijkheid van 
de politie zijn een tweetal aanwijzingen van het College van procureurs-generaal59 
relevant, namelijk de Aanwijzing taken en inzet Rijksrecherche60 en de Aanwijzing 
handelwijze bij geweldsaanwending (politie)ambtenaar61. Eerstgenoemde aanwijzing 
schrijft voor dat bij dodelijk vuurwapengebruik door opsporingsambtenaren en overige 
confrontaties met opsporingsambtenaren die leiden tot de dood, de Rijksrecherche een 
onderzoek moet verrichten, evenals wanneer personen overlijden terwijl zij aan de 
zorg van opsporingsambtenaren zijn toevertrouwd62. De Aanwijzing handelwijze bij 
geweldsaanwending (politie)ambtenaar schrijft voor wat de rol van de bij het incident 
betrokken politiekorps zou moeten zijn in het onderzoek van de Rijksrecherche naar 
overlijden bij overheidsgeweld. Het lokale politiekorps moet de eerste maatregelen ter 
bevriezing van de situatie treffen. Alleen indien daartoe de noodzaak bestaat kunnen 
noodzakelijke opsporingshandelingen worden verricht door het lokale politiekorps ten 
behoeve van het onderzoek van de Rijksrecherche. Indien daar aanleiding voor bestaat, 
moet de Rijksrecherche deze opnieuw uitvoeren of controleren op volledigheid en 
betrouwbaarheid. De Rijksrecherche kan, met het oog op capaciteit, bijstand vragen van 
medewerkers van het Bureau Interne Onderzoeken (BIO) van de betreffende politieregio 
of van medewerkers van een naburig korps. Ten aanzien van het technisch onderzoek 
dient in eerste instantie bijstand te worden gevraagd van de technische recherche van een 
andere politieregio dan het betrokken korps. In verband met de eis van onafhankelijkheid 
moet de hoofdofficier van justitie erop toezien dat het onderzoek niet wordt geleid door 
een officier van justitie die nauwe banden heeft met het betreffende onderdeel van het 
politiekorps waartoe de betrokken functionarissen behoren63. Een definitie van ‘nauwe 
banden’ ontbreekt.

Nederlandse jurisprudentie

De beklagkamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft in 2007 en 2008 aanbevolen 
dat bij ieder overlijdensgeval van een burger in overheidshanden64 het onderzoek moet 
worden geleid door een officier van justitie van een ander arrondissementsparket (bij 
voorkeur het Landelijk Parket), die ook de leiding heeft over het onderzoek van de 
Rijksrecherche, en onder verantwoordelijkheid van een rechter-commissaris (destijds 
nog in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek)65. Of dit signaal niet door iedere 
beklagkamer wordt opgepikt of niet wordt gedeeld is onduidelijk, maar feit is wel 
dat circa een maand na de beschikking uit 2008 een beklag werd afgewezen door het 

59 Op grond van art. 130 lid 4 Wet op de rechterlijke organisatie kan het College van procureurs-generaal ‘(…) 
algemene en bijzondere aanwijzingen geven betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar 
ministerie’. Zie over de juridische status van aanwijzingen: HR 26 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO4015; HR 
5 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN2325. Zie ook: HR 28 maart 1990, NJ 1991, 118 (Leidraad). Zie verder: 
Van Daele, 2003, p. 138 e.v.

60 Stcrt. 2010, nr. 20477 en Stcrt. 2006, nr. 124 / p. 11.
61 Stcrt. 2006, nr. 143 / p. 7. 
62 Stcrt. 2010, nr. 20477. Stcrt. 2006, nr. 124 / p. 11.
63 Stcrt. 2006, nr. 143 / p. 7.
64 Dus niet alleen bij het gebruik van politiegeweld of bij aanwijzingen voor ernstig verwijtbaar overheidsop-

treden.
65 Hof Amsterdam 29 oktober 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG3792; Hof Amsterdam 16 februari 2007, 

ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ8826.
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Gerechtshof Amsterdam, zitting houdende te Arnhem. Dit betrof het schietincident 
waarover het EHRM zich later zou buigen (Mulder-van Schalkwijk tegen Nederland). Deze 
beklagkamer oordeelde dat er in deze zaak ‘(…) een uitgebreid, voldoende uitputtend en 
onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden (…)’ en wees daarbij onder meer op het feit 
dat de Rijksrecherche het onderzoek had verricht en dat deze organisatie de betrokkenen 
en getuigen had gehoord66. Enkele verhoren waren echter afgenomen door personeel 
van de bij het schietincident betrokken regiopolitie67. Het Gerechtshof Amsterdam rept 
in de beschikking met geen woord over de leiding van het onderzoek, welke bij een 
officier van justitie van hetzelfde arrondissement lag, maar die geen banden zou hebben 
met het politiebureau waaraan de politieschutter was verbonden68. Het onderzoek was 
in deze zaak dus niet in overeenstemming met de aanbeveling die het Gerechtshof 
Amsterdam eerder had gedaan.

 5. Dossieronderzoek

Methode en materialen

Wij hebben een onderzoek verricht aan de hand van dossiers van de Rijksrecherche, het 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het OM. In dit onderzoek zijn geïncludeerd 
alle door de Rijksrecherche onderzochte overlijdensgevallen die hebben plaatsgevonden 
in de periode 2005 tot en met 2010 terwijl de betrokkene onder verantwoordelijkheid 
van de Nederlandse politie viel doordat de politie hen hun vrijheid had benomen. Ter 
afbakening van het beginpunt voor de vrijheidsbeneming is aansluiting gezocht bij de 
criteria die door het CPT worden gehanteerd (CPT, 2011: 19; 2012b: 16). Het moment 
dat aan betrokkene kenbaar wordt gemaakt dat hij of zij bij de politie moet blijven, 
bijvoorbeeld door dit mede te delen, betrokkene vast te pakken of door betrokkene onder 
schot te nemen, is als beginpunt van vrijheidsbeneming aangemerkt. Geïncludeerd zijn 
gevallen waarin de betrokkene is overleden op het politiebureau of tijdens de aanhouding 
(inclusief het vervoer). In het onderzoek zijn ook betrokken overlijdensgevallen ten 
gevolge van vuurwapengebruik door de politie, overlijdensgevallen na een achtervol-
ging met als gevolg een verkeersongeval of een val van grote hoogte en alle gevallen 
waarin een cardiopulmonaal arrest en/of een ernstig medisch incident zich tijdens 
vrijheidsbeneming door de politie voordeed en dat uiteindelijk in overlijden resulteerde, 
ook indien dit overlijden zich buiten de formele setting van vrijheidsbeneming heeft 
voorgedaan, zoals in het ziekenhuis. De dossiers werden benaderd met een vooraf 
vastgestelde vragenlijst69. Bij het opstellen van de vragenlijst werd aansluiting gezocht 
bij de minimumvoorwaarden die het EHRM stelt aan het onderzoek na overlijden.

66 Hof Amsterdam 20 november 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG4942. Zie ook Hof Amsterdam 10 november 
2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4642, waarin het hof oordeelde dat er ‘(…) geen enkele aanwijzing naar voren is 
gekomen die een begin van een vermoeden oplevert dat het onderzoek niet voldoet aan de eisen die daaraan uit het 
oogpunt van onafhankelijkheid, objectiviteit, zorgvuldigheid en afstandelijkheid gesteld moeten worden’. Deze zaak 
betrof een overlijdensgeval onder zorg van de politie. Uit de beschikking is af te leiden dat de hoofdofficier 
van justitie van de eigen regio het ambtsbericht heeft opgemaakt.

67 Dit blijkt uit de uitspraak van het EHRM in deze zaak. EHRM 7 juni 2011, nr. 26814/09, §§ 38, 41-43 (Mulder-
van Schalkwijk/Nederland).

68 Zo blijkt uit de latere uitspraak van het EHRM in deze zaak. EHRM 7 juni 2011, nr. 26814/09, §§ 15, 118 
(Mulder-van Schalkwijk/Nederland).

