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Over het project
Het project 'Community Policing without Borders' wordt uitgevoerd van april 2021 tot maart 2023, en
wordt gefinancierd door het ‘European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme’(20142020). De activiteiten worden uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie in België &
Luxemburg, met vijf Belgische politiezones (PZ Gent, PZ Brussel Elsene, PZ BruNo, PZ Charleroi & PZ
Antwerpen) alsook LEVL (voorheen Minderhedenforum), Unia en Uit De Marge vzw als partners in the
project.
Het doel van dit project is bij te dragen tot de uitroeiing van alle vormen van racisme,
vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie binnen de Belgische
politie en door de Belgische politie ten aanzien van migrantengemeenschappen.
Het project zal deze doelstelling bereiken door de volgende activiteiten:
1.

Het verbeteren van het personeelsbeleid en de -procedures binnen de politie om de
vertegenwoordiging van migranten binnen het politiekorps te vergroten en
politieambtenaren met een migratieachtergrond te behouden.

2.

Verbetering van de bestaande klachtenmechanismen om de toegankelijkheid en de
doeltreffendheid ervan voor slachtoffers van racistische en xenofobe handelingen en
andere vormen van onverdraagzaamheid te vergroten.

3.

Verbetering van de gemeenschapspolitie en het vertrouwen tussen migrantengemeenschappen en de politie om raciale vooroordelen, vreemdelingenhaat en
onverdraagzaamheid te verminderen.

4.

Transnationale uitwisseling tussen belanghebbenden op lokaal, nationaal en Europees
niveau vergemakkelijken om bij te dragen tot de uitroeiing van alle vormen van racisme,
vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid binnen de politiediensten in de EU.

Het project, dat een bottom-up, behoeftengestuurde en participatieve aanpak volgt, zal voortbouwen
op bestaande goede praktijken van België, de EU en wereldwijd, en gebruik maken van de ervaringen
en deskundigheid van het grotere projectconsortium.
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Inleiding
Dit Rapport van Goede Praktijken, is gebaseerd op desktoponderzoek en verkennende vergaderingen
met projectpartners en andere stakeholders, en brengt de huidige bestaande interne en externe
klachtenmechanismen van België en andere politiezones, zowel binnen als buiten de Europese Unie
(EU), voor migranten en politieambtenaren die in contact kwamen met racisme en discriminatie door
politieambtenaren, in kaart en beoordeelt het. Dit rapport zal vervolgens bestaande goede praktijken
die vallen onder transparantie, toegankelijkheid, visibiliteit, neutraliteit en onafhankelijkheid, alsook
alternatieve methodieken zoals bemiddeling identificeren.
Het doel van dit rapport van goede praktijken is om de projectpartners te informeren en te inspireren,
meer specifiek in de eerste plaats de deelnemende Belgische politiezones, met het uiteindelijke doel
om hen in staat te stellen gelijkaardige initiatieven te ontwikkelen en te implementeren op basis van
de goede praktijken en lessen die in dit document worden gedeeld. Bijzonder interessante en/of
vernieuwende goede praktijken zullen het voorwerp uitmaken van meer diepgaande studiebezoeken.
Vervolgens zullen, op basis van de resultaten van dit verslag, de uitwisselingen tijdens de
studiebezoeken en de resultaten van de enquêtes en focusgroepdiscussies die in de deelnemende
politiezones zullen worden georganiseerd, praktische richtlijnen worden opgesteld. De praktische
richtlijnen zullen belangrijke aanbevelingen zijn die aangeven hoe goede praktijken in de praktijk
kunnen worden toegepast om het aanwervingsbeleid op lokaal en nationaal niveau te verbeteren,
met als uiteindelijk doel de Belgische klachtenmechanismen te verbeteren en deze neutraal,
functioneel en toegankelijk te maken. De praktische richtlijnen zullen kunnen worden aangepast aan
de Belgische context, maar ook aan andere lokale contexten buiten België.
Het rapport is als volgt opgebouwd:
•

•

•

Het methodologie gedeelte, waarin de technieken worden geschetst die zijn gebruikt voor het
verzamelen en analyseren van gegevens en waarin de uitdagingen worden besproken
waarmee we tijdens het proces werden geconfronteerd;
Een achtergrond gedeelte, waar de basisinstellingen voor de Belgische klachtenmechanismen
worden blootgegeld, meer specifiek de constellatie en de rol van de verschillende instellingen
waarover Belgische burgers en politieambtenaren beschikken in geval van discriminatie en
racisme door de politie;
Het gedeelte over de goede praktijken, waar het resultaat van deze mapping staan gegroepeerd in vier hoofdgebieden:
o Algemene verbetering van het klachtenmechanisme;
o Verbetering van het externe klachtenmechanisme (burgers ten aanzien van politieambtenaren);
o Verbetering van het interne klachtenmechanisme (politieambtenaar ten aanzien van
collega’s in de politie).
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Methodologie
De bevindingen van dit onderzoek naar goede praktijken zijn gebaseerd op input van de
projectpartners, geaffilieerde partners, stakeholders gevestigd in België, in Europa en zelfs
daarbuiten, gecombineerd met desktoponderzoek. Verschillende e-meetings met stakeholders
werden gehouden om een beter zicht te krijgen op de hieronder besproken onderwerpen.
De lijst van inspirerende praktijken is niet exhaustief, en is een selectie van interessante praktijken die
we tegenkwamen en die verband houden met de 3 onderwerpen die binnen het project worden
behandeld:
•
•
•

Human resources;
Klachtenmechanismen;
Community Policing of ‘gemeenschapsgerichte politiezorg’.

Dit verslag betreft manieren om bestaande klachtenmechanismen te verbeteren om hun
toegankelijkheid en efficiëntie ten aanzien van slachtoffers van racistische en xenofobische
handelingen te verhogen en hun handelingen tegen alle vormen van racisme, xenofobie en alle andere
vormen van intolerantie.
De praktijken worden opgesomd onder elk van deze rubrieken, die verder worden onderverdeeld in
subthema's. De lezer kan een beschrijving vinden van de praktijk en een link voor meer informatie.
Onder de beschrijving van de praktijk worden de sterke punten van elke praktijk samengevat.
Een deel van de input is gebaseerd op persoonlijke gesprekken en niet op schriftelijke informatie.
Sommige informatie (zoals bijvoorbeeld over Scandinavische praktijken) bestaat niet in het Engels.
Daardoor werden e-meetings opgezet om toch inzicht te krijgen in belangrijke conclusies/
aanbevelingen.
Dit verslag over goede praktijken moet worden gezien als een catalogus van inspirerende ideeën voor
de Belgische lokale politiezones, die lokaal kunnen worden overgenomen/aangepast. Deze praktijken
zullen aan de politiezones worden voorgelegd en kunnen verder worden uitgediept wanneer wordt
beslist om soortgelijke initiatieven in België op te zetten. Het is belangrijk op te merken dat de meeste
praktijken plaatsvinden binnen een bepaalde sociaaleconomische, culturele, landgebonden context.
Ze dienen eerder als inspiratie dan als het exact overnemen van de praktijk.
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Institutioneel kader van de Belgische klachtenmechanismen
In België zijn er meerdere actoren die actief zijn in het klachtenmechanisme proces. 1

Dienst Intern Toezicht of ‘Intern Toezicht’
Elk lokaal politiekorps is uitgerust met een dienst Intern Toezicht. De drie hoofdtaken zijn:
klachtenbehandeling, pro-actief onderzoek en beleidsondersteuning. Concreet maakt deze dienst
deel uit van de hiërarchische structuur van de politieorganisatie. De dienst staat onder leiding van de
korpschef van de politiezone en werkt onder toezicht van de burgemeester. Om klachten in te dienen,
kan men zich persoonlijk, via hun website en/of telefonisch wenden tot de specifieke politiezone. Na
onderzoek van de klacht kan de korpschef van de politiezone beslissen of er disciplinaire maatregelen
moeten worden genomen en of een tuchtstraf volgt.

