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PLICHTSVERZUIM

Vier politi
politiemensen op non-actief
HORST AAN DE MAAS
DOOR RIK VAN HULST EN
SJORS VAN BEEK

De politie Limburg heeft vier
medewerkers op non-actief
gesteld wegens plichtsverzuim.
Ze worden beschuldigd van
‘onprofessioneel gedrag’.
Het zou gaan om politiemensen uit
de regio Horst-Peel en Maas. De politie bevestigt slechts dat vier medewerkers vorige week hun wapen en
pepperspray hebben moeten inle-

veren. Ook mogen ze het bureau
niet meer betreden. Wat de beschuldiging precies is, wil de politie
nu niet zeggen. „Ze hebben zich niet
gedragen op een manier die wij van
politiemensen verwachten.”
Er loopt geen strafrechtelijk onderzoek, benadrukt de woordvoerster.
„Openbaar Ministerie en rijksrecherche zijn niet ingeschakeld. Het
betreft puur een intern disciplinair
onderzoek naar deze vier medewerkers en als dat is afgerond kunnen
we mogelijk meer informatie geven
over deze zaak.”

Volgens de landelijke politiesite zijn
er drie soorten onderzoeken tegen
medewerkers: oriënterend, strafrechtelijk en disciplinair.

Klein team

Het eerste wordt ingesteld bij aanwijzingen van mogelijk verwijtbaar
handelen, het tweede bij strafbare
feiten. Het derde, een disciplinair
onderzoek, wordt ingesteld ‘in opdracht van de korpschef als sprake
is van vermoedelijk plichtsverzuim
maar nader onderzoek nog gewenst
is. Dat gaat over de relatie werkge-

ver – werknemer’, aldus de site. Het
betreffende politieteam Horst-Peel
en Maas, het op één na kleinste van
Limburg, had vorig jaar zo’n honderd mensen. Dit jaar moeten ze het
met 73 mensen doen, werd in december bekend. „Maar het is absoluut niet zo dat de medewerkers nu
buiten functie zijn gesteld omdat ze
intern te hard op de trom geslagen
hebben vanwege bezuinigingen of
zo”, aldus een politiewoordvoerder.
Het lijkt te gaan om wijkagenten,
blijkt uit onderzoek van De Limburger. De politie wil niet melden welke

functie de medewerkers hadden en
of het wijkagenten betreft. „Maar
alle wijken hebben nog steeds een
wijkagent. De lopende kwestie levert geen nadeel op voor de burgers.”

Districten

Het Limburgse politiekorps telt
drie districten (Noord-Midden,
Parkstad en Zuid-West), opgedeeld
in twaalf basisteams. De grootste
teams tellen zo’ tweehonderd mensen, de kleinste politieteams zo’n zeventig tot tachtig mensen.
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KLACHT

Arrestatie
Hegelsom
onder loep

HEGELSOM
DOOR SJORS VAN BEEK EN
RIK VAN HULST

De politie Limburg bekijkt een
klacht van een 78-jarige
inwoner van Hegelsom over
optreden van agenten vorig
jaar. Onderzocht wordt of de
arrestatie van de Hegelsommer,
buurman van een politieman
waarmee hij ruzie had, volgens
de regels was.
De bejaarde man werd opgepakt
vlak nadat hij een heimelijk opgehangen camera van de agent afplakte. Die agent deed aangifte wegens
vernieling, waarna de politie van de
basiseenheid Horst-Peel en Maas
onmiddellijk uitrukte om de man te
arresteren. Hij verbleef uren op het
bureau in Panningen.
De agent had de camera geplaatst
om te bewijzen dat de buurman de
heg op de erfgrens vernielde. Daarvan was ook al eerder aangifte ge-

daan. Beide aangiften zijn begin dit
jaar geseponeerd door het Openbaar Ministerie.
De agent wil via een artikel 12-procedure alsnog vervolging afdwingen. Hij zegt het ‘langdurige treiteren’ zat te zijn. „Het houdt een keer
op”, aldus de agent.
De opgepakte buurman op zijn
beurt diende medio vorig jaar een
klacht in bij de korpschef. Hij vindt
de arrestatie ‘disproportioneel’. In
een schrijven aan de politie: ‘Moeten wij de politie nog serieus nemen
nu er in ons dorp iemand is gearresteerd voor het plakken van een plakbandje op een illegaal geplaatste camera?’
Onlangs werden in dezelfde basiseenheid vier politiemensen buiten
functie gesteld. De Hegelsomse
kwestie heeft ‘geen enkele relatie
met die zaak’, meldt een politiewoordvoerder.
HORIZON // 10-11
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POLITIE