69 De data voor dit dossieronderzoek zijn verzameld door Eveline Thoonen, Wilma Duijst en Jasper Iwema.
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Resultaten

In de periode 2005-2010 heeft de Rijksrecherche 78 overlijdensgevallen onderzocht van 
personen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse politie vielen, waaronder 
15 overlijdensgevallen door vuurwapengebruik van de politie en 5 suïcides70. In 13 zaken 
konden wij uit het dossier afleiden dat de betrokkene voor het reanimatiebehoeftig 
worden en/of overlijden was bezocht door een (forensisch) arts. Uit de dossiers van de 
Rijksrecherche en het OM bleek niet dat deze gevallen zijn gemeld aan de IGZ door 
de zorgaanbieder op grond van de Kwz. 1 van deze 13 gevallen is wel gemeld aan de 
Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg. De betrokkene was door de politie 
overgebracht naar een spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR71).

Lijkschouw

In 63 gevallen (81%) werd de lijkschouw verricht door een gemeentelijk lijkschouwer 
die was verbonden aan een gemeente of Gemeentelijke/Gemeenschappelijke Gezond-
heidsdienst (GGD) binnen de regio van de betrokken regiopolitie72. In 4 gevallen (5%) 
werd de schouw verricht door een gemeentelijk lijkschouwer die werkzaam was binnen 
een andere politieregio en in 8 gevallen (10%) konden wij uit de dossiers niet afleiden 
uit welke regio de lijkschouwer afkomstig was, bijvoorbeeld omdat het schouwverslag 
ontbrak of omdat alleen de naam van de lijkschouwer werd vermeld. In de overige 3 
gevallen waren er meerdere politiekorpsen dan wel overheidsorganisaties betrokken 
bij de gebeurtenissen rond het incident waarin betrokkene onwel werd of rond het 
overlijden. In deze gevallen was de gemeentelijk lijkschouwer werkzaam binnen de regio 
van één van deze betrokken korpsen/organisaties. Uit het merendeel van de dossiers 
kwam niet naar voren of de organisatie waaraan de lijkschouwer was verbonden ook 
arrestantenzorg verleende binnen de betrokken politieregio. In 7 gevallen konden wij 
aan de hand van de dossiers vaststellen dat de betrokkene voor zijn of haar overlijden was 
bezocht door een arts verbonden aan de organisatie waaraan ook de lijkschouwer was 
verbonden. In een drietal gevallen heeft de forensisch arts een vorm van hulp verleend 
en vervolgens de lijkschouw verricht, te weten het aanwezig zijn bij de reanimatie (en 
betrokkenheid bij de beslissing de reanimatie te staken) of het eerder verleend hebben 
van geneeskundige hulp voor de laatste insluiting. Ook stelden wij eenmaal vast dat 
de schouwarts enkele uren voor het overlijden door justitie was ingeschakeld voor het 
afnemen van bloed bij de betrokkene in verband met de verdenking van een strafbaar feit.

Sectie

In 66 gevallen (85%) is er een gerechtelijke sectie uitgevoerd. Bij alle 15 schietincidenten 
door de politie werd een sectie verricht. Gevallen waarin geen sectie werd verricht waren: 

70 2 van deze suïcides zijn niet geïncludeerd in het onderzoek naar suïcide in detentie (Duijst, Thoonen, van der 
Gaauw & Korthals, 2012). In het onderhavige onderzoek is namelijk een ruimer inclusiecriterium gehanteerd 
dan in het onderzoek naar suïcide in detentie (in het laatste onderzoek zijn alleen suïcides in het politiebu-
reau geïncludeerd). Daarnaast bleek één suïcide in het onderzoek naar suïcide in detentie abusievelijk als 
suïcidepoging te zijn bestempeld.

71 Deze voorziening is bedoeld voor mensen in acute psychische en psychiatrische nood.
72 Aangezien de GGD regio’s en de politieregio’s destijds niet synchroon waren ingedeeld is het uitgangspunt 

gehanteerd dat een lijkschouwer van de eigen regio heeft geschouwd wanneer de GGD regio waarbinnen 
de lijkschouwer werkzaam was (geheel of) deels in de betrokken politieregio viel. Dit geldt eveneens voor 
lijkschouwers die waren verbonden aan andere organisaties dan een GGD.
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3 suïcides (1 verhanging, 2 suïcides met een vuurwapen), 3 overlijdensgevallen na 
een val van grote hoogte, 2 overlijdensgevallen na een achtervolging met een voertuig 
en in 1 natuurlijk overlijden. In de overige 3 gevallen constateerden wij dat vanuit 
medisch perspectief geen plausibele verklaring was gegeven voor het overlijden. In 2 
van deze gevallen werd een natuurlijk overlijden afgegeven door de lijkschouwer zonder 
dat er aanwijzingen waren voor de oorzaak van het hartfalen respectievelijk zonder 
dat verdere informatie beschikbaar was. In het derde geval gaf de lijkschouwer een 
mogelijke doodsoorzaak en het advies een sectie te laten verrichten. Het OM besloot in 
dit geval geen sectie uit te laten voeren gelet op de verzamelde (medische) informatie, 
de verklaringen van getuigen, de reactie van familieleden en de schouw.

Onderzoek door regiopolitie en door de Rijksrecherche

In 40 gevallen (51%) stelden wij vast dat een of meerdere handelingen in het onderzoek 
waren uitgevoerd door personeel van een regiopolitie73, zoals het horen van (een) 
getuige(n), het uitvoeren van een buurtonderzoek, het opmaken van een proces-verbaal 
van bevindingen van de aangetroffen situatie, het opmaken van een proces-verbaal 
onnatuurlijke dood, het assisteren bij het forensisch technisch onderzoek, het betreden 
van de woning van de betrokkene en daar informatie verzamelen en/of het uitvoeren van 
onderzoek in een voertuig. In 34 gevallen waren dit handelingen door de regiopolitie 
onder wiens verantwoordelijkheid de betrokkene ten tijde van het overlijden viel (hierna: 
eigen regio) en in 6 gevallen door de betrokken regiopolitie en een andere politieregio74. 
In 74 van de 78 gevallen (95%) is er forensisch technisch onderzoek verricht75. In 10 
gevallen betrof dit forensisch technisch onderzoek door de eigen politieregio, in 42 
gevallen door een andere politieregio en in 22 gevallen door de eigen en een andere 
politieregio.

Naast voornoemde handelingen ter onderzoek stelden wij vast dat de betrokken 
regiopolitie soms aanwezig was bij het onderzoek dat werd verricht door een andere 
politieregio, zoals het forensisch technisch onderzoek. Voorts kwam in verschillende 
zaken naar voren dat de bij het overlijden betrokken regiopolitie een onderzoek ver-
richtte naar mogelijk door of tegen76 de betrokkene gepleegde strafbare feiten voor 
het overlijden. Verschillende handelingen die in deze onderzoeken werden verricht, 
zoals het horen van getuigen of het verrichten van een doorzoeking, raakte dan wel 
overlapte het onderzoek van de Rijksrecherche naar het overlijdensgeval. Tijdens het 
dossieronderzoek stelden wij ook vast dat niet in alle gevallen de plaats van het incident 
(voldoende) was bevroren, bijvoorbeeld omdat de cel wederom in gebruik was of de 
cel gereinigd of niet voldoende verzegeld was bij aanvang van het onderzoek. Ook 
stelden wij vast dat gegevens die waren opgeslagen bij het betrokken politiekorps (zoals 

73 In de periode 2005-2010 was er nog geen nationale politie met 10 regionale eenheden, maar bestonden er 
25 politieregio’s.

74 Als er meerdere korpsen of andere overheidsorganisaties bij het incident waren betrokken en personeel 
van één van deze instanties onderzoekshandelingen heeft verricht is het uitgangspunt gehanteerd dat deze 
handelingen door de eigen én andere regio zijn verricht.

75 Onder het verrichten van forensisch technisch onderzoek is niet verstaan het maken van foto’s tijdens de 
gerechtelijke sectie. Ook handelingen die waren gericht op het veiligstellen van sporen, zoals de inbeslag-
neming van het lichaam, het afzetten van de plaats van het incident en noteren van de namen van getuigen 
werden niet als onderzoek aangemerkt. 