Algemene Inspectie (AIG)
De Algemene Inspectie of AIG ziet er, als onafhankelijk controleorgaan van de politiediensten onder
de uitvoerende macht, op toe dat de werking van de federale en lokale politie en bijhorende diensten
wordt geoptimaliseerd, met respect voor democratie en de bescherming van de fundamentele
rechten en vrijheden. De dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse
Zaken en de minister van Justitie. De minister van Binnenlandse Zaken kan de dienst opdracht geven
onderzoek te doen naar specifieke politiekorpsen, maar de inspectie kan dit ook op eigen initiatief
doen. Wanneer er klachten worden ingediend bij deze dienst, kunnen zij de klacht doorverwijzen naar
het Openbaar Ministerie (OM) of Intern Toezicht.

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P)
Deze instelling, kortweg Comité P, is het externe orgaan dat volledig extern en onafhankelijk optreedt
ten opzichte van de uitvoerende macht (minister, burgemeester, politieacademie, ...) en de
politiediensten (lokale politie, federale politie, inspectiediensten, ...). Onder toezicht van het federale
parlement controleert het comité zowel de algemene werking van de politiediensten, de inspectie- of
controlediensten als de politiepraktijk van alle ambtenaren met politiebevoegdheid. Het Comité P
onderzoekt meer bepaald de klachten en aangiften van wangedrag door politiediensten die betrekking
hebben op een organisatorische tekortkoming of een zware fout, een fout of een nalatigheid van een
individu.
Klachten over wangedrag van de politie met betrekking tot een organisatorische of structurele
tekortkoming worden onderzocht door de eigen Dienst Enquêtes P. Het onderzoek van andere
klachten kan worden overgelaten aan de verantwoordelijkheid van de lokale politiechef om te worden
onderzocht door de interne controleorganen.

Lokale ombudsdienst
Een persoon kan een klacht indienen bij de lokale ombudsdienst van een gemeente. De ombudsdienst
kan als bemiddelaar optreden en aanbevelingen doen.

Interfederaal gelijkekansencentrum Unia
Unia bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke kansen. Ze is een onafhankelijke openbare instelling.
Een van haar belangrijkste taken is het behandelen van individuele meldingen van discriminatie, een
dienst die ze gratis en in alle vertrouwelijkheid verlenen. Iedereen in België die vindt dat hij of zij
gediscrimineerd wordt of getuige is geweest van discriminatie, kan dit melden bij Unia. Unia probeert
1

https://lethal-force-monitor.org/downloads/police-lethal-force-report.pdf, https://mensenrechten.be/pagina/notapolitiegeweld
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altijd eerst tot een minnelijke schikking te komen, maar als dat niet lukt, kan Unia, met toestemming
van de gediscrimineerde, een rechtszaak aanspannen of aan een rechtszaak deelnemen. Er is echter
slechts een beperkt aantal gevallen waarin Unia de zaak daadwerkelijk voor de rechter zal brengen.

Kinderrechtencommissariaat
Deze onafhankelijke instelling werd opgericht door het Vlaams Parlement, om te waken over de
rechten van kinderen. Minderjarigen kunnen een klacht indienen en zij zullen als bemiddelaar
optreden.

Sleutelcriteria voor efficiënte klachtenmechanismen
Een van de belangrijkste elementen van een goed functionerende politiemacht in een land is de
verantwoordingsplicht. Wanneer politiediensten niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle
fasen van hun operaties, kunnen zij snel misbruik maken van hun macht. Er zijn verschillende actoren
die de politie in een land ter verantwoording kunnen roepen: in de eerste plaats de politie zelf, maar
daarnaast ook maatschappelijke actoren op alle niveaus, inclusief: het ministerie, het parlement,
academici, de media, en meer. 2
De belangrijkste functies van een klachtenmechanisme zijn: klachten van slachtoffers behandelen en
remedie/compensatie bieden, wangedrag van de politie opsporen en lessen leren uit fouten om
toekomstig wangedrag van de politie te voorkomen.
Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit van klachtenmechanismen te beoordelen. Eén daarvan
is gedefinieerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens het Hof zijn er vijf
belangrijke criteria om ervoor te zorgen dat klachtenonderzoek doeltreffend is:
•
•
•
•
•

Onafhankelijkheid: er mogen geen institutionele of hiërarchische banden zijn tussen de
onderzoekers en de politieambtenaar tegen wie een klacht is ingediend
Adequaatheid: het vermogen om bewijsmateriaal te verzamelen om te kunnen vaststellen of
de politiedienst zich onwettig heeft gedragen
Stiptheid: het onderzoek moet stipt verlopen, met een duidelijke termijn die in acht moet
worden genomen
Openbaarheid: het belang van openheid en transparantie van het klachtenmechanisme voor
belanghebbenden en burgers
Betrokkenheid van het slachtoffer: de klager moet naar behoren bij het hele proces worden
betrokken

De onderstaande lijst van goede praktijken is opgesteld in het licht van deze belangrijkste criteria.
België en zijn klachtenmechanismen zijn in verschillende onderzoeksresultaten als voorbeeld
genoemd. Deze lijst van goede praktijken geven verdere inspiratie tot het verbeteren van het systeem.

2

https://www.humanrights.dk/publications/police -oversight-mechanisms, p. 5-7
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Goede praktijken
1. Algemene verbetering van het klachtenmechanisme
1.1.

Monitor data om concrete inzichten te krijgen

Voor elk klachtenmechanisme is het van
cruciaal belang om gegevens te
analyseren en proactief onderzoek te
doen naar de "trends" achter deze cijfers.
De campagne "Niet normaal" 3 in België
om etnisch profileren een halt toe te
roepen, suggereert ook dat de registratie
van identiteitscontroles de nieuwe
manier van werken zou moeten zijn om
trends in discriminatie door de politie echt
te kunnen begrijpen.

Afbeelding 1: Campagne “Niet normaal?”. Bron: link.

De analyse van gegevens van geregistreerde identiteitscontroles is ook interessant voor de
klachtenmechanismen, aangezien die kunnen leiden tot klachten van burgers over etnisch profileren.
Door de verschillende achtergronden (bv. religie, leeftijd, etniciteit, ...) van klachtindieners in kaart te
brengen, kunnen meer structurele verbeteringen worden doorgevoerd en aanbevelingen worden
gedaan. 4
Daarnaast kan de ombudsman, om klachten te onderzoeken, ook klachten monitoren op trends en
patronen. Klagers kunnen vrijwillig een enquête invullen waarin gevraagd wordt naar persoonlijke
gegevens en de verklaring die ze hebben afgelegd. Door dit mechanisme van gegevensverzameling
kan niet alleen directe discriminatie, maar ook indirecte discriminatie worden gemonitord. Een goede
praktijk in dit geval is het gegevensverzamelingsgedrag van Ierland en Noord-Ierland.
1.1.1.

Bureau van de Politieombudsman voor Noord-Ierland (OPONI)5

In Noord-Ierland bestaat een onpartijdig en onafhankelijk systeem voor het onderzoeken van klachten
tegen de politiediensten: the Office of the Police Ombudsman for Northern Ireland (OPONI). OPONI
behandelt niet alleen klachten, de instelling onderzoekt ook (op eigen initiatief indien nodig) of volgt
klachten op trends en patronen. Zij doet dit door een vragenlijst te sturen waarin persoonlijke
gegevens (politieke overtuiging, seksuele geaardheid, raciale groep, enz.) en de categorieën van
beschuldiging worden gevraagd. Wanneer OPONI een meer structureel racistische of discriminerende
ervaring vermoedt, laat deze studies uitvoeren om dieper op deze onderwerpen in te gaan. Hun
statistieken zijn gemakkelijk toegankelijk op hun website (waaronder bijvoorbeeld de bekendheid van
het bureau bij het publiek, de bekendheid van jongeren met het bureau, klachtenstatistieken op
bepaalde gebieden, en meer). 6

3

https://stopethnicprofiling.be/nl/
https://mensenrechten.be/pagina/nota-politiegeweld
5 https://www.policeombudsman.org/About-Us, https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75 -c97e-432c-8fd2f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf (p. 63)
6
Complaint Statistics in Northern Ireland - Police Ombudsman for Northern Ireland - Police Ombudsman for Northern
Ireland
4
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Afbeelding 2: Statistieken klachten in Noord-Ierland. Bron: link.