Excuses voor arrestatie 78-jarige in Hegelsom

HEGELSOM
DOOR SJORS VAN BEEK
EN RIK VAN HULST

De politie Limburg heeft excuses gemaakt aan een 78-jarige
inwoner van Hegelsom.
De man werd vorig jaar gearresteerd vlak nadat hij een heimelijk
opgehangen camera van zijn buurman - een politieagent -, waarmee
hij ruzie had, had afgeplakt. De
agent deed daarop aangifte wegens

vernieling, bij een voor publiek gesloten bureau. Daarna rukte de politie van de basiseenheid Horst-Peel
en Maas onmiddellijk uit om de man
op te pakken. Hij verbleef uren op
het politiebureau in Panningen voor
verhoor. De buurman diende een
klacht in bij de korpschef. Hij vond
oportioneel’.
de arrestatie ‘disproportioneel’.
Dat erkent de politie nu ook.

Persoonlijke excuses

De teamchef van de basiseenheid
Horst-Peel en Maas heeft recente-

lijk persoonlijk excuses aangeboden aan de man en zijn familie. De
arrestatie had volgens de politie ‘gezien het geringe feit, bij nader inzien
anders gemoeten. Denk bijvoorbeeld aan het uitnodigen van de persoon voor verhoor in plaats van aanhouden. De aanhouding zelf is volgens de politie getoetst en ‘juridisch
correct’ bevonden. Verdere sancties zijn er dan ook niet. De klacht is
daarmee formeel afgehandeld.
Wel gaat de politieleiding nog in gesprek met de betrokken agenten

over de arrestatie. Ook wordt de
verontschuldiging formeel op papier gezet richting de familie, en
zegt de politie te kijken hoe zij kunnen bemiddelen in de burenruzie
met de agent.

Gesprek

De familie van de gearresteerde
man laat weten dat voor hen de
kwestie nog niet is afgerond. Naast
het formele excuus wachten zij op
een gesprek met de betrokken agenten. „We willen horen hoe het nu

precies verlopen is die dag”, aldus
de familie.
De buurman (de agent) laat in een
reactie weten niet op de hoogte te
zijn van de afhandeling van de kwestie omdat hij op vakantie is. Wel zegt
hij dat de artikel 12-procedure waarmee hij vervolging wil afdwingen
voor de vernieling van de heg op de
erfgrens, nog loopt.
Eerdere aangiftes tegen de 78-jarige man werden begin dit jaar geseponeerd door het Openbaar Ministerie.

PLICHTSVERZUIM

Weer agenten uit functie gezet
Drie politiemedewerkers zijn gisteren buiten functie gesteld vanwege een
vermoeden van plichtsverzuim.
DOOR ONZE VERSLAGGEVER | PEEL EN MAAS

De medewerkers waren werkzaam in het basisteam Horst Peel en Maas. De drie
medewerkers zouden zich mogelijk hebben beziggehouden met onprofessioneel
gedrag (uitingen en handelingen) ten opzichte van leiding, medewerkers en
organisatie. De maatregelen zijn genomen na enkele disciplinaire onderzoeken
waarbij in april al vier medewerkers buiten functie zijn gesteld
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190418_00101882/vier-politiemensenregio-horst-peel-en-maas-op-non-actief) en dat zijn ze momenteel nog steeds.
Tijdens dat onderzoek kwamen er nieuwe feiten aan het licht waarbij andere
medewerkers betrokken zijn geweest. Nagenoeg alle betrokken medewerkers
werken in hetzelfde basisteam. Een medewerker werkt bij een regionaal
ondersteunende afdeling.
Alle betrokken medewerkers hebben hun geweldsmiddelen ingeleverd en is de
toegang tot de politiegebouwen en –systemen ontzegd gedurende de duur van het
onderzoek. Er is momenteel geen strafrechtelijk onderzoek gaande. Er vindt naast
het interne disciplinaire onderzoek wel een oriënterend onderzoek plaats door
medewerkers van de Rijksrecherche. Dit onder leiding van het Openbaar
Ministerie. Er zijn maatregelen getroffen om eventuele personeelsproblemen op te
vangen.
Een politiewoordvoerder laat weten dat het conflict in Hegelsom tussen een
politieman en zijn buurman vorig jaar niks te maken heeft met dit incident.
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POLITIE