76 Te weten, mogelijk strafbare feiten gepleegd door derde(n) tegen de betrokkene.
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meldkamergegevens, camerabeelden etc.) door het eigen personeel, bijvoorbeeld de 
afdeling veiligheid & integriteit77, werd verzameld in plaats van door de Rijksrecherche.

Het algemene beeld dat uit de dossiers van de Rijksrecherche naar voren kwam is dat 
de Rijksrecherche zich richtte op de gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden tussen 
het moment dat de betrokkene onder verantwoordelijkheid van de politie viel en het 
overlijden of het vervoer naar het ziekenhuis. Medische informatie (bijvoorbeeld over 
de medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik) was in beperkte mate aanwezig in 
de dossiers van de Rijksrecherche. Daarbij moet worden opgemerkt dat uiteenlopende 
situaties zijn betrokken in dit onderzoek (van schietincidenten tot overlijden in de poli-
tiecel) en dit is van invloed op de vraag welke gegevens in het onderzoek zouden moeten 
worden betrokken. In sommige gevallen stelden wij vast dat geen medische informatie 
werd verstrekt met een beroep op het medisch beroepsgeheim door bijvoorbeeld de 
behandelend arts in het ziekenhuis. In de schouwverslagen die aanwezig waren in de 
dossiers (N=59)78 werd niet in alle gevallen aandacht besteed aan de onderdelen die 
een schouwverslag moet bevatten (Das, 2011: 45). In 25 gevallen werd geen aandacht 
besteed aan de medische voorgeschiedenis, in 8 gevallen ontbrak een beschrijving van 
de situatie, in 9 gevallen bleef de beschrijving van de uiterlijke kenmerken achterwege79 
en in 7 gevallen werd geen conclusie getrokken80. Voorts werd in de verhoren van de 
Rijksrecherche niet in alle gevallen aandacht besteed aan de reanimatie en de geboden 
eerste hulp of er werd slechts summier aandacht aan besteed. Men vroeg bijvoorbeeld 
niet door naar de redenen waarom de politieambtenaren tot de conclusie waren gekomen 
dat betrokkene was overleden en reanimatie achterwege was gebleven. In 3 gevallen kon 
uit het dossier niet worden afgeleid of er was gereanimeerd en in 1 van deze gevallen was 
er ook te weinig informatie om te beoordelen of er een indicatie was voor reanimatie. 
Dit stelden wij met name vast in de gevallen waarin een uitwendige doodsoorzaak werd 
gevonden (schietincident, ongeval met voertuig, val van grote hoogte). In deze gevallen 
lag de nadruk van het onderzoek van de Rijksrecherche op de vraag of er een relatie 
bestond tussen het optreden van de politie en het overlijden en of het geweldgebruik 
rechtmatig was dan wel of er anderszins sprake was van verwijtbaarheid. Ook blijkt 
het horen van het ingeschakelde ambulancepersoneel in het ene geval wel en in het 
andere geval niet te zijn gebeurd.

Openbaar Ministerie

De materiële leiding van het onderzoek van de Rijksrecherche lag in 69 gevallen (88%) 
bij een officier van justitie binnen wiens arrondissement de betrokken regiopolitie 
viel (hierna: eigen regio)81. In de andere gevallen lag de leiding van het onderzoek 
van de Rijksrecherche bij een officier van een andere regio (N=2), werd de leiding in 
een later stadium (met het oog op objectiviteit dan wel onpartijdigheid) overgedragen 

77 Bij deze afdelingen kan melding worden gedaan van mogelijke integriteitsschendingen. Thans Afdeling 
Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK).

78 Het schouwverslag was in 23 gevallen niet aanwezig in de dossier van de Rijksrecherche. In 4 van deze 23 
gevallen werd het schouwverslag wel in de dossiers van het OM gevonden.

79 In 1 van deze 9 gevallen werd geen sectie verricht.
80 In al deze 7 zaken werd een sectie verricht.
81 Waaronder 4 gevallen waarin meerdere korpsen dan wel overheidsorganisaties waren betrokken bij het 

incident; de leiding van het onderzoek van de Rijksrecherche lag in deze gevallen bij een officier van justitie 
die was verbonden aan het arrondissementsparket binnen wiens arrondissement een van deze korpsen/
instanties was gelegen.
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van de officier van de eigen regio naar een officier van justitie van een andere regio 
(N=4) of lag de leiding bij de hoofdofficier van justitie van de eigen regio (N=2). In 1 
geval bleken twee arrondissementsparketten te worden genoemd in het dossier van de 
Rijksrecherche en kon het dossier bij het OM niet worden achterhaald. In 17 gevallen 
werd in het dossier opgemerkt dat de officier van justitie die (uiteindelijk) de leiding van 
het onderzoek van de Rijksrecherche had, niet gebonden was aan het gebied waarbinnen 
de betrokken politieambtenaren werkten. In 3 van deze 17 gevallen was deze officier 
van justitie aan een ander arrondissementsparket verbonden. In 11 gevallen werd 
opgemerkt dat de zaaksofficier van justitie geen nauwe banden of geen directe binding 
had met het onderdeel van het betrokken politiekorps of geen directe betrokkenheid 
had bij de arrestantenzorg. Uit de dossiers bleek niet wat moet worden verstaan onder 
de afwezigheid van nauwe banden.

Ruim 20% van de dossiers kon niet worden achterhaald bij het OM en de wel aanwezige 
dossiers bleken niet allemaal compleet te zijn. In 24 gevallen (31%) bevatten de dossiers 
van het OM en de Rijksrecherche geen afdoeningsbeslissing. De afdoeningsbeslissing 
werd in 25 gevallen door een officier van justitie van de eigen regio genomen, in 19 
gevallen door de hoofdofficier van justitie van de eigen regio82 en in 2 gevallen door 
een hoofdofficier van justitie van een andere regio. In de overige gevallen werd uit het 
dossier niet geheel duidelijk wie de beslissing tot niet vervolgen had genomen of bevatte 
het dossier meerdere beslissingen van verschillende (hoofd)officieren van justitie. Uit 
geen enkel dossier kwam naar voren dat het OM besloot tot strafrechtelijke vervolging 
van een overheidsfunctionaris over te gaan. In 6 gevallen zijn er één of meerdere 12-sv 
procedures83 gevoerd. In 5 van deze 6 gevallen bleek dat het beklag was afgewezen en 
in 1 geval konden wij de beslissing niet herleiden uit de beschikbare stukken.

Tijdens het dossieronderzoek signaleerden wij bij 13 overlijdensgevallen een of meerdere 
problemen in het zorgproces (Thoonen & Duijst, 2014. Zie ook Thoonen, Kubat & Duijst, 
2015). Interessant is te bezien of deze problemen door het OM werden aangestipt en 
teruggekoppeld aan de betrokken politieregio of andere betrokkenen, zoals de arts. Dit 
laat een uiteenlopend beeld zien. In 4 dossiers ging het OM in op de problemen in 
de (medische) zorgverlening en in 6 gevallen bleek niet dat een door ons gesignaleerd 
probleem/problemen is teruggekoppeld aan de betrokken partijen84. In de overige 3 
gevallen bleek het volgende. In een zaak stelde het OM zich op het standpunt dat er 
een voldoende adequate reactie was geweest. In de tweede zaak bleek één van de twee 
gesignaleerde problemen te zijn (h)erkend door het OM maar bleek niet dat dit werd 
teruggekoppeld aan het betrokken korps (niet verwijtbaar). In de laatste zaak waren er 
verdachten aangemerkt in verband met het gesignaleerde probleem in het zorgproces 
maar was de afdoening onbekend.

82 Hieronder vallen ook zaken waarin meerdere opsporingsorganisaties uit verschillende regio’s of verschillende 
politieregio’s bij het incident waren betrokken en de afdoeningsbeslissing werd genomen door respectievelijk 
een officier van justitie en een hoofdofficier van justitie aangesteld in één van voornoemde betrokken regio’s.

