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VERZONDEN Z 5 JULi 2012
Geachte heer Van Amersfoort,
Bij brief van 24 mei 2012 heeft u verzocht om kort gezegd informatie over selectief,
discriminatoir handelen door individuele politieambtenaren en het beleidsmatig handelen hierop
van het korps. In uw brief heeft u dit verzoek nader gespecificeerd; ook heeft u de heer mr. L. van
de Berg (jurist politie Zeeland) nadere specificaties gegeven. Het gaat u om onderzoeken,
rapportages, evaluaties, notities en dergelijke over de afgelopen vijfjaren (2007-2012) met
betrekking tot de uitvoering van de politietaak. Het gaat u niet om individuele kwesties.
De termijn van vier weken voor beantwoording van dit verzoek is met vier weken verlengd. Bij
deze beslis ik primair inhoudelijk op uw verzoek.
Beoordeling
Gezocht is naar documenten over discriminatoir politiehandelen jegens burgers. Ik bied u bij deze
aan de Code Blauw.

Verder gaan sommige klachten van burgers over het soort gedrag waarnaar u informeert.
Hierover heb ik overzichten bijgevoegd over de jaren 2006-2011. Ik licht toe dat de
klachtomschrijvingen vanuit het perspectief van klager zijn verwoord.
Besluit
Uw verzoek wijs ik toe.

Hoogachtend,
de Korpsbeheerder

de heer drs. H.M.F. Bruls
Tegen dit besluit staat b
ar open. Hebt u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit
besluit, bel dan met boven melde behandelaar van dit dossier. Vindt u dat het besluit onjuist is, dien dan
binnen zes weken een b
aarschrift in en stuur dit naar de Korpsbeheerder van de politie GelderlandZuid, Postbus 9109, 6500 HL NIJMEGEN. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat
tenminste: a) naam en adres van de indiener, b) de dagtekening, c) een omschr ijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en d) de gronden van het bezwaar.
besluit in primo Korpsbeheerder inzake Wob-verzoek R. van Amersfoort d.d. 24 mei 2012
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Overzicht van klachten van burgers met een discriminatoir karakter tegen de politie 2006-2008

200 6

-n erdeet Afdoening Aard van de klacht
DSN
Niet
Klacht n.a.v. krantenartikel
ontvankelijk Rheinischer Post.
06.0035
DDW
Ongegrond Bekeuring handsfree bellen.
Agent zou gezegd hebben "w ij
in Nederland hebben regels".
06.0064 DSN Ongegrond Klager krijgt 2 bekeuringen
voor alcoholgebruik op straat
en schelden. Volgens klager
heeft andere (blanke) jongen
ook bier in zijn hand.
06.0149
DDW
Ongegrond Alcoholcontrole, arrestatie
volgt.
06.0013

2007

Onderdeel Afdoening

07.0035

KST

Ongegrond

Aard van de klacht
Boa klaagt over politiecollega die
gezegd zou hebben "we gaan
een gesprek onder blanken
voeren".
Ned. wil vriend (M) aanmelden bij
vreemd. pol. Medewerker zou
gezegd hebben " datis inderdaad
het risico van hier komen"
Inbeslagname mini-bike,
discussie waarbij agent gezegd
zou hebben: kutmarokkanen,
kruimelvriendje".
Aangehouden door agent op
grond van auto met Duits
kenteken en deuk in auto.

Discriminatie
Nationaliteit
(Duitsland)
uidskleur

Huidskleur

Discriminatie
Huidskleur

Nationaliteit
Macedonië)

.

07.0187

2008
08.0043

DSN

Gegrond

Onderdeel Afdoening
DSN
Gegrond

Aard van de klacht
Klager heeft 2 moeders. Agent
zou gezegd hebben"waar is je
vader, en mis je je vader niet".

Nationaliteit
(Marokko)

Nationaliteit
Duitsland)

Discriminatie
Seksuele
geaardheid

DSN
08.0165

TSL
08.0204

DSN
08. 0243

Ongegrond Klager voelt zich als crimineel
behandeld, in cel 9ezet Hovj
weigert kopie te verstrekken
van aangifte.
Ongegrond Burger belt politie over een
man die mogelijk gestolen
waren bij zich heeft. Politie
reageert en houdt de man aan
ter controle. Geen gestolen
waar gevonden.
Niet
Klager geeft aan dat
ontvankelijk politiebusje 2 maal provocatief
langs hem rijdt terwijl hij aan
het wandelen is.
Ongegrond Klager wordt aangehouden en
krijgt 2 bekeuringen. Agent
zou gezegd hebben:"Als het je
niet bevalt ga dan maar naar
je eigen land terug".
Ongegrond Klager heeft 2 maal in een half
.
jaar een bekeuring gekrege n
bij zijn zaak, hij ziet dat
eigenlijk als discriminatie.