Sterktes: de data worden geanalyseerd en geven inzicht in de belangrijkste trends in klachten tegen
de politie, het volume van de klachten, vermoedelijke daders, het soort klachten dat werd
afgesloten. Transparantie naar de burger toe.
1.1.2.

Garda Siochana Commissie van de Ombudsman, Ierland7

Deze commissie verzamelt, zoals Noord-Ierland, op vrijwillige basis etnische en andere gegevens van
klagers in Ierland. De Garda Siochana Commissie van de Ombudsman (GSOC) heeft een systeem voor
het verzamelen van gegevens waarbij een klager op vrijwillige basis persoonlijke informatie zoals
geslacht, leeftijd, etniciteit, religie, enzovoort kan vrijgeven. Hoewel deze gegevensverzameling niet
volledig waterdicht is, kan ze toch aanwijzingen geven over etnisch profileren, discriminatie, racisme,
en meer. Het is ook duidelijk wat de uitkomsten van uw klacht kunnen zijn, via het overzicht van zaken:

Afbeelding 3: Overzicht klachtenzaken Ierland. Bron: link.

Sterktes: mogelijkheid voor burgers om te anticiperen op mogelijke uitkomsten van hun klacht op
basis van eerdere gegevens. Gegevens worden geanalyseerd en geven inzicht in de soorten klachten,
redenen voor niet-ontvankelijkheid, duur van zaken, uitkomsten van zaken, enz. Transparantie voor
burgers.
7

https://www.gardaombudsman.ie/about-gsoc/garda-oversight/; https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf (p. 62)
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1.1.3.

Onafhankelijk Bureau voor Politiegedrag (IOPC), Verenigd Koninkrijk 8

Het Onafhankelijk Bureau voor Politiegedrag is een uitvoerend, ongebonden overheidsorgaan, dat
bestaat om het vertrouwen van het publiek in het systeem van politieklachten in Engeland en Wales
te vergroten. Dit bureau is in 2018 opgericht en kwam in de plaats van de Independent Police
Complaints Commission (IPCC). Zij doen onderzoek naar klachten over discriminatie, sterfgevallen en
ernstig letsels waarbij de politie betrokken is, corruptie bij de politie en machtsmisbruik, en meer. 9
De IOPC staat bekend voor zijn transparantie en verslaggeving. Op hun website bieden zij uitgebreide
verslagen en statistieken, zaken die
worden onderzocht, aanbevelingen en
meer. Ze publiceren jaarverslagen en
statistieken over klachten in heel
Engeland en Wales. Sinds kort gebruiken
ze naar verluidt dezelfde software binnen
elk politiestation, waardoor het niet
alleen gemakkelijker is om klachten te
centraliseren, maar ook om ze te
monitoren. Zij hebben een specifieke
pagina voor onderzoek en aanbevelingen
Afbeelding 4: Overzicht onderzoek door IOPC. Bron: link.
en een pagina gewijd aan statistieken.
Sterktes: uniforme software die in alle politiezones is geïnstalleerd en wordt gebruikt om gegevens
over klachten in te voeren, zij analyseren gegevens, vertalen deze in lessen en bouwen op basis
daarvan een strategie om het politiewerk te verbeteren.

1.2.

Aanmoedigen van bemiddeling

Sommige partners legden uit hoe kwetsbaar klachten over racistisch/discriminerend gedrag zijn, of
het nu gaat over klachten binnen de politie of klachten van burgers ten aanzien van de politie: in de
meeste gevallen is het een kwestie van woord tegen woord, met weinig bewijs (met uitzondering van
video's of getuigen). Waar een 'gewoon' klachtenmechanisme de klacht hoogstwaarschijnlijk zonder
resultaat zal klasseren, kan bemiddeling in dergelijke gevallen helpen.
Het voeren van een open gesprek is gunstig gebleken voor klagers, om wederzijds begrip te vergroten
en pijnlijke incidenten af te sluiten. 10 Onderzoek toont aan dat bemiddeling een goed alternatief en
oplossing kan zijn om inbreuken op de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving in België aan te
pakken. In gevallen waar er sprake is van seponering (bijvoorbeeld door gebrek aan bewijs), kan
bemiddeling slachtoffers helpen bij het verwerken van onrechtmatige daden. Bemiddeling kan op
verschillende niveaus en door verschillende actoren gebeuren. 11
Wanneer kan bemiddeling succesvol zijn?
•
•
•

Als de deelnemers vertrouwen hebben in het proces en de bemiddelaar
Bijolledige onpartijdigheid van de bemiddelaar (vooral bij de behandeling van interne
klachten)
Een duidelijk en transparant ethisch kader voor het proces

8

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402 ,
https://www.policeconduct.gov.uk/complaints-reviews-and-appeals/make-complaint
9 https://policeconduct.gov.uk/research-and-learning/key-areas-work
10
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20 , p. 5
11 https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Position_paper_Selectivite_Policiere_Unia_ -_EN.pdf
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•

Professioneel opgeleide bemiddelaars met actieve luister-, probleemoplossende en
gespreksvaardigheden. 12

Er zijn proefinitiatieven bij de Belgische politie: in een bemiddelingsproject is een bemiddelaar iemand
die neutraal is en niet tot hetzelfde korps behoort, en die minstens een basiscursus heeft gevolgd om
voor deze functie bevoegd te zijn. Deze projecten waren vooral gericht op interne klachten en niet
zozeer op externe, maar als het een succes wordt, kan het op verschillende niveaus en hopelijk ook in
andere politiezones worden doorgetrokken.
Het zou interessant zijn om een structureel platform op te zetten waar informatie/opleiding/goede
praktijken/etc. over bemiddeling gedeeld kunnen worden door en voor politiezones in België.
Opgeleide bemiddelaars zouden op specifieke vraag kunnen tussenkomen in verschillende
politiezones.
1.2.1.

Klachtenbemiddelingsprogramma voor bevooroordeeld politie optreden: Los Angeles politie

Bemiddeling gebruikt als middel voor conflictoplossing en om tegemoet te komen aan de behoeften
van de gemeenschap, is sinds 2002 een concept in Los Angeles, Verenigde Staten. Aanvankelijk begon
men met interne bemiddeling, maar al snel werd deze uitgebreid tot externe bemiddeling. Van 2014
tot 2016 werd het Biased Policing Complaint Mediation Pilot Program geïmplementeerd, om de
relaties tussen burgers en politie te verbeteren.
Een onafhankelijke bemiddelaar, het Dispute Resolution Program, behandelde klachten over
bevooroordeeld politiewerk in al zijn vormen (waaronder discriminerend gedrag, onbeleefdheid, ...).
De behandelde klachten werden als succesvol beschouwd, maar er waren heel wat herschikkingen,
omdat de klager of de politieambtenaar niet beschikbaar of niet bereid was om deel te nemen. In een
evaluatie-enquête was 83,8% van de deelnemers zeer tevreden of enigszins tevreden. Nadien werd
dit proefprogramma permanent geïnstalleerd in de politieafdeling.
Interessante aandachtspunten die eruit voortkwamen:
•

•

•
•
•

12

Het was cruciaal voor beide
partijen om een persoonlijke
bemiddeling te hebben in een
veilige ruimte.
Het programma werd gepromoot:
▪ Intern: via een e-learning
cursus
▪ Extern: via de media,
adviesraad
en
gemeenschapsfora
De tevredenheid van de klagers
werd geëvalueerd via enquêtes
Integratie van de getrokken lessen
uit het programma in briefings of
bijscholing
De beschikbaarheid van dit
bemiddelingssysteem was voor de
gemeenschap een signaal dat hun
zorgen serieus werden genomen.

Afbeelding 5: Overzicht klachten behandeld via bemiddeling. Bron:
link.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20
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Over het algemeen volgt er nog steeds positieve feedback over dit systeem: bemiddeling blijkt het
vertrouwen in de relatie tussen burger en politie te herstellen. 13 Het politiedepartement van Los
Angeles geeft elk kwartaal een overzicht van de geboekte vooruitgang. 14
Sterktes: face-to-face-interactie leidt vaak tot tevredenheid, deze tevredenheid verspreidt zich snel
en werkt als goede publiciteit en schept vertrouwen, snel en doeltreffend als beide partijen ervoor
openstaan.
1.2.2.