83 Op grond van art. 12 Sv kan een rechtstreeks belanghebbende schriftelijk beklag doen bij het bevoegde ge-
rechtshof over het feit dat het OM heeft besloten geen vervolging in te stellen naar een (vermeend) strafbaar 
feit.

84 In 1 van deze gevallen bevatte het dossier geen afdoeningsbericht.
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Start en duur onderzoek

Uit het dossieronderzoek is niet naar voren gekomen dat een onderzoek naar het 
overlijden is gestart na een klacht van nabestaanden. In één geval bleek de Rijksrecherche 
specifiek onderzoek te hebben verricht naar de omstandigheden van aanhouding nadat 
nabestaanden een klacht hadden ingediend over de insluiting(stitel). In 71 gevallen 
(91%) startte het onderzoek85 op de dag van dan wel de dag na het overlijden86. In 5 
gevallen is het onderzoek gestart op de dag van dan wel de dag na het incident/onwel 
worden en overleed betrokkene respectievelijk circa 1, 2, 9 en 90 dagen later. In 2 
gevallen startte het onderzoek 1 dag na het incident en overleed betrokkene respectie-
velijk 1 en 9 dagen later. De gemiddelde duur tussen de start van het onderzoek en de 
sluitingsdatum van het (laatst opgemaakte) proces-verbaal is 75 dagen (range 3-533. 
Mediaan 57). In 52 gevallen konden wij de datum waarop de afdoeningsbeslissing 
was genomen achterhalen87. Tussen de start van het onderzoek en de datum van de 
afdoeningsbeslissing van het OM zaten gemiddeld 159 dagen (range 4-372. Mediaan 
144. N=52). Er zaten gemiddeld 95 dagen tussen het sluiten van het (laatst opgemaakte) 
proces-verbaal en de datum van de afdoeningsbeslissing van het OM (range -88-332)88. 
In 3 gevallen werd vastgesteld dat er tussen het sluiten van het (laatst opgemaakte) 
proces-verbaal en de afdoeningsbeslissing meer dan 8 maanden zaten. Deze 3 geval-
len hadden gemeenschappelijk dat er enkele maanden waren verstreken voordat het 
definitieve sectieverslag was afgerond en vervolgens waren enkele maanden verstreken 
voordat de afdoeningsbeslissing werd genomen.

Informeren nabestaanden

In 33 gevallen (42%) bleek uit de dossiers niet of en op welke wijze de nabestaanden 
waren geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. In een aantal van deze 
gevallen bleek wel dat de nabestaanden (mogelijk) op enigerlei wijze waren geïnfor-
meerd, bijvoorbeeld over de voortgang van het onderzoek, door het doorgeven van de 
voorlopige uitslag van de sectie aan de familierechercheurs, door een notitie waarin 
werd vermeld dat geen strafbaar feit was gepleegd en dat de nabestaanden reeds waren 
ingelicht of door middel van een afdoeningsbericht dat echter zo summier van inhoud 
was dat dit niet is aangemerkt als het inlichten over de resultaten van het onderzoek. 
In 16 gevallen (21%) bevatte het dossier aanwijzingen dat de nabestaanden schriftelijk 
waren ingelicht over de resultaten van het onderzoek, bijvoorbeeld door toezending van 
een afdoeningsbeslissing, het ter beschikking stellen van een afschrift van de stukken 
(zoals het proces-verbaal en het sectieverslag) en/of het bieden van de mogelijkheid 
om de stukken in te zien. De afdoeningsberichten waren zeer wisselend van inhoud. 
Sommige afdoeningsbeslissingen waren zeer uitgebreid gemotiveerd terwijl andere 
afdoeningsberichten summier van inhoud waren. Daarnaast werd in het ene geval 
wel een afschrift van stukken verstrekt (terwijl geen aanknopingspunten voor een 
strafbaar feit werden gevonden) en in andere gevallen niet. De beslissing geen stukken 
te verstrekken werd onder meer onderbouwd met het argument dat geen strafbaar feit 

85 Gekeken is naar het tijdstip waarop de eerste onderzoekshandelingen zijn verricht. 
86 Inclusief overlijdensgevallen die in de avond plaatsvonden en het onderzoek de daaropvolgende nacht/dag 

startte.
87 Daarnaast werd in 1 geval alleen een datum gevonden waarin de zaak ter archivering was aangeboden.
88 In 1 geval bleek het proces-verbaal van de Rijksrecherche circa 3 maanden na de afdoeningsbeslissing van 

het OM te zijn gesloten.
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was gepleegd en dat bij het starten van een 12-sv procedure om stukken kon worden 
verzocht of er werd op gewezen dat de privacy van de betrokken politieambtenaren zich 
daartegen verzette. In andere gevallen bleef onduidelijk waarom de stukken niet werden 
verstrekt. Ook bij het bieden van inzage in de stukken namen wij verschillen waar; in 
sommige gevallen werd de mogelijkheid van inzage van stukken geboden en in andere 
gevallen is hiervan niets gebleken, ook als namens de nabestaanden was verzocht om 
afschrift en inzage van de stukken. In 7 gevallen (9%) waren de nabestaanden mondeling 
ingelicht, bijvoorbeeld doordat hen de uitslag van bepaalde onderzoekshandelingen zoals 
de sectie werd medegedeeld of door een gesprek met de officier van justitie en/of met 
een rechercheur van de Rijksrecherche of met de betrokken regiopolitie. De inhoud 
van deze gesprekken was niet in alle gevallen duidelijk. In 17 gevallen (22%) waren 
er aanwijzingen dat de nabestaanden zowel mondeling als schriftelijk waren ingelicht 
over de resultaten. In de overige gevallen konden (nog) geen nabestaanden worden 
getraceerd of waren er aanwijzingen dat de nabestaanden waren of zouden worden 
ingelicht (mondeling en/of schriftelijk) maar het was onduidelijk welke inlichtingen 
waren gegeven of het was onduidelijk of dit daadwerkelijk was gebeurd.

 6. Conclusie en aanbevelingen

De resultaten van het dossieronderzoek laten naar onze mening zien dat er verschillende 
verbetermogelijkheden dan wel aandachtspunten zijn met het oog op de wijze waarop 
invulling is gegeven aan de onderzoeksverplichting van de overheid bij onderzoeken naar 
het overlijden van personen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse politie 
vielen. Deze punten betreffen de effectiviteit en onafhankelijkheid van onderzoek en de 
informatievoorziening (richting de nabestaanden). Met het oog op de voorwaarde dat 
het onderzoek op initiatief van de overheid en prompt en met voldoende snelheid moet 
worden verricht zijn naar onze mening geen structurele- en evidente aandachtspunten 
waar te nemen. Uit het dossieronderzoek is niet naar voren gekomen dat een onderzoek 
naar het overlijden is gestart na een klacht van nabestaanden. Ook de gemiddelde duur 
van de onderzoeken (inclusief afdoening) geeft, structureel bezien, geen aanleiding tot 
kritische opmerkingen.

Effectiviteit onderzoek

Wanneer geen effectief onderzoek wordt verricht na een overlijdensgeval dat heeft 
plaatsvonden onder verantwoordelijkheid van de politie kan onvoldoende of geen 
verantwoording worden afgelegd over dit overlijdensgeval89. Het EHRM heeft benadrukt 
dat onderzoek in het individuele geval van belang is, maar ook een preventief doel dient90. 
De zorgplicht van de overheid zal in het geding zijn wanneer sprake is van strafrechtelijk 
verwijtbaar handelen of nalaten dat het overlijden heeft veroorzaakt. Echter, ook wanneer 
geen sprake is van strafrechtelijk verwijtbaar handelen of nalaten kan de zorgplicht van 
de overheid in het geding zijn. De in dit dossieronderzoek geïncludeerde overlijdensge-
vallen zijn alle onderzocht door de Rijksrecherche onder leiding van het OM. Hoewel 
de Rijksrecherche ook feitenonderzoeken kan verrichten, zijn beide instanties primair 
gericht op de opsporing van strafbare feiten. Bij schietincidenten en andere vormen 
van politiegeweld met een dodelijke afloop ligt een strafrechtelijk onderzoek in de rede. 