Politieke
onrust over
schorsingen
HORST AAN DE MAAS
DOOR SJORS VAN BEEK
EN RIK VAN HULST

Raadsleden in Horst aan de
Maas zijn bezorgd over de serie
schorsingen bij de politie
basiseenheid Horst-Peel en
Maas. De VVD stelt raadsvragen over achtergrond en gevolgen van het op non-actief zetten
van inmiddels zeven agenten.
VVD-fractievoorzitter Peter Elbers wil weten ‘wat de schorsingen
betekenen voor de veiligheid in de
wijken van onze gemeente’. Elbers:
„10 procent van het totale aantal politiemensen in ons gebied is nu op
non-actief gesteld en dat is verontrustend. Met de vakantieperiode
voor de deur maken we ons des te
meer zorgen.” De fractievoorzitters
van D66/GroenLinks, PvdA en
CDA delen de zorgen. Evenals burgemeester Ryan Palmen: „Dit hakt
er wel in. We zijn toch al niet rijk bezaaid met politiecapaciteit.”
Medio april zette de politie vier medewerkers op non-actief wegens
plichtsverzuim en ‘onprofessioneel
gedrag’. Deze week werden nog
eens drie agenten uit hun functie gezet vanwege dezelfde verdenkingen. Het betreft vijf wijkagenten,
meldt een woordvoerder. „Vier van
de vijf zogeheten ‘thematische wijkagenten’ (bijvoorbeeld jeugd of milieu), en één ‘geografische wijkagent’
die bepaalde dorpen of wijken onder de hoede heeft. Ook één gewone
medewerker basispolitiezorg is op
non-actief gesteld.” Eén van de betrokken medewerkers werkt voor
een ondersteunende regionale afdeling. Inmiddels is ook de Rijksrecherche een oriënterend onderzoek
gestart. Wat de achtergronden van
alle perikelen zijn, wil de politie niet
bekendmaken.
Volgens een woordvoerder worden
de gaten in de bezetting op korte
termijn opgevangen door personeel
van de basiseenheid Venlo-Beesel,
op langere termijn wordt gekeken
naar de inzet van medewerkers elders uit de provincie. Aan de gemeenteraden is woensdag een brief
gezonden over de kwestie.
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ONPROFESSIONEEL

Achtste keer
agent op
non-actief
HORST
DOOR SJORS VAN BEEK
EN RIK VAN HULST

Opnieuw is een politiemedewerker van de basiseenheid
Horst-Peel en Maas buiten
functie gesteld vanwege een
vermoeden van plichtsverzuim. Een leidinggevende
kreeg gisteren te horen dat hij
zijn pistool moest inleveren en
geen toegang meer had tot het
bureau zolang het disciplinaire onderzoek loopt. Zo’n onderzoek wordt uitgevoerd bij
een vermoeden van onprofessioneel gedrag. Ook de Rijksrecherche bekijkt de zaak.
De teller van geschorste agenten staat inmiddels op acht. In
april en juni werden al zeven
agenten van hetzelfde basisteam - dat in totaal 84 medewerkers telt - buiten functie
gesteld. De politieke partijen
in de gemeente hebben onlangs hun zorgen geuit over de
schorsingen en stelden vragen over de achtergrond. Wat
die is, zegt de politie niet.
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BASISEENHEID HORST-PEEL EN MAAS