Externe bemiddeling, New York City Politie 15

Het New York City Police Department maakt sinds
1993 gebruik van externe bemiddeling om klachten
van burgers op te lossen. Dit programma heeft
positieve feedback gekregen van klagers over het
proces. De voorwaarden voor een succesvolle
bemiddeling zijn duidelijk uiteengezet op hun
website.
“Bemiddeling is een complex gebeuren, en bij het
opzetten van een programma kunnen veel obstakels
opduiken. Ervaren bemiddelaars vinden over het
algemeen dat klachten van burgers verschillen van
andere soorten zaken die zij hebben bemiddeld
vanwege de inherente macht die een
politieambtenaar bezit. Bovendien zijn veel
politieambtenaren niet enthousiast over het gebruik
van bemiddeling om klachten van burgers op te
lossen."16 Het uitleggen en aantonen van de
voordelen van bemiddeling moeten zo gebeuren
naar zowel burgers extern, als politieambtenaren
intern.

Afbeelding 6: Uitleg over bemiddeling en het proces. Bron:
link.

Sterktes: bemiddeling bestaat al lang in het NYC-departement en politieambtenaren zijn niet bang om
aan een bemiddeling deel te nemen, aangezien zij het proces en de mogelijke resultaten hebben
begrepen.

1.3.

Mogelijkheid om het resultaat te betwisten

Verantwoordingsplicht gaat verder dan alleen het hebben van een klachtenmechanisme: de
mogelijkheid om in beroep te gaan tegen beslissingen na het indienen van een klacht zou ook deel
kunnen uitmaken van het hele proces. Er zou de mogelijkheid kunnen worden gecreëerd om in beroep
te gaan bij dezelfde instantie of bij een andere actor. 17 Het is belangrijk op te merken dat niet in alle
landen een beroepsprocedure is ingesteld.
1.3.1.

Noord-Ierse Politieombudsman, Noord-Ierland

In Noord-Ierland is het niet mogelijk om een klacht in te dienen tegen de beslissing van de
Ombudsman. Het is wel mogelijk om een klacht indienen tegen de manier waarop de Ombudsman je
klacht heeft behandeld. In een document met de titel "Customer Complaint Policy" (Klachtenbeleid

13

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20
Example of 2017 : http://lapd-assets.lapdonline.org/assets/pdf/2017%20Q1%20BP.pdf
15 Mediation - CCRB (nyc.gov)
16
Mediating Citizen Complaints Against Police Officers: A Guide for Police and Community Leaders (usdoj.gov)
17 https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402
14

13

voor klanten) wordt uitvoerig uitgelegd waartegen u in beroep kunt gaan (bijv. onbeleefdheid van een
personeelslid, slechte klantenservice, onnodige vertraging in een zaak, ...). Het document beschrijft
ook de acties die u moet ondernemen wanneer u het kantoor wilt vervolgen. Als u dan nog steeds
ontevreden bent, kunt u een klacht indienen bij de minister van Justitie. 18

Afbeelding 7: Uitleg over klachtenbehandeling. Bron: link.

Sterktes: er wordt aandacht gevestigd op de manier dat klachten worden behandeld door de staff,
een herhaling van klachten kan aanleiding geven tot het verbeteren van de ‘customer service’.
1.3.2.

Onafhankelijke instantie voor politieklachten, Denemarken

De Deense onafhankelijke instantie voor politieklachten of ‘Independent Police Complaints Authority’
behandelt onderzoeken in strafzaken tegen politieambtenaren en neemt beslissingen over klachten
die gaan over wangedrag door de politie. De onafhankelijke klachteninstantie wordt geleid door een
raad van bestuur en een directeur, en oefent haar taken uit in volledige onafhankelijkheid van zowel
de politie als het openbaar ministerie.
Terwijl beslissingen over niet-strafrechtelijke zaken door de autoriteit definitief blijven en niet kunnen
worden aangevochten, kunnen klachten over wangedrag door een hoge politieambtenaar worden
afgehandeld door informele oplossing. Bij een beslissing tot geen vervolging, kan de klager of de
autoriteit in beroep gaan bij de directeur van het Openbaar Ministerie. 19
Sterktes: mogelijkheid tot beroep tegen beslissing van niet-vervolging door beide partijen, beroep
mogelijk over wangedrag via informele oplossing.
1.3.3.

Onafhankelijk Bureau voor Politiegedrag, Verenigd Koninkrijk

Wanneer een klager niet tevreden is met de manier waarop de klacht werd behandeld, kan hij een
herziening of beroep aanvragen bij het onafhankelijk bureau voor politiegedragsregels of

18
19

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402
https://politiklagemyndigheden.dk/english/

14

‘Independent Office for Police Conduct’ (IOPC). Op de website20 wordt uitvoerig uitgelegd hoe een
verzoek tot herziening of beroep kan worden ingediend en welke specifieke vragen hiermee verband
houden. Het bureau zal de klacht niet opnieuw onderzoeken, maar wel de redelijkheid en
proportionaliteit van het resultaat/de afhandeling van de klacht beoordelen:

Afbeelding 8: Hoe kan men beroep aantekenen. Bron: link.

Sterktes: De website legt uitvoerig uit op welke verschillende manier iemand in beroep kan gaan, wat
er gebeurt nadat je om herziening hebt gevraagd, enz. Mogelijkheid om de uitkomst opnieuw te
beoordelen op disproportionaliteit en ongegrondheid. De formulieren die ingevuld moeten worden
kunnen op de website worden gedownload.

1.4.

Leg de klachtenprocedure uit aan klagers

Zoals door verschillende onderzoekers en andere belanghebbenden is opgemerkt, is het voor klagers
vaak onduidelijk waar en hoe zij een klacht kunnen indienen. Als mensen al weten waar ze met hun
klacht terecht kunnen, bieden de huidige (online) systemen niet echt meer duidelijkheid over hoe het
proces zal verlopen. Het online formulier van het Comité P beperkt zich tot het invullen van de klacht,
maar er wordt geen extra uitleg gegeven over het proces. Hierdoor vragen klagers zich af wat ze
kunnen verwachten in termen van resultaat en tijdsverloop. Daarnaast bestaat er ook verwarring over
het verschil tussen tuchtrecht en strafrecht bij het indienen van klachten. In sommige gevallen moeten
klachten rechtstreeks naar de rechtbank in plaats van naar de Dienst Intern Toezicht.
Zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft verklaard, is s tiptheid een van de criteria
om de doeltreffendheid van een klacht te beoordelen. Daarom zou het goed zijn om een klager
duidelijk te maken hoe lang het proces van de behandeling van de klacht kan duren. De klagers zouden
moeten worden geïnformeerd over het klachtenproces via een e-mail of een brief. In de praktijk wordt
dit vaak niet gedaan. Het niet geïnformeerd worden over het proces geeft de klager een extra gevoel
van frustratie. Een brief of een e-mail zou informatie kunnen geven over psychologische hulp of
bemiddelingsmogelijkheden. 21
De goede praktijken hieronder opgesomd hebben duidelijke vastgestelde termijnen, tijdslimieten en
houden de klager op de hoogte.

20
21

Reviews and appeals | Independent Office for Police Conduct
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Position_Paper_INCC -FRB_NL_maro_(1).pdf
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1.4.1.

Directie Onafhankelijk politieonderzoek, Zuid-Afrika22

De Directie onafhankelijk politieonderzoek in Zuid-Afrika of ‘Independent Police Investigate
Directorate’ heeft termijnen vastgesteld voor de behandeling van klachten. Een klacht moet binnen
de 72 uur na ontvangst worden geregistreerd en toegewezen, en het onderzoek moet binnen 90
dagen worden afgesloten, tesamen met een oplijsting van aanbevelingen. Daarna moeten de
aanbevelingsrapporten binnen 30 dagen na afsluiting van het onderzoek worden uitgebracht en moet
de klager binnen dezelfde termijn op de hoogte worden gebracht van het resultaat van de zaak.
Het mandaat van IPID omvat onafhankelijke en onpartijdige onderzoeken naar specifieke criminele
feiten gepleegd door leden van de South African Police Service (SAPS) Municipal Police Services (MPS).
Op hun website wordt de klachtenprocedure uitgelegd, evenals een duidelijke brochure met de acties
die volgen na het indienen van een klacht:

Afbeelding 9: Beschrijving proces klachtenbehandling. Bron: link.