89 EHRM 24 maart 2009, nr. 11818/02, § 53 (Mojsiejew/Polen).
90 EHRM 27 juni 2006, nr. 11562/05, § 117 (Byrzykowski/Polen).



Onderzoek politiedoden onder de loep: verdragsverplichtingen en Nederlandse praktijk

CPS 2015-4, nr. 37 107

Men kan echter de vraag stellen of het strafrecht in alle gevallen van overlijden onder 
verantwoordelijkheid van de politie de meest geëigende weg is en of bepaalde (zorg)
aspecten door deze insteek onderbelicht blijven of onvoldoende worden teruggekoppeld 
waardoor de effectiviteit van het onderzoek in het geding kan komen. Aan de hand van 
verschillende fasen en aspecten van het onderzoek kan worden geïllustreerd op welk 
vlak dit risico naar voren komt.

Als we kijken naar de inhoud van het onderzoek, dan blijkt in 12 gevallen geen sectie te 
zijn verricht en in 3 van deze gevallen werd vanuit medisch perspectief geen plausibele 
verklaring voor het overlijden gegeven. De schouwverslagen waren ook niet in alle 
gevallen compleet91. Laatstgenoemde bevinding doet vragen rijzen over de kwaliteit 
van deze lijkschouwingen, inclusief verslaglegging. Een schouwverslag moet immers 
compleet zijn en de conclusie over de doodsoorzaak moet voldoende worden onder-
bouwd. Daarnaast doen deze bevindingen de vraag rijzen of het huidige systeem van 
lijkschouwing en verslaglegging aan het OM op grond van art. 10 lid 1 Wlb toereikend is 
bij deze overlijdensgevallen. Het is de taak van de officier van justitie om alle (medisch-
forensische) gegevens te integreren en tot een afdoening te komen; besloten moet 
worden of een strafrechtelijke vervolging moet volgen of dat aanvullend strafrechtelijk 
onderzoek noodzakelijk is. De officier van justitie is over het algemeen niet medisch-
forensisch geschoold en is om die reden zelf niet in de positie om de bevindingen van 
de lijkschouwer te controleren. Daardoor bestaat onder meer het risico dat niet wordt 
gereageerd op ontbrekende informatie met als gevolg dat een plausibele verklaring voor 
overlijden kan uitblijven. Daarnaast geldt dat de officier van justitie op grond van de 
huidige wetgeving een gerechtelijke sectie kan bevelen in verband met een strafrechtelijk 
onderzoek (art. 73 lid 1 sub a Wlb). Hier schuilt een tegenstrijdigheid aangezien het 
overlijden niet altijd wordt veroorzaakt door een strafbaar feit, maar de sectie moet dit 
nu juist aantonen of uitsluiten. De Wlb biedt ook de IGZ de mogelijkheid een sectie 
te verzoeken (art. 73 lid 1 sub b Wlb). Dit vereist echter wel dat de IGZ op de hoogte 
is van het overlijden. Het EHRM heeft benadrukt dat de overheid een inspanningsver-
plichting heeft ten aanzien van het onderzoek na overlijden van een gedetineerde. Een 
gebrek aan onderzoek, waardoor de doodsoorzaak niet kan worden vastgesteld, kan een 
procedurele schending van art. 2 EVRM opleveren92. Het CPT (2012a, pp. 19, 44) en 
het Comité van Ministers hebben ook aanbevolen dat altijd een sectie wordt verricht 
wanneer een gedetineerde is overleden93. Vermeldenswaardig is dat Nederland (samen 
met Denemarken) een voorbehoud heeft gemaakt bij Recommendation No. R(99)3, 
ten aanzien van de gronden voor het uitvoeren van een sectie. Deze Recommendation 
noemt onder meer als grond voor het doen van een sectie een overlijden in detentie of 
onder verantwoordelijkheid van de politie. Het streven naar het geven van een plausibele 
verklaring voor het overlijden wordt door dit voorbehoud gefrustreerd.

Aanbeveling 1:
In alle gevallen waarin een persoon overlijdt onder verantwoordelijkheid van de politie 
zou een sectie moeten worden verricht.

91 Hierbij merken wij echter op dat wij alleen de ter beschikking gestelde dossiers hebben ingezien. Mogelijk 
waren niet alle schouwverslagen volledig in de dossiers gevoegd.

92 EHRM 27 juli 2004, nr. 57671/00, § 32 (Slimani/Frankrijk). Zie met betrekking tot het niet verrichten van 
een sectie ook EHRM 30 november 2004, nr. 38418/97, §§ 37, 55-57 (A.K. en V.K./Turkije).

93 Recommendation No. R(99)3 of the Committee of Ministers to member states on the harmonisation of 
medico-legal autopsy rules.
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Ten tweede is ook relevant waarop het onderzoek is gericht. Met name in de gevallen 
waarin de betrokkene overleed aan een uitwendige oorzaak werd in de verhoren door de 
Rijksrecherche niet altijd (uitgebreid) aandacht besteed aan de reanimatie en de geboden 
eerste hulp; deze aspecten werden enigszins ondergesneeuwd door de primaire focus 
van deze onderzoeken, bijvoorbeeld de rechtmatigheid van het politiegeweld. Voorts 
werden het door de Rijksrecherche ingestuurde proces-verbaal en de aanvullende stuk-
ken door het OM (vanuit diens taakstelling logischerwijs) veelal vanuit strafrechtelijk 
perspectief beoordeeld. De problemen die wij in het zorgproces konden signaleren 
kregen niet in alle gevallen expliciet en uitgebreid aandacht in de afdoeningsbeslissing 
van het OM. Aan de hand van de dossiers is onduidelijk of in deze gevallen anderszins 
een terugkoppeling plaatsvindt en/of dat het betrokken politiekorps het overlijden 
evalueert. Onduidelijk is soms ook of deze problemen als zodanig worden (h)erkend 
door het OM of dat zij niet worden teruggekoppeld in verband met het feit dat het (naar 
het oordeel van het OM) geen strafbaar feit oplevert. De problemen die in het zorgproces 
kunnen spelen hoeven geen strafrechtelijk verwijtbaar handelen op te leveren, maar 
behoeven vanuit (zorg)preventief oogpunt wél aandacht94. Dit geldt ook voor andere 
aandachtspunten zoals het feit dat de betrokkene niet (zorgvuldig genoeg) is gefouilleerd 
en vervolgens kans heeft gezien zichzelf van het leven te beroven met een vuurwapen. 
Juist met het signaleren van problemen in het proces en met evaluatie is (medische) 
zorg gediend. Naar onze mening kan het leereffect onvoldoende worden bereikt wan-
neer problemen in het zorgproces niet uitdrukkelijk worden teruggekoppeld en intern 
geëvalueerd met de betrokken politieambtenaren en andere betrokkenen zoals de arts. 
Het voorgaande doet de vraag rijzen of deze taak (alleen) bij het OM en de Rijksrecherche 
zou moeten liggen95. Het is naar onze mening verdedigbaar te stellen dat de IGZ beter 
geëquipeerd is om het medische zorgproces te beoordelen dan de Rijksrecherche en 
het OM. De Rijksrecherche (2006: 13-14) heeft in eerder onderzoek ook aangegeven 
dat onderzoek naar medisch handelen meer op de weg van de IGZ ligt. Afgezien van 
één uitzondering waarin een melding bleek te zijn gedaan bij de Inspectie voor de 
Geestelijke Gezondheidszorg, bleek uit de dossiers niet dat er overlijdensgevallen zijn 
gemeld aan de IGZ door de zorgaanbieder op grond van de Kwz en dat er evaluerend 
onderzoek heeft plaatsgevonden met het oog op de geboden medische zorg96. Naar onze 
mening is de zorg die wordt geboden aan arrestanten door artsen en verpleegkundigen 
onderworpen aan toezicht door de IGZ op grond van de Kwz en moeten calamiteiten 
worden gemeld aan de IGZ. De Kwz is immers van toepassing op ‘het organisatorisch 
verband dat strekt tot de verlening van zorg’97.