politie is
Bij de politi
‘iets stevigs’
aan de hand

er óók strafrechtelijke kanten aan
zitten, of enkel disciplinaire. De uitkomst wordt spannend. Als er strafrecht bij komt kijken, gelden andere
regels: je moet de betrokkene dan
de cautie geven: vertellen dat hij
mag zwijgen omdat niemand zichzelf hoeft te belasten. In het disciplinaire onderzoek maken we daarom
nu even pas op de plaats, zodat niemand nu verklaringen hoeft af te
leggen die later in de strafzaak tegen hem kunnen worden gebruikt.”
Struijs: „Wij hebben de garantie gekregen dat het een groter onderzoek wordt, waarbij ook naar de rol
van de leiding wordt gekeken. Dus
niet alleen acht individuele zaken
onderzoeken maar ook kijken naar
de oorzaken.” Volgens hem worden
‘in de eerste tranche tientallen mensen gehoord, getuigen en mensen
die meer kunnen vertellen. Prima,
laat de onderste steen maar bovenkomen.”

Acht politiemensen van de basiseenheid Horst-Peel en
Maas staan op non-actief. Langzaam wordt meer duidelijk
over wat zich er afspeelt, al zijn er nog veel vraagtekens.
De Limburgse politiechef Ingrid Schäfer-Poels en
Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond,
lichten een tipje van de sluier op.
HORST
DOOR SJORS VAN BEEK EN
RIK VAN HULST

Wat is de laatste stand van zaken?

Acht politiemensen, onder wie één
leidinggevende, staan op non-actief.
Als eerste stap zijn ze, na een intern
onderzoek, ‘buiten functie gesteld’
en hebben wapens en insigne moeten inleveren. Vier van hen zijn inmiddels ook formeel geschorst, een
zwaardere sanctie. Politiechef
Schäfer: „U mag dus concluderen
dat er iets stevigs aan de hand is”.
Wat is er bekend over de aard van de
verdenkingen?


De sterke

familiecultuur
hier heeft ook
rafelrandjes.
Ingrid Schäfer-Poels

De politie laat niet meer los dan
‘plichtsverzuim en onprofessioneel
handelen’ en wil niet ingaan op nadere vragen. Schäfer en Struijs wegen hun woorden zorgvuldig, maar
wekken de indruk dat het euvel zit in
een problematische bedrijfscultuur
en een wellicht te vrije omgang met
de regels.
„Over de inhoud ga ik niks zeggen
nu. Advocaten brengen dat meteen
in als de zaken later wellicht voor
een rechter komen. Ik houd me aan
de privacybescherming van de betreffende medewerkers”, zegt

Schäfer. „In algemene zin: binnen
de politie heerst een sterke familiecultuur. Die koesteren we, want je
moet op elkaar kunnen vertrouwen
als je ’s nachts op pad gaat naar
moeilijke situaties. Maar die cultuur heeft ook rafelrandjes. We willen diverser worden, qua etnische
achtergrond, qua opleidingsniveau.
Als je als hoogopgeleide vrouw met
een andere achtergrond binnenkomt in een team met allemaal witte
mannen met mbo-opleiding, dan
loop je tegen dilemma’s aan.” Juiste
omgangsvormen binnen de organisatie zijn volgens de politiechef van
groot belang. „In Horst is onprofessioneel gehandeld en dan grijp ik in.
Ík stel de norm over hoe een politiemedewerker zich hoort te gedragen.”
Struijs wil nog niet al te veel kwijt.
„Er zijn normen overschreden in de
onderlinge omgangsvormen, dat is
een onderdeel. Ook wordt gekeken
of altijd de regels zijn gevolgd met de
aanpak van criminaliteit. Met name
kijken ze ook naar het groepsproces: hebben de medewerkers duidelijke orders gehad? Hebben zij in het
verlengde van hun opdracht gewerkt? Of hebben ze te veel vrijheid
genomen? Het zijn tot nu toe geen

Waarom is iedereen zo terughoudend met informatie?