Sterktes: vastgelegde tijdsperiodes bieden de klagers een houvast, visuele uitleg van de procedurele
stappen maakt het proces begrijpelijk en transparant.

22

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402, Independent Police Investigative
Directorate of South Africa
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1.4.2.

Bureau van de onafhankelijke directeur voor politiebeoordeling (OIPRD), Ontario

Het Office of the Independent Police Review Director (OIPRD) is een onafhankelijk, civiel
toezichthoudend agentschap, dat alle openbare klachten over gemeentelijk, regionaal en provinciaal
beleid in Ontario ontvangt, beheert en controleert. 23 Op de website kan je de status van je klacht
controleren, een duidelijk overzicht krijgen van het proces aan de hand van verklarende grafieken,
een video bekijken over hoe de OIPRD klachten over de politie onderzoekt, en nog veel meer. Bekijk
de verklarende video hier. Dit schema geeft een duidelijk stappenplan van wat een klager kan
verwachten bij het indienen van een klacht:

Afbeelding 10: Klachtenbehandelingsproces Ontario. Bron: link.

23

https://www.oiprd.on.ca/about-us/
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Sterktes: visuals, grafieken en vooral video’s zijn de beste middelen om de procedures uit te leggen
aan een breder publiek.
1.4.3.

Onafhankelijke autoriteit voor politieklachten, Denemarken24

De onafhankelijke autoriteit voor politieklachten in Denemarken, of ‘Independent Police Complaints
Authority’, heeft duidelijke termijnen vastgesteld voor de behandeling van klachten: bij wangedrag
worden, indien de instantie een klacht nog niet binnen zes maanden heeft afgehandeld, de klager en
de politieambtenaar in kennis gesteld van de reden voor vertraging en de verwachte datum van de
beslissing. In geval van een overtreding moeten, indien de overheid een klacht niet binnen een jaar na
ontvangst heeft afgehandeld, de klager en de andere betrokken partijen schriftelijk in kennis worden
gesteld.
Sterktes: vooraf vastgestelde termijnen bieden klagers houvast, verplichting om klagers in geval van
vertraging te informeren en de reden van de vertraging toe te lichten.

2. Verbetering van het externe klachtenmechanisme (burgers ten aanzien van
politieambtenaren)
2.1.

Zorgen voor visibiliteit: ervoor zorgen dat burgers op de hoogte zijn van de bestaande
klachtenmechanismen

Wat door verschillende belanghebbenden werd geopperd, is het feit dat er niet veel bekendheid is
over het bestaan van klachtenmechanismen over de Belgische politie, en als dat wel het geval is, zijn
er nog heel wat obstakels te overwinnen. Informatie over klachtenmechanismen is verspreid en veel
burgers weten niet waar en hoe ze een klacht kunnen indienen.
Hieronder sommen we enkele goede praktijken die een goed voorbeeld vormen voor
aantrekkelijkheid/toegankelijkheid.
Om meer kennis en bereik te creëren, wezen onze stakeholders en onderzoek op verschillende
werkpunten:
•
•
•
•
•
2.1.1.

Voorzie een duidelijk (visueel aantrekkelijk) overzicht van de bestaande
klachtenmechanismen voor burgers
Benader minderheidsgroepen om ervoor te zorgen dat zij van het bestaan van de organisatie
op de hoogte zijn 25
Zorg ervoor dat het overzicht in meerdere talen beschikbaar is
Train maatschappelijke actoren in het adviseren van burgers die hulp zoeken om een klacht in
te dienen: zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor vragen
Betrek externe belanghebbenden (jeugdwerkers, ...) bij het campagneproces en luister naar
hun mening.
‘Zo geflikt’, Uit De Marge, België26

Jongeren in sociaal kwetsbare situaties hebben vaak geen goede relatie met de politie.
Jongerenwerkers krijgen hier regelmatig vragen over en horen verontrustende verhalen. Hoe kunnen
jongerenwerkers een rol spelen in het verbeteren van die relatie zonder hun eigen vertrouwensrelatie
met jongeren op het spel te zetten? Hoe kunnen we samenwerken met de politie in het belang van
24

https://politiklagemyndigheden.dk/english/processing-time/
https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75 -c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf
26 https://www.uitdemarge.be/zo-geflikt-jeugdwerk-en-politie/
25
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jongeren en hun rechten? De ngo Uit De Marge traint jongerenwerkers in hoe ze bruggen kunnen
bouwen tussen jongeren en de politie. Zij kunnen de jongeren adviseren waar en hoe ze een klacht
kunnen indienen wanneer dit nodig zou zijn. De jongerenwerkers kunnen een belangrijke rol spelen
aangezien zij het eerste aanspreekpunt zijn.
Sterktes: werken met tussenpersonen die het vertrouwen van de jongeren hebben opgebouwd om
hen bij te staan en te adviseren.

Afbeelding 11: Zo Geflikt. Bron: link.

2.2.

Verander de perceptie: geef redenen waarom een klacht indienen niet zinloos is

Wantrouwen van personen met een minderheidsachtergrond in het klachtensysteem van een
politiedienst, is helaas een veel voorkomende realiteit in veel landen. Wantrouwen ten aanzien van
klachtensystemen kan zich voordoen in elke fase van het proces: bij het indienen, registreren,
onderzoeken en reageren op klachten. Wantrouwen van burgers jegens de politie ontstaat wanneer
zij te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld, oneerlijke behandeling of discriminatie. Hun
wantrouwen verspreid zich over de hele politieorganisatie, en dus ook in het klachtenproces. 27
Deze perceptie groeit door een aantal factoren: ze begrijpen het proces van het klachtensysteem niet,
zijn gefrustreerd wanneer er geen gevolgen zijn voor de politieambtenaar (demotiverend resultaat),
weten niet tot wie ze zich moeten wenden (bv. De verschillen van klachtenmechanismen of verschil
tussen wangedrag en strafrechtelijke vervolging), en nog meer. Voor mensen met een
migratieachtergrond kan er al wantrouwen bestaan over politieambtenaren vanwege de perceptie en
de status van politieambtenaren in hun land van herkomst. Zeker tijdens de COVID-pandemie en de
lockdowns in België is de relatie tussen de Belgische politie en bepaalde gemeenschappen
verslechterd. In dit geval moet bijzondere aandacht worden besteed aan jongeren en jeugdwerkers,
die op een disproportionele (negatieve) manier in contact komen met de politie dan anderen. Met dit
gegeven in het achterhoofd, is het interessant om te kijken op welke manieren de perceptie van
mensen naar de politieorganisatie en het klachtenmechanisme kan veranderen.
2.2.1.

“Mag da?”, België

In België heeft de politiezone Antwerpen een campagne gelanceerd onder de naam "Mag da?". "Mag
da?" focust zich op de meest gestelde vragen over iemands rechten wanneer deze in contact komt
met de politie. Dit initiatief werd voortgetrokken door politiezone Antwerpen voor jongeren in de
zone. Meer specifiek voor klachten leggen ze uit hoe je een klacht kan indienen en dat dit mag. De
video kan je hier vinden.

27

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20
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Afbeelding 12: Mag da?. Bron: link.

Sterktes: op straat directe vragen stellen aan jongeren is een aantrekkelijke manier om andere
jongeren op de hoogte te stellen en te doen nadenken over hun rechten en plichten
2.2.2.

Tracker voor publieke perceptie, Onafhankelijk Bureau voor politiegedrag, Verenigd Koninkrijk

Er is geen betere manier om te weten wat de mening is van het publiek over bepaalde
klachtensystemen, dan dit simpelweg aan de hand van data te analyseren. Het IOPC meet regelmatig
de publieke percepties door middel van een ‘Public Perceptions Tracker’ 28 om de vinger aan de pols
te houden als het gaat om het klachtenmechanisme. Deze tracker richt zich niet alleen op mensen die
klachten hebben ingediend, maar ook op het publiek in het algemeen. Er wordt gekeken naar
onderwerpen als: de bekendheid met het bestaan van het IOPC, de waarschijnlijkheid dat mensen een
klacht over de politie indienen, de belemmeringen en problemen die volgens mensen bestaan bij het
indienen van een klacht, enzovoort. Zij richten zich ook op de discrepantie tussen bepaalde
minderheidsgroepen (LGBT, BME, ... respondenten) en het grote publiek om na te gaan of er minder
vertrouwen is, of mensen minder geneigd zijn een klacht in te dienen, enzovoort.