Minder duidelijk is echter de positie van de arrestantenverzorger en het toezicht op zijn 
functioneren in het zorgproces. Arrestantenverzorgers hebben een belangrijke rol in 
de toegang tot zorg maar zijn niet medisch geschoold. Vóór insluiting wordt door de 
arrestantenverzorger (summier) gescreend of de betrokkene zorg nodig heeft door uit te 
vragen of hij of zij verslaafd is, een ziekte onder de leden heeft en/of medicatie gebruikt. 
Het is ook de arrestantenverzorger die tijdens insluiting de toegang tot medische zorg 

94 Zie bijvoorbeeld Rb. Zwolle 12 maart 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BH5678.
95 Ook de Rijksrecherche stelde deze vraag al eerder ten opzichte van de eigen organisatie (Rijksrecherche, 

2006: 14).
96 Daarbij wordt wel de opmerking geplaatst dat alleen de dossiers van de Rijksrecherche, NFI en het OM zijn 

bekeken.
97 Art. 1 lid 1 sub b Kwz. Zie voor een toelichting van hetgeen hieronder wordt verstaan: Kamerstukken II 

1993/94, 23 633, 3, p. 8.
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regelt door de arts, verpleegkundige of ambulance in te schakelen98. Vergelijking met de 
werkwijze in een penitentiaire inrichting laat zien dat het in de penitentiaire inrichting 
beleid is om de gedetineerde binnen 24 uur na binnenkomst een medische intake af te 
nemen door een verpleegkundige die is verbonden aan de inpandige medische dienst. 
Ook na de intake heeft de verpleegkundige (naast de penitentiair inrichtingswerker in 
de avond, nacht en weekenden) de taak de toegeleiding naar de arts vorm te geven. De 
medische dienst van een penitentiaire inrichting wordt als zorginstelling in de zin van 
de Kwz beschouwd. De IGZ (2009: 22-23) betrekt de toegeleiding in een penitentiaire 
inrichting in haar toezicht. Het gegeven dat op het politiecellencomplex niet-medisch 
personeel de schakel vormt tussen de ingeslotenen en de toegang tot medische zorg 
vermindert geenszins de noodzaak hierop toezicht uit te oefenen. Toegang tot zorg 
tijdens vrijheidsbeneming is immers een essentieel onderdeel van de zorgplicht die 
de overheid heeft op grond van art. 2 EVRM99.

Aanbeveling 2: De arts die zorg verleent aan arrestanten zou naar onze mening zeg-
genschap moeten hebben over de wijze waarop de toegang tot zorg op een politiebureau 
wordt georganiseerd en hierover zouden in samenspraak met de arts afspraken moeten 
worden gemaakt100. Hiervan is in ieder geval geen sprake wanneer dit, zoals nu het geval 
is, eenzijdig in regelgeving wordt bepaald101. Op het moment dat de arts zeggenschap 
heeft over de organisatie van de toegang tot zorg op het politiebureau zou, gelet op de 
huidige wet- en regelgeving, de IGZ op dit deel toezicht moeten uitoefenen en ligt het 
op de weg van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) om toezicht te houden op de 
wijze waarop de arrestantenverzorger de gemaakte afspraken uitvoert102.

Het voorgaande brengt ons ten slotte bij het huidige systeem van toezicht op de arres-
tantenzorg, inclusief medische zorg, en het onderzoek naar overlijdensgevallen onder 
verantwoordelijkheid van de politie. Op grond van de huidige inzetcriteria heeft de 
Rijksrecherche de taak onderzoek te doen naar het overlijden van een ingeslotene 
op het politiebureau en daarmee ook naar de wijze waarop de arrestantenverzorger 
is omgegaan met het recht op toegang tot zorg voor de betrokkene103. Het OM heeft 
de leiding van dergelijke onderzoeken. Verder hebben de verschillende Commissies 
Toezicht Arrestantenzorg onder meer de taak toezicht te houden op de arrestantenzorg 
in de politiecellen en politiecellencomplexen104 en ook de IV&J, de IGZ en de Inspectie 
Jeugdzorg (IJZ) hebben een toezichthoudende rol. Voornoemd systeem, waarin een 
onderscheid wordt gemaakt tussen medische en niet-medische zorg en onderzoek 
en toezicht, laat direct een nadeel zien, namelijk dat meerdere toezichthoudende en 
onderzoekende instanties betrokken kunnen zijn bij het toezicht op de arrestantenzorg 
en bij een onderzoek naar een overlijden. Dit brengt het risico van versnippering met 

98 Op sommige politiecellencomplexen werken ook verpleegkundigen.
99 Zie onder meer EHRM 1 juni 2006, nr. 39922/03, §§ 102-103 (Taïs/Frankrijk) en CPT, 2015: 6. 
100 Ten aanzien van de medische dienst in een penitentiaire inrichting heeft de beroepscommissie van de Raad 

voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) erop gewezen dat de arts medeverantwoordelijk is 
voor de organisatie van de medische dienst en de toegang tot de arts. BrC 18 januari 2000, zaaknummer: 
99/0564/GM A.

101 Zie de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren, in 
het bijzonder Hoofdstuk 6, § 4.

102 Zie art. 65 lid 1 sub b Politiewet 2012. De IV&J, de IGZ en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) zijn in 2014 gestart 
met een onderzoek naar de arrestantenzorg in Nederland (IV&J, 2014).

103 Aanwijzing taken en inzet Rijksrecherche, Stcrt. 2010, nr. 20477.
104 Art. 24 Besluit beheer politie. Zie ook Regeling toezicht arrestantenzorg politie.
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zich en kan afbreuk doen aan het daadwerkelijk integreren van gegevens en daarmee 
ook aan de effectiviteit van algemeen toezicht op de arrestantenzorg en onderzoek naar 
overlijden van personen die onder verantwoordelijkheid van de politie vallen105. Idealiter 
zou één instantie integraal onderzoek verrichten naar deze overlijdensgevallen (met 
uiteraard de mogelijkheid om zo nodig een strafrechtelijk onderzoek en vervolging te 
starten) en ook in het algemeen toezicht uitvoeren op de arrestantenzorg. Dit vereist 
echter wel dat deze instantie daartoe voldoende geëquipeerd is, ook op medisch vlak, dat 
effectiviteit en kwaliteit van toezicht en onderzoek zijn geborgd en dat deze partij zich 
volledig vrij voelt kritisch naar het handelen van de betrokkenen te kijken en, indien 
van toepassing, verbeterpunten naar voren te brengen.

Aanbeveling 3: Heroverweeg of het huidige systeem inzake toezicht op de arrestanten-
zorg, inclusief medische zorg, en het onderzoek naar overlijdensgevallen van personen 
die onder verantwoordelijkheid van de politie vallen volstaat. Naar onze mening kan 
het risico van versnippering van informatie worden tegengegaan door één instantie, 
die voldoende geëquipeerd en onafhankelijk is, te belasten met voornoemd toezicht en 
onderzoek.

Onafhankelijkheid onderzoek

De resultaten van het dossieronderzoek laten zien dat de onafhankelijkheid van 
onderzoek aandacht behoeft, in het bijzonder gelet op de rol van de betrokken politie, 
de lijkschouwer en het OM. In circa de helft van de gevallen stelden wij vast dat de 
regiopolitie die bij het overlijden betrokken was op enigerlei wijze onderzoekshande-
lingen heeft verricht. Bij het forensisch technisch onderzoek kwam naar voren dat de 
betrokken regiopolitie in circa 41% van de gevallen onderzoek heeft verricht. Daarmee 
is niet gezegd dat in deze gevallen niet werd voldaan aan de procedurele verplichting. 
Niet ieder gebrek aan onafhankelijkheid levert immers een procedurele schending van 
art. 2 EVRM op106. Wel dient men er op bedacht te zijn dat wanneer naast het onderzoek 
naar het overlijden een tweede onderzoek wordt verricht door de betrokken politie107, 
het onderzoek naar het overlijden kan worden gefrustreerd. Het verzamelen van gere-
gistreerde gegevens zoals meldkamergegevens etc. door het betrokken politiekorps 
kan eveneens een risico vormen met het oog op de onafhankelijkheid en effectiviteit 
van het onderzoek.