Uiterlijk

Nationaliteit
(onbekend)

Klachten Discriminatie 2009
Casenummer:

Aantal klachten:

7

09.0021

Klacht 1: Discriminatie

Ongegrond

Klachtomschrijving:
Op de opmerking van klager "ach, laten we nou gewoon Kerstmis vieren" werd gereageerd met de
opmerking "Kerstmis, wat weet jij daar nou van"(klager is Marokkaanse komaf).

Casenummer:

09.0053

Klacht 2: Discriminatie

Ongegrond

Klachtomschrijving:
Bij aanhouding heeft een jonge politieagent de naam van een burger verkeerd ingevuld.

Casenummer:

09.0063

Klacht 1: Discriminatie

Ongegrond

Klachtomschrijving:
Bij aanhouding en insluiting voelt klager zich slachtoffer van discriminatie ook door de politie.
Casenummer:

09.0086

Klacht 1: Discriminatie

Ongegrond

Klachtomschrijving:
Bij de afhandeling van de aanrijding hebben politieambtenaren insinuerende opmerkingen en
discrimnerende uitlatingen gedaan. Er is gezegd dat klager een cursus Nederlands moest gaan
volgen.
Door gebrekkig Nederlands heeft klager zijn verhaal niet goed kunnen doen waardoor het
schadeformulier niet juist is ingevuld.

Casenummer:

09.0133

Ongegrond

Klacht 2: Discriminatie
Klachtomschrijving: Onjuiste bejegening in bekeuringssituatie.

Casenummer:

09.0199

Ongegrond

Klacht 4: Discriminatie

Klachtomschrijving: Bij het doen van aangifte had klager de indruk dat zijn donkere afkomst de
agent irriteerde.

Casenummer:

09.0223

Nog niet afgehandeld

Klacht 3: Discriminatie

Klachtomschrijving:
Bij een bekeuring wegens het venten van drukwerk niet zijnde drukwerk met geloofsovertuiging
bestaat de indruk dat de politie naar willekeur heeft gehandeld en dat dit te maken heeft met de
nationaliteit/ras van de klager. Er was geen reden voor fouillering, klager kon zich identificeren.

Systeemdatum:

28/12/2009

Klachten van burgers tegen politie met een discriminatoir karakter, 2010 en 2011

2010

O nderdee l

10.0156

DSN

Afdoening
Discriminatie:
ongegrond

Aard van de klacht
Klager voelt zich
gediscrimineerd
omdat hij alleen
bekeurd wordt en 2
andere
automobilisten niet

Discriminatie

nationaliteit

2011

DWD

Er is een gesprek
Klager vindt dat
geweest tussen klager politie onvoldoende
en politieman. Klager
s opgetreden jegens
is tevreden en vind de buurman die zich
klacht voldoende
discriminerend uitliet

n ati ona liteit

.

afgerond.

11.0108

TSL

Discriminatie
ongegrond, klager is
in een gesprek
geweest met
politieman en vind zijn
klacht voldoende
afgerond.
n behandeling

11.0191

1:0180

tegen 16-jarige
onge sdieeen9arig meisje hadden
gepest die zij te dik
vonden. Politie heeft
zich intimiderend
tegen klager
uitgelaten en wilde
aangifte jongen niet
opnemen..
Klager vraagt zich af
waarom er
onderscheid
gemaakt wordt in
bekeuren van
ouderen en jongeren

Klager voelt zich

leeftijd

.
. .

zij
zijn met 2, klager
wordt 9efouilleerd,
ander niet, klager
wordt verdacht van
inbraak ander niet :
gediscrimineerd,

Tabel: Klachten van burgers tegen politie met een discriminatoir karakter 2006-2011

Aantal
klachten

Toelichting:

2006
4

2007
4

2008
6

2009
7

2010
1

ongegrond

ongegrond

2011
2

ongegrond,
1 in
behandeling