Afbeelding 13: tracker voor publieke perceptie. Bron: link.

28

https://www.policeconduct.gov.uk/research-and-learning/statistics/public-confidence-and-engagement
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Uit deze grafiek blijkt bijvoorbeeld dat BME-respondenten minder vertrouwen hebben in de
rechtvaardigheid van de klachtenbehandeling door de politie. Inzicht krijgen in de percepties van
burgers helpt om doelstellingen vast te stellen waaraan als klachtenmechanisme kan worden gewerkt.
Nog een stap verder: het kan interessant zijn om ook te onderzoeken wat de behoeften van het
publiek zijn en wat zij van hun lokale politiezone verwachten.
Sterktes: de mening van burgers/de gebruikers van het systeem naar waarde schatten, burgers het
gevoel geven dat hun mening telt.

2.3.

Toegankelijkheid/aantrekkelijkheid: focus op taal en de aantrekkelijkheid van een
klachtenmechanisme

Het klachtenmechanisme moet voor iedereen toegankelijk zijn. Specifiek voor mensen met een
migratieachtergrond is Nederlands of Frans misschien niet de taal waarin zij zich het meest op hun
gemak voelen om een klacht in te dienen. Daarom zou het gemakkelijker zijn om contact op te nemen
met de politie als er meerdere talen beschikbaar zijn om een klacht in te dienen.
Naast het aanpassen van de taal om ervoor te zorgen dat mensen die een klacht willen indienen de
procedure begrijpen en weten hoe ze deze moeten indienen, is aantrekkelijkheid en lay-out ook een
cruciale factor. Door het gebruik van kleuren, beelden die een verhaal vertellen, duidelijke en korte
zinnen, en meer, is het voor een klager snel duidelijk waar hij met zijn vragen en klacht terecht kan,
ook al kent hij de taal misschien niet echt.
2.3.1.

Noord-Ierse politieombudsman, Noord-Ierland

In landen waar het bestaan van meerdere talen gebruikelijk is, moet het klachtenformulier
beschikbaar zijn in alle gangbare talen. De Noord-Ierse Politieombudsman stelt een klachtenformulier
en de klachtenprocedure ter beschikking niet alleen voor de officiële talen, maar ook voor Chinees,
Litouws, Pools, Russisch, en meer. Op deze manier worden taalbarrières weggenomen voor de meest
voorkomende groepen van immigranten in Noord-Ierland. 29

Afbeelding 14: Meerdere talen-opties. Bron: link.

Sterktes: taalbarrières verhelpen, geeft minderheidsgroepen het gevoel dat hun mening ook telt

29

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402
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2.3.2.

Onafhankelijk Bureau voor Politiegedrag (IOPC), Verenigd Koninkrijk

Wat de taal betreft, biedt de website van het IOPC meerdere mogelijkheden voor mensen die een
klacht willen indienen: onderaan elke pagina staat de optie om de pagina in meerdere talen te
vertalen. Bovendien kan iemand die het klantencontactcentrum belt, indien nodig worden
doorverbonden met een tolkendienst. Door de logo's van de sociale media-uitgangen in het midden
van de pagina te gebruiken, worden mensen ook aangetrokken om die kanalen te gebruiken als ze
zich daar comfortabeler bij zouden voelen.
Dieper ingaand op de lay-out en
aantrekkelijkheid, is de website zeer
opvallend. Door het gebruik van vette en
gekleurde kaders voor de belangrijkste
takeaways, wordt een potentiële klager zo
snel mogelijk geholpen. De website maakt ook
gebruik van korte bullet-points om de
specifieke acties uit te leggen die kunnen
worden ondernomen door iemand die een
klacht wil indienen (zie voorbeeld rechts). 30
Voor mensen die misschien niet zo goed
Engels begrijpen als hun primaire moedertaal,
is er de optie om de websitepagina in 'Easy
read' te veranderen. In dit formaat helpen
alleen korte zinnen en simpel Engels de
mensen verder met hun vragen.

Afbeelding 15: Duidelijke uitleg IOPC. Bron: link.

Sterktes: de taal aanpassen aan de lezer door eenvoudige termen te gebruiken.
2.3.3.

Police Watch, België

De website van Police Watch werd
gecreëerd om een beeld te krijgen
van de mogelijke acties wanneer men
in aanraking komt met politiegeweld,
en als manier om slachtoffers of
getuigen te helpen met wie ze
contact moeten opnemen en wat ze
moeten doen. Deze website is
gebruiksvriendelijk: de belangrijkste
vragen worden gezet in vet en
verschillende kleuren en de drie
belangrijkste punten (informeren,
Afbeelding 16: Website Police Watch. Bron: link.
analyseren en handelen) zijn in
verschillende kleuren gezet met een duidelijke indicatie dat wanneer je erop klikt, je meer informatie
krijgt. Hoewel het misschien niet (financieel) mogelijk is om specifieke websites te vernieuwen, kan
het interessant zijn om naar deze voorbeelden te kijken om te weten en te begrijpen wat klagers nodig
hebben wanneer zij een klacht willen indienen. Informatie moet duidelijk, toegankelijk en begrijpelijk
zijn voor iedereen.
Sterktes: website structureren en aantrekkelijk maken met symbolen, kleuren, eenvoudig taalgebruik.

30

https://www.policeconduct.gov.uk/research-and-learning/our-youth-panel/police-complaints-quick-guide-young-people
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2.4.

Centraliseer de klachten

Het probleem van het naast elkaar bestaan van meerdere klachtenmechanismen is dat de gegevens
niet gecentraliseerd zijn. Dit maakt het moeilijk om het aantal ingediende klachten bij te houden, en
om op tijd verslagen op te stellen met aanbevelingen over hoe de klachtenmechanismen structureel
kunnen worden verbeterd.
De output van de klachten die voor de rechter worden gebracht, wordt door Unia gecentraliseerd. De
input wordt echter niet gecentraliseerd: de verschillende klachtensystemen hebben hun eigen
databanken, of sommige klachten worden niet aan de officiële klachtenmechanismen gericht, maar
aan de minister van Justitie, de Koning, de Ombudsdiensten, enz. Dit maakt het nog moeilijker om een
duidelijk overzicht te krijgen van het aantal en de aard van de klachten.
Daar komt nog bij dat de behandeling van een klacht door de Dienst Intern Toezicht afhankelijk is van
de specifieke politiezone. Wanneer de politiezone zich in een grotere stad bevindt, bestaat de dienst
Intern Toezicht uit een afzonderlijke instelling binnen het politiekorps waar de klachten worden
behandeld. In kleine gemeenten bijvoorbeeld is deze dienst echter gelijkgesteld aan de korpschef,
waardoor de behandeling van klachten minder neutraal of onafhankelijk is.
Het centraliseren van klachten zou niet alleen de mensen helpen die de klachten indienen (hun
beloven dat ze, ongeacht waar ze hun klacht indienen, op dezelfde manier zullen worden behandeld),
maar ook de politiegemeenten zelf. Bovendien zou dit ook helpen om een overzicht te krijgen van de
werking van de huidige klachtenmechanismen, terugkerende tendensen te vinden, enz. 31
Veel klachtenmechanismen in Europa zijn gericht op individuele gevallen van rechtsmisbruik in plaats
van de meer structurele problemen en patronen te zien. Niet alleen het gebrek aan centralisatie, maar
ook het gebrek aan etnische gegevens helpt niet om deze traditie te doorbreken. 32
2.4.1.

Onafhankelijk Bureau voor Politiegedrag (IOPC), Verenigd Koninkrijk33

De IOPC publiceert jaarverslagen en statistieken over klachten in Engeland en Wales. Sinds kort
gebruiken alle lokale politiediensten dezelfde software om hun gegevens over klachten in te voeren,
wat het niet alleen gemakkelijker maakt om klachten te centraliseren maar ook om ze te controleren.
Zij hebben een specifieke pagina voor onderzoek en aanbevelingen en een pagina gewijd aan
statistieken.