Aanbeveling 4: De bij het overlijdensgeval betrokken politie-eenheid zou zich in 
beginsel moeten onthouden van het verrichten van onderzoekshandelingen naar het 
overlijden en zou dit moeten overlaten aan een onafhankelijke instantie. De rol van 
de betrokken politie-eenheid zou zich moeten beperken tot het adequaat bevriezen van 

105 De vraag of voldoende integratie van bevindingen plaatsvindt kwam ook naar voren bij het functioneren van 
het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). In 2014 liet de Nationale ombudsman zich kritisch uit over de 
werkwijze van het Nederlandse NPM door onder meer aan te stippen dat de jaarverslagen van het NPM al-
leen een opsomming van activiteiten bevat, die ook zonder het bestaan van het NPM zouden zijn uitgevoerd. 
Nationale ombudsman, 2014. Zie over de eis inzake een integraal onderzoek ook Nationale ombudsman, 
2012: 30-31.

106 EHRM 7 juni 2011, nr. 26814/09, §§ 38, 41-43, 115-127 (Mulder-van Schalkwijk/Nederland). Zie voorts EHRM 
14 april 2015, nr. 24014/05 (Mustafa Tunç en Fecire Tunç/Turkije).

107 Zoals onderzoek naar mogelijk door de betrokkene gepleegde strafbare feiten of onderzoek naar mogelijke 
strafbare feiten die zijn gepleegd door derden jegens de betrokkene.
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de situatie108. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat wanneer politieambtenaren 
ter plaatse zijn gegaan na de melding van het incident (bijvoorbeeld wanneer dit op 
straat heeft plaatsgevonden) het van belang is om een proces-verbaal van bevindingen 
op te maken van de aangetroffen situatie. Naar onze mening is er echter geen reden 
aan te wijzen voor de aanwezigheid van de politie uit de eigen regio bij het onderzoek 
dat wordt uitgevoerd door een andere partij.

Aanbeveling 5: Zoals de IGZ het recht op inzage in patiëntendossiers heeft109, zou 
de Rijksrecherche (indien belast met dit onderzoek) zelfstandig inzage moeten heb-
ben in de onderliggende stukken (ook de relevante medische gegevens) en zelf moeten 
kunnen bepalen welke gegevens zij nodig heeft voor onderzoek. Dat de Rijksrecherche 
dergelijke gegevens enkel kan verkrijgen door middel van vrijwillige uitlevering (en aldus 
afhankelijk is van de te onderzoeken partij) of bijvoorbeeld via een vordering op grond 
van art. 126nd Sv, welke enkel kan worden gegeven ingeval een vermoeden van een 
misdrijf in de zin van art. 67 lid 1 Sv bestaat, illustreert wederom dat het de vraag is 
of het strafrecht bij alle overlijdensgevallen onder verantwoordelijkheid van de politie de 
meest geëigende weg is. Wederom rijst hier de vraag of de Rijksrecherche de geëigende 
instantie is om al deze overlijdensgevallen te onderzoeken en om medische gegevens 
te beoordelen, gelet op de specifieke medische deskundigheid die daarvoor nodig is.

Forensisch artsen hebben onder meer de taak medische zorg aan arrestanten te verlenen. 
Tijdens het dossieronderzoek stelden wij in 7 gevallen vast dat de betrokkene tijdens 
insluiting was bezocht door een directe collega van de lijkschouwer (= forensisch arts). 
Het is naar onze mening met het oog op onafhankelijkheid en objectiviteit onwenselijk 
wanneer een lijkschouw wordt verricht door een gemeentelijk lijkschouwer die een 
directe collega is van de forensisch arts die de betrokkene op het politiebureau heeft 
bezocht. Ook anderszins werden tijdens het dossieronderzoek gecompliceerde situa-
ties waargenomen, bijvoorbeeld doordat de later optredende lijkschouwer arriveerde 
tijdens de reanimatie (en een rol had in het besluit de reanimatie te staken) of dat een 
lijkschouwer in strijd met art. 6 Wlb de lijkschouw verrichtte110. Daarnaast geldt in het 
algemeen dat er een samenwerking bestaat tussen lijkschouwers en de politie in zijn 
regio, bijvoorbeeld bij (vermoedelijk) niet-natuurlijke overlijdensgevallen in de vrije 
samenleving en hebben forensisch artsen ook anderszins een taak in de opsporing, 
bijvoorbeeld het opmaken van letselrapportages111. In het dossieronderzoek werd ook 
deze dubbelrol van de forensisch arts in de opsporing gezien.

Aanbeveling 6: Bij overlijdensgevallen onder verantwoordelijkheid van de politie zou 
de onafhankelijkheid en objectiviteit kunnen worden geborgd door in alle gevallen de 
lijkschouw te laten verrichten door een lijkschouwer die normaliter geen samenwerkings-
verband heeft met de betrokken politie-eenheid. Gewezen kan worden op de werkwijze 

108 Zoals voorgeschreven bij geweldsincidenten. Aanwijzing handelwijze bij geweldsaanwending (politie)amb-
tenaar, Stcrt. 2006, nr. 143 / p. 7.

109 Art. 7 lid 3 Kwz.
110 In dit geval zou binnen de regio geen lijkschouwer beschikbaar zijn geweest die de voorafgaande twee jaar 

géén geneeskundige handelingen ten aanzien van de overledene had verricht.
111 In 2014-2015 heeft de Nederlandse politie de medische zorg en het forensisch onderzoek aanbesteed. Deze 

aanbesteding is op dit moment gestaakt. Zie www.politie.nl. Zoek op: aanbesteding. Nieuwsbericht 03-07-
2015 [Geraadpleegd op 27-07-2015].
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in justitiële inrichtingen, waar in alle gevallen van overlijden van gedetineerden een 
gemeentelijk lijkschouwer, en niet de inrichtingsarts, de lijkschouw verricht112.

Het EHRM heeft aangegeven dat het de voorkeur verdient dat het onderzoek naar het 
overlijden bij vuurwapengebruik door de politie wordt geleid door een officier van justitie 
die niet is verbonden aan het betrokken politiekorps113. Onduidelijk is echter of voor 
onafhankelijkheid noodzakelijk is dat de officier van justitie werkzaam moet zijn bij een 
ander arrondissementsparket114. De Aanwijzing handelwijze bij geweldsaanwending 
(politie)ambtenaar hanteert het uitgangspunt dat de officier van justitie geen nauwe 
banden mag hebben met het betreffende onderdeel van het politiekorps, zoals een 
districtsofficier. ‘Elke schijn van afhankelijkheid dient te worden voorkomen’, aldus de 
aanwijzing115. De resultaten van het dossieronderzoek laten zien dat het merendeel 
van de onderzoeken van de Rijksrecherche werd geleid door een (hoofd)officier van 
justitie van de eigen regio. In een deel van deze gevallen werd in het dossier opgemerkt 
dat de zaaksofficier van justitie geen nauwe banden had met het betrokken onderdeel 
van het politiekorps of niet gebonden was aan het gebied waarin de betrokken politie 
werkzaam was. Op basis van het dossieronderzoek is echter niet duidelijk geworden 
wat deze afwezigheid van nauwe banden inhoudt. Ook namen wij waar dat in een 
groot deel van de onderzoeken de afdoeningsbeslissing werd genomen door het OM 
van de eigen regio. Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich op het standpunt gesteld 
dat het volgen van voornoemde aanwijzing van het OM problematisch kan zijn gelet op 
de procedurele eisen die uit art. 2 EVRM volgen. Het gerechtshof beveelt aan dat een 
officier van justitie van het Landelijk parket het onderzoek van de Rijksrecherche leidt, 
onder verantwoordelijkheid van een rechter-commissaris, waardoor zelfs de schijn van 
mogelijke partijdigheid zou kunnen worden weggenomen116.