Terwijl de geruchtenmachine in
Horst en Peel en Maas op volle toeren draait, en alom de vraag om
transparantie klinkt, blijft de politie
gesloten als een oester. Schäfer zegt
het onderzoek niet te willen verstoren. De Limburger heeft tal van politiemensen benaderd, zowel geschorsten als collega’s. Een spreekverbod is hen niet opgelegd, meldt
de eenheidsleiding. Wel geldt de regel dat de afdeling communicatie
wordt ingeseind als politiemensen
door journalisten worden benaderd. Hier komt bij dat veel politiemensen zelf niet weten wat er precies aan de hand is, óók de acht betrokkenen niet. Struijs: „Voor een
gedeelte weten ze het, voor een
groot gedeelte ook nog niet.”
Hoe kijkt de korpschef zelf tegen de
zaak aan?

halszaken, wat mij betreft. Maar je
weet nooit wat het onderzoek gaat
opleveren.”
Zijn er ook strafrechtelijke verdenkingen?

De zaak is gaan rollen „na meerdere
signalen, niet op basis van één mel-

ding”, zegt Schäfer. Na een intern
onderzoek door de afdeling VIK
(Veiligheid, Integriteit en Klachten)
heeft de politiechef de rijksrecherche verzocht om assistentie. „Omdat het zo’n complexe casus is, heb
ik hen gevraagd om oriënterend
naar de zaak te kijken, om te zien of

Jan Struijs, voorzitter
van de Nederlandse
Politiebond (boven)
en politiechef Ingrid
Schäfer-Poels.
FOTO'S ANP/POLITIE

Schäfer: „Ik wil naar buiten transparant zijn, maar intern wordt het
óók gevoeld als de vuile was buiten
hangen. Natuurlijk vraag ik mezelf
ook af: doe ik hier goed aan? Ik realiseer me heel goed hoe dit overkomt,
ook in de buitenwereld. Maar ik kan
niet anders. Ik zou geen knip voor de
neus waard zijn als ik bij deze zaken
zou wegkijken. De rechter oordeelt
later wel of het juist is wat ik nu doe.”
Heeft u nadere tips?
Mail: Sjors.vanbeek@delimburger.nl of
Rik.vanhulst@delimburger.nl

© Copyright 2019 Dagblad DeLimburger.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW,
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Vrijdag, 02 augustus 2019

Homohaat of ‘gewoon’ burenruzie in Swolgen
Een homostel
in het anders
zo rustieke
Swolgen ligt
overhoop met
enkele buren,
én met de
veelgeplaagde
politie HorstPeel en Maas.
Zelfs de
burgemeester
bemoeit zich
er inmiddels
mee.

ILLUSTRATIE GEERTJE GROM

ACHTERGROND
BURENRUZIE
SWOLGEN

DOOR SJORS VAN BEEK
EN RIK VAN HULST

H

et zijn harde klappen
die worden uitgedeeld op 5 juni dit jaar
in Swolgen, gemeente Horst aan de Maas.
Filmbeelden, bekeken door De Limburger, laten zien dat een Swolgenaar door zijn overbuurman op zijn
eigen oprit tegen de grond wordt gebeukt.
Het is de apotheose – maar nog niet
het sluitstuk – van een geëscaleerde
burenruzie die al maanden ettert in
het anders zo rustige dorp met ruim
1200 inwoners. Inmiddels bemoeien de woningcorporatie, twee advocaten, de politie en de burgemeester
zich met de kwestie.
Volgens het slachtoffer, homoseksueel en in dit artikel Antoine genoemd, is er sprake van een klassiek
geval van homohaat. Hij is er van
overtuigd dat de buurt, daarin deels
zelfs geholpen door de politie HorstPeel en Maas, hem weg wil hebben.
„Flauwekul”, zegt een politiewoordvoerder nu. „Daar gaan wij niet over.
Wij willen een veilige en leefbare
situatie terug in een buurt waar onenigheid is.”
Minstens drie aangiftes liggen er
inmiddels, plus een klacht tegen
wijkagenten van de veelgeplaagde
basiseenheid politie Horst-Peel en
Maas. Er is gevraagd om een contactverbod, de woningcorporatie

heeft een officiële waarschuwing
uitgedeeld. De meppende overbuurman en een ander bij de ruzie
betrokken bejaard echtpaar willen
niet met de krant praten, Antoine
en zijn partner wel, onder de voorwaarde van onherkenbaarheid.

‘Gezeik’

De ellende begint in juli 2018. Antoine woont dan zo’n anderhalf jaar in
Swolgen, nadat hij, volgens eigen
zeggen, in Sevenum is weggepest.
‘Gedoe over de auto op de oprit’, zo
typeert hij het begin van de ruzies in
Swolgen. Eerst met de bejaarde buren, daarna mengt de overbuurman
zich er in. De ergernissen stapelen
zich snel op: een tuinlamp die over
de schutting schijnt, over en weer
geplaatste camera’s, naakt rondlopen in de tuin. De politie wordt erbij
gehaald en die kiest, volgens Antoine, niet bepaald zijn kant. „Een
agent zei zelfs tegen mij: ik wil geen
gezeik in de wijk, als het je hier niet
bevalt moet je opflikkeren.”
Opflikkeren. Het werkt op Antoine
als een rode lap op een stier. Hij stelt
dat de buurt tegen hem wordt opgestookt om ‘die flikkers weg te pesten’. Volgens Antoine wordt uitkeringsinstantie UWV ook bestookt met klikmeldingen dat hij
illegaal samenwoont met zijn
vriend, hier Charles genoemd. „Hij
had een ongeval gehad en woonde
tijdelijk hier om verzorgd te worden”, aldus Antoine. Het UWV onthoudt zich van een reactie.


Wij verlangen

van u en uw
huisgenoot dat u
uw gedrag
aanpast.
Wonen Limburg

In het najaar wil Antoine aangifte
doen wegens een op zijn woning
gerichte camera, maar de politie
weigert die op te nemen, net als een
tweede aangifte wegens vermeend
van de weg af rijden. „Onbegrijpelijk”, zegt de woordvoerder van de
politie daar nu over. „Dat had wél
moeten gebeuren. Er gaan intern
nog gesprekken over plaatsvinden.”
Ook woningcorporatie Wonen Limburg wordt in het conflict betrokken wegens de ‘overlast’ die Antoine
zou veroorzaken. Er volgen twee gesprekken, waarvan eentje met drie
politieagenten erbij. Antoine krijgt
een officiële waarschuwing van Wonen Limburg: ‘Wij verlangen van u
en uw huisgenoot dat u uw gedrag
aanpast, zodat er voor uw buren
geen reden tot klagen is’.

Tuinlamp

De gemoederen raken steeds verder verhit. Op vrijdagavond 1 februari staan, aldus Antoine, vier politiemensen op de stoep. Alleen Charles is thuis. „Ze bonkten op de deur,
riepen dat de lamp in de tuin metéén
uit moest en anders ramden ze de
deur in.”
De politie bevestigt dat ze die avond
daar is geweest. „De uitlatingen
over de deur inrammen herkennen
we echter niet”, aldus woordvoerder Hans van Kruchten.
Eind februari schrijft Wonen Limburg, na nieuwe klachten, nogmaals
dat Antoine ‘per direct moet
stoppen met provocerend gedrag
richting uw buren en omwonenden’. Hij krijgt het advies psychische hulp te zoeken en als hij de buren met rust laat is er voor die buren
‘geen enkele aanleiding om u te con-

fronteren met uw gedrag’. Antoines
advocaat, Frank Teerling, schrijft
dat zijn cliënt ‘zonder bewijs de
zwartepiet krijgt toegeschoven’.
Bij politieorganisatie Roze in Blauw,
‘aanspreekpunt voor lesbiennes,
homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) binnen en buiten de
politie’, doet hij dit voorjaar zo’n
twintig meldingen over bedreigingen en scheldpartijen door de overbuurman, blijkt uit mails en Whatsappjes.

Mishandeling

Op 5 juni loopt een scheldpartij tussen beiden uit op het eerder genoemde geweld: Antoine belandt
met gebroken ribben in het ziekenhuis. Daarvan wordt wél aangifte
wegens zware mishandeling opgenomen. De overbuurman wordt enkele uren opgepakt en het onderzoek