Afbeelding 17: Website IOPC. Bron: link.

Sterktes: eenzelfde software die door alle politiezones kan worden gebruikt
31

(PDF) Ponsaers, P. , Verhage, A., Beyens, K. (2011). “Controle op politie en justitie : een lappendeken met weinig
samenhang”, Orde van de Dag , n°55, 7-16. (researchgate.net)
32 https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf
33
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_polic e_oversight.pdf?x44402 ,
https://www.policeconduct.gov.uk/complaints-reviews-and-appeals/make-complaint
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2.5.

Versterking van een onafhankelijk mechanisme voor politietoezicht

Door een onafhankelijk mechanisme voor politietoezicht in te stellen, wordt een onafhankelijke en
neutrale behandeling van zaken gewaarborgd. Daarbovenop zijn slachtoffers van wangedrag van de
politie vaak terughoudend om klachten in te dienen bij de lokale politiezones omdat zij hun
vertrouwen in de instelling hebben verloren. Daarom kunnen onafhankelijke toezichtsmechanismen
slachtoffers de neutraliteit garanderen die zij zoeken bij de behandeling van hun klacht.
Na onderzoek door de speciale VN-rapporteur werden verschillende sleutelaspecten geïdentificeerd
als beoordelingscriteria om na te gaan of een mechanisme voor politieklachten optimaal functioneert.
Een van de hoofdkenmerken is onafhankelijkheid. Dit betekent dat het mechanisme volledig
onafhankelijk moet zijn van de politie en vrij zijn van uitvoerende of politieke beïnvloeding, waarbij
moet worden vermeden dat leden van het politiepersoneel worden ingezet.
2.5.1.

Noord-Ierse Politieombudsman (PONI), Noord-Ierland

Wantrouwen ontstaat wanneer klagers ontevreden zijn over de manier waarop een klacht door de
politiedienst of de toezichthoudende instantie is behandeld. Hierdoor gaan zij zelfs twijfelen aan de
goede werking van het klachtenmechanisme. 34 De politieombudsman voor Noord-Ierland heeft
echter, in vergelijking met andere landen, positieve resultaten geboekt in de afhandeling van klachten
tussen burgers en politie. Het bureau is onafhankelijk van de regering en onderzoekt alle klachten die
tegen de politie worden ingediend. Er zijn gespecialiseerde onderzoekers die zelfs beslag kunnen
leggen op bijvoorbeeld documentatie en eigendommen. Er bestaat ook de mogelijkheid om te komen
tot een informele oplossing tussen klagers en politieagenten. Samenvattend lost de ombudsman de
verwachtingen in als het komt op onafhankelijkheid, onpartijdigheid, publiek bewustzijn, en meer.
In hun jaarverslag zetten ze specifieke doelstellingen en targets, om dan via enquête na te gaan wat
de publieke opinie is van de klachtenregeling:

Afbeelding 18: Doelstellingen en targets klachtenmechanisme PONI. Bron: link.

Sterktes:
Doelstellingen voorop stellen en monitoring instrumenten gebruiken om de prestatie van een

34

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20
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systeem te analyseren. Enquêtes helpen inzicht te krijgen in hoe publieke opinie de onpartijdigheid
en onafhankelijkheid van het systeem vindt.
2.5.2.

Onderzoeksbevoegdheid, Independent Police Investigative Directorate (IPID), Zuid-Afrika

Een andere manier om de verantwoordingsplicht van een politiemacht te garanderen is te beschikken
over onderzoeksbevoegdheden, bijvoorbeeld om huiszoekingsbevelen te verkrijgen, documenten te
dagvaarden, politiële samenwerking af te dwingen, enz. De Zuid-Afrikaanse IPID beschikt over
onderzoeksbevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van PONI, maar heeft niet evenveel middelen.
De onderzoekers van de IPID hebben dezelfde bevoegdheden als politieambtenaren: zij kunnen
panden doorzoeken, arrestaties verrichten, arrestatiebevelen uitvoeren, enzovoort. 35
Het is belangrijk op te merken dat de waakhonden Comité P of de AIG niet dezelfde
onderzoeksbevoegdheden hebben. De AIG is onafhankelijk van de politiehiërarchie en voert
onderzoek uit om aanbevelingen tot wijziging van algemene politieactiviteiten te kunnen doen. Het
Comité P voert klachtenonderzoeken uit en zorgt voor de algemene controle en het toezicht. Veel
zaken die bijvoorbeeld naar Comité P worden gestuurd, worden echter teruggestuurd naar de Dienst
Intern Toezicht. Hier stelt men vragen bij de onafhankelijkheid van het systeem, wanneer de klachten
worden teruggestuurd naar dezelfde lokale politiediensten waar de klacht is ingediend. Dit zou de
perceptie van de onafhankelijkheid van het klachtensysteem in gevaar kunnen brengen. 36

3.

Verbetering van het interne klachtenmechanisme (politieambtenaar ten
aanzien van collega’s in de politie)

Het was moeilijk om informatie over het interne klachtenmechanisme te vinden. De meeste feedback
die we ontvingen kwam van belanghebbenden. Het is belangrijk om op te merken dat de drempel om
een klacht in te dienen tegen een andere collega of overste bijzonder hoog is. Daar zijn verschillende
redenen voor, waarvan de belangrijkste is dat de klager zou kunnen worden gezien als een verrader
in het team. Elke politiezone heeft de keuze om een aanspreekpunt voor discriminatie aan te wijzen,
maar niet elke zone doet dit. Deze aanspreekpunten worden aangesteld door de korpschef, maar
blijven deel uitmaken van het team. Voor deze extra rol krijgen zij geen financiële vergoeding of extra
uren, dus er zijn praktisch geen stimulansen om zo'n rol te aanvaarden, behalve vrijwillige morele
verplichting.

3.1.

De neutraliteit/onafhankelijkheid van het klachtensysteem waarborgen: beloven dat er
geen betrokkenheid is van collega’s/oversten

Onderzoek en belanghebbenden bevestigden het idee dat de politie nog steeds overwegend wordt
gezien als een overwegend witte en mannelijke organisatie met een strakke hiërarchische structuur.
Bovendien heerst er het algemene idee dat uniformiteit het belangrijkste is en dat vragen stellen over
bestaande structuren/gedrag daarom op weerstand stuit. 37 Er lijkt een "zwijgcultuur" te heersen
waarbij slachtoffers worden ontmoedigd om een klacht in te dienen omdat er zelden consequenties
zijn voor beklaagden. Er bestonden/bestaan zelfs getuigenissen van klagers die werden overgeplaatst
na het indienen van een klacht tegen een collega. 38 Dergelijke uitkomsten weerhouden anderen er
natuurlijk van om klachten in te dienen.
Een ander probleem dat zich stelt, is dat men volgens de normale procedure men zich eerst tot een
overste moet wenen, die dan een verslag voor je opstelt. Een gepaste aanbeveling is dan de hiërarchie
overslaan en rechtstreeks naar de dienst Intern Toezicht binnen de politiezone te gaan.

35

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402
https://lethal-force-monitor.org/downloads/police-lethal-force-report.pdf
37
https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity
38 https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/
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Om een bepaalde cultuur te veranderen, is het van cruciaal belang politiemensen en politiechefs op
te leiden in de omgang met discriminatie en racisme. Door te zorgen voor transparantie en andere
politiemensen te laten zien wat er gebeurt als iemand racistisch/seksistisch/discriminerend/... is tegen
een collega, kan het patroon van zogenaamd ongestraft handelen snel worden doorbroken en de
trend worden omgebogen. 39
3.1.1.

Klachtenfunctionaris/commissie, Nederland

In Nederland wordt een onafhankelijk contactpersoon aangewezen waar politieambtenaren een
klacht kunnen indienen. Deze ‘klachtenfunctionaris van de politie’ of Police Complaints Officer
bespreekt de klacht met de klager. Daarna onderzoekt een ‘klachtencommissie politie’ of Police
Complaints Committee, dat bestaat uit onafhankelijke leden, de klacht en brengt advies uit aan de
bevoegde autoriteit. Naast de commissie kunnen ook de burgemeester en/of de hoofdofficier van
justitie adviseren over het vervolg van de procedure. De bevoegde instantie baseert haar beslissing
op deze adviezen. 40
Sterktes: onafhankelijk contactpersoon als aanspreekpunt voor klachten. Klachtencommissie bestaat
uit onafhankelijke leden buiten de politie.