Aanbeveling 7: Wanneer het OM de leiding van het onderzoek heeft, zou moeten 
worden uitgeweken naar een officier van justitie van een ander arrondissementsparket 
dan waarbinnen de betrokken politie-eenheid valt. Een onafhankelijk onderzoek dient 
zowel de effectiviteit van het onderzoek als het vertrouwen van de burger in de rechts-
staat (waaronder het geweldsmonopolie van de Staat)117. De officier van justitie heeft 
het gezag over de politie wanneer de politie optreedt ter strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde of wanneer de politie taken verricht ten dienste van justitie en kan 
de politie aanwijzingen geven118. De opsporingstaak van de officier van justitie is 
bovendien veelal beperkt tot het arrondissement waarbinnen deze is aangesteld119. 
Door deze relatie, en specifiek de relatie binnen het arrondissement, ontstaat discussie 
over de wijze waarop de schijn van afhankelijkheid en partijdigheid kan worden weg-
genomen. Dit wordt geïllustreerd door de niet geheel corresponderende aanbevelingen 

112 Landelijke uniforme richtlijn overlijden in een justitiële inrichting, 2 oktober 2009, kenmerk 5621064/09, 
p. 3. Zie voorts de nieuwe Richtlijn lijkschouw IGZ, OM, KNMG en FMG 2015.

113 EHRM 15 mei 2007, nr. 52391/99, §§ 344-345 (Ramsahai e.a./Nederland).
114 Zie EHRM 7 juni 2011, nr. 26814/09, §§ 15, 115-127 (Mulder-van Schalkwijk/Nederland), waarin de officier 

van justitie die het onderzoek leidde van hetzelfde arrondissement was als het betrokken politiekorps, maar 
geen nauwe banden zou hebben met het betreffende bureau.

115 Stcrt. 2006, nr. 143 / p. 7.
116 Hof Amsterdam 29 oktober 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG3792.
117 EHRM 15 mei 2007, nr. 52391/99, § 325 (Ramsahai e.a./Nederland). Zie ook EHRM 20 november 2014, nr. 

47708/08, § 188 (Jaloud/Nederland).
118 Art. 12 lid 1-2 Politiewet 2012.
119 Art. 148 lid 1 Sv.
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en aanwijzingen van de zittende en staande magistratuur120. Het onderbrengen van 
de leiding van onderzoeken naar overlijdensgevallen onder zorg van de politie bij één 
parket, bijvoorbeeld het Landelijk Parket121, heeft bovendien het voordeel dat deskun-
digheid ten aanzien van deze onderzoeken kan worden gebundeld.

Tot slot kan een kritische kanttekening worden geplaatst bij de onafhankelijkheid van de 
IV&J, de IGZ en de IJZ. De Nationale ombudsman (2014) heeft met betrekking tot het 
Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) erop gewezen dat de ‘inspecties in Nederland 
dicht tegen de politieke leiding van hun ministeries opereren’. De ombudsman beveelt 
aan dat spoedig wordt gewerkt aan een meer onafhankelijke positionering van de 
inspecties.

Openbaarheid onderzoek

Het EHRM vereist dat nabestaanden voldoende en tijdig worden geïnformeerd over 
de omstandigheden waaronder het overlijden van hun naaste heeft plaatsgevonden122. 
Zonder transparantie wordt ‘accountability’ van de overheid niet geborgd. De mate 
waarin nabestaanden behoefte hebben aan informatie kan van geval tot geval uiteen-
lopen123. Voorstelbaar is dat niet iedere nabestaande behoefte heeft aan inzage in of 
afschrift van de stukken. Ook is het mogelijk dat er geen nabestaanden zijn of niet 
kunnen worden getraceerd. De onderzochte dossiers gaven veelal geen inzicht in de mate 
waarin de nabestaanden behoefte hadden aan informatie. Dit beperkt de mogelijkheid 
om uitspraken te doen over de vraag of voldoende informatie is gegeven. De resultaten 
van dit dossieronderzoek laten een uiteenlopend beeld zien ten aanzien van de wijze 
waarop de informatievoorziening richting de nabestaanden werd vormgegeven. Evenals 
in het onderzoek van de Rijksrecherche over de periode 2000-2004 (2006: 25, 33) namen 
wij tijdens dit dossieronderzoek waar dat de afdoeningsberichten verschillen vertoonden 
wat betreft de omvang van de gegeven motivatie. Wij namen ook verschillen waar ten 
aanzien van de inzage in en afschrift van stukken. Dit uiteenlopende beeld doet de vraag 
rijzen of de huidige wet- en regelgeving een leemte bevat in de informatievoorziening 
richting de nabestaanden van personen die overlijden onder verantwoordelijkheid 
van de politie. De artikelen 51a e.v. Sv, waarin de rechten van het slachtoffer worden 
weergegeven, zijn immers naar de letter van de wet alleen van toepassing als sprake is 
van een strafbaar feit124.

Aanbeveling 8: Er zou een eenduidig beleid moeten zijn ten aanzien van het informe-
ren van deze groep nabestaanden, waarin rekening wordt gehouden met individuele 
behoeften. Ook hier geldt dat uniformiteit gemakkelijker bereikt zou kunnen worden 
door de leiding van deze onderzoeken onder te brengen bij één instantie.

Met het oog op de openbaarheid van het onderzoek en de informatievoorziening richting 
het publiek kan tot slot worden opgemerkt dat die in Nederland over het algemeen 

120 Zie ook de noot van G. de Jonge bij de Ramsahai-uitspraak. EHRC 2007/83.
121 Zoals aanbevolen door het Gerechtshof Amsterdam.
122 EHRM 15 mei 2007, nr. 52391/99, § 349 (Ramsahai e.a./Nederland); EHRM 18 december 2008, nr. 29971/04, 

§ 122 (Kats e.a./Oekraïne).
123 Art. 51a lid 3 Sv bepaalt ook dat alleen slachtoffers die daarom verzoeken informatie wordt verstrekt.
124 Art. 51a lid 1 Sv bepaalt immers: ‘Als slachtoffer wordt aangemerkt degene die als rechtstreeks gevolg van een 

strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden’. Ook de Aanwijzing slachtofferzorg hoeft strikt 
genomen niet van toepassing te zijn. Zie Stcrt. 2010, nr. 20476.
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is beperkt tot een persbericht van het OM en/of de Rijksrecherche. De mogelijkheid 
tot publieke controle is daarmee zeer beperkt. Dit kan anders. In Engeland en Wales 
publiceert de Prisons and Probation Ombudsman bijvoorbeeld de rapporten inzake 
het onderzoek naar het overlijden van personen in (onder meer) gevangenissen online 
(geanonimiseerd)125.

 7. Tot slot

Evident is dat het OM moet zoeken naar en reageren op mogelijk strafrechtelijk 
verwijtbaar handelen of nalaten. Bij overlijden onder verantwoordelijkheid van de 
politie is het ook van belang dat een plausibele verklaring wordt gegeven voor het 
overlijden en verantwoording wordt afgelegd, dat evaluatie plaatsvindt om te leren van 
het overlijden en dat daarop door een daartoe geëquipeerde instantie toezicht wordt 
gehouden. Met het oog op de medische zorg voor personen die zijn ingesloten bij de 
politie betekent dit, gelet op de huidige wet- en regelgeving, naar onze mening in ieder 
geval betrokkenheid van de IGZ. Idealiter zou echter één instantie de taak moeten 
hebben deze overlijdensgevallen te onderzoeken en ook in het algemeen toezicht op de 
arrestantenzorg te houden. Daarnaast is een basisvoorwaarde voor het verrichten van 
een effectief onderzoek naar deze overlijdensgevallen dat alle onderzoekende partijen 
onafhankelijk zijn ten aanzien van de betrokken politie. Deze onafhankelijkheid is van 
belang met het oog op de effectiviteit van het onderzoek én het publiek vertrouwen in 
de rechtsstaat.
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