3.2. Probeer de politiecultuur te veranderen door slachtoffers aan te sporen om een
klacht in te dienen
Campagnes kunnen mensen helpen discriminatie en racisme op het werk te herkennen/erkennen,
als slachtoffer of als getuige. De campagne toont aan dat discriminatie soms in de kleine details
schuilt: een ongepaste opmerking, een niet-zo-grappige grap, ... Deze dingen lijken onschuldig, maar
kunnen pijnlijk zijn voor de personen die het moeten aanhoren.
3.2.1.

“Het is gauw gebeurd”, België

De eerste goede praktijk onder deze noemer is de campagne van 2017 genaamd “het is gauw
gebeurd”. 41 Deze campagne focust zich op het aanpakken van discriminatie in de werkomgeving, door
het gebruik van radio spots, advertenties, sociale media, en meer. De simpele boodschap luidde: een
discriminatoire opmerking kan op elk moment gebeuren en in een flits van een seconde. Dit initiatief
werd uitgevoerd door samenwerking van de Vlaamse overheid, Unia, Minderhedenforum en Grip vzw.
Het campagne materiaal kan nog steeds online worden gevonden.

39

https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/
https://rm.coe.int/police-oversight-mechanisms-in-the-coe-member-states/16807175dd
41 https://www.vlaanderen.be/discriminatie -op-het-werk/campagne-tegen-discriminatie-op-het-werk-het-is-gauwgebeurd
40
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Afbeelding 19: Campagnefoto’s “het is gauw gebeurd”. Bron: link.

Sterktes: bewustmakingscampagnes bestuderen de flinterdunne lijn tussen acceptabel en
onacceptabel gedrag. Op deze manier zijn slachtoffers bewust van hun rechten en daders bewust van
wanneer ze deze lijn overschrijden.
3.2.2.

“Stop racisme”campagne, “sleutel-officieren”, België

Een tweede goede praktijk focust zich meer
op racisme zelf. 42 In 2019 werd een
bewustmakingscampagne gehouden over
haatdragende taal, haatmisdrijven, racisme
en het rechtskader dat deze reguleert. De
campagne spoort slachtoffers of getuigen
aan hun stem te laten horen en aangifte te
doen. Hier worden de verschillende kanalen
om een klacht in te dienen, in de verf gezet:
dit kan online, via email, via de telefoon, via
brieven of via een van de aangestelde
aanspreekpunten.

Afbeelding 20: Reageer! Bron: link.

Sterktes: uitleg over wat racisme, haatmisdrijven en haatdragende taal zijn, zodat burgers weten
wanneer zij wettelijk een klacht kunnen indienen.
Een goede praktijk die verder gaat dan een campagne komt van de politiezone van Charleroi. Zij
hebben op vrijwillige basis een systeem van "policiers relais" ingevoerd, waarbij de politieambtenaren
ambassadeurs zijn die gebonden zijn aan een bepaald thema (bv. LGBTQI). Deze vrijwilligers
investeren echt in hun rol, door cursussen te volgen en ervoor te zorgen dat geen enkele
discriminerende handeling onopgemerkt blijft. Deze politieambtenaren kunnen hiervoor ook
aangeduid worden voor discriminatie gebaseerd op etnische achtergrond.
Sterktes: de vrijwilligers nemen hun rol serieus en kunnen gemakkelijker hun stem laten horen als ze
getuige zijn van ongepast gedrag. Zij waken over een respectvolle werkplek.

42

https://www.stopracisme.be/nl/reageer
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3.2.3.

Verbindingsofficieren diversiteit, Nieuw Zeeland43

In Nieuw-Zeeland bestaan er diversity liaison officers,
die als contactpersoon fungeren tussen de politie en
degenen in de gemeenschap die zich als homo, lesbisch,
biseksueel, transgender of queer identificeren (ook wel
regenbooggemeenschappen genoemd). Zij kunnen niet
tussenbeide komen in een rechtszaak wanneer iemand
een klacht heeft ingediend, maar zij kunnen een
slachtoffer wel door het proces heen helpen. Bovendien
geven ze advies, brengen ze mensen in contact met de
juiste steungroepen, en nog veel meer.

Afbeelding 21: Verbindingsofficieren diversiteit
Nieuw-Zeeland. Bron: link.

In België bieden de 'Rainbow Cops'44 hetzelfde soort
steun aan slachtoffers, en trainen en informeren andere politieagenten om hen te helpen
discriminatie op te sporen. Dit soort steun zou ook kunnen worden gecreëerd voor
ondervertegenwoordigde groepen, zoals bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond.
Sterktes: morele steun en advies aan slachtoffers kan hen in staat stellen hun stem te laten horen.

3.3.

Garandeer dat er geen
klokkenluidersbescherming

angst

moet

zijn

voor

represailles/

installeer

Er bestaat culturele druk om andere politiemensen niet te ontmaskeren in hun wandaden, omdat het
idee van ondersteuning en bescherming bestaat. Niet alleen is het doorbreken van zwijgen not done,
het houdt ook een risico in voor klokkenluiders (voor sommigen kost het zelfs het leven). 45 Voor
politiemensen met een migratieachtergrond is het nog moeilijker om de rol van klokkenluider op zich
te nemen dan voor anderen. 46
Er zijn aanwijzingen dat er een blauwe code van zwijgen bestaat in politieorganisaties. Onderzoek 47 in
Zweden onderzocht klokkenluiden in de politieorganisatie. In Zweden is het in strijd met de Zweedse
grondwet om werknemers in de publieke sector te onderwerpen aan negatieve gevolgen wanneer zij
als klokkenluider optreden. Uit onderzoek is gebleken dat een onduidelijke klokkenluidersprocedure
bij de politie verwarring veroorzaakt: potentiële klokkenluiders weten niet waar ze terecht kunnen,
welke procedure ze moeten volgen en wat de aard van de beschikbare bescherming is. Daarom is een
interne klokkenluidersregeling essentieel om het risico te verkleinen dat discriminerende praktijken
onopgemerkt blijven.
3.3.1. Bescherming tegen represaillebeleid, Ethisch Bureau van de Verenigde Naties
Deze goede praktijk heeft geen betrekking op wangedrag van de politie op basis van discriminatie,
maar kan dienen als een inspirerende praktijk om elk soort wangedrag te melden en bescherming te
krijgen na het melden van dergelijk wangedrag.
Het beleid van de Verenigde Naties (VN) inzake bescherming tegen vergelding zorgt ervoor dat de
organisatie op een open, transparante en eerlijke manier functioneert en verbetert de bescherming
van degenen die wangedrag (elke schending van de regels en voorschriften van de organisatie door
personeelsleden), onrecht (door een persoon die schadelijk is voor de belangen, de werking of het
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bestuur van de Verenigde Naties) melden, of meewerken aan naar behoren geautoriseerde audits of
onderzoeken.
Vergelding betekent elke directe of indirecte nadelige actie die een nadelige invloed heeft op uw
tewerkstelling of werkomstandigheden, waar dergelijke actie werd aanbevolen, gedreigd of
ondernomen met als doel u te straffen, te intimideren of te kwetsen omdat u een beschermde
activiteit uitvoerde.
Als je denkt dat je het slachtoffer bent geworden van vergelding omdat je wangedrag of overtredingen
hebt gemeld, of omdat je hebt meegewerkt aan een audit of onderzoek, neem dan contact op met
het Ethics Office. Vul het formulier Bescherming tegen represailles van de UN Ethics Office in. 48

Afbeelding 22: Bescherming tegen represailles. Bron: link.

Sterktes: specifiek beleid ter bescherming van degene die wangedrag in alle mogelijke vormen meldt,
mogelijkheid om contact op te nemen met een bureau voor ethiek indien de "klokkenluider"
wangedrag heeft gemeld.

48
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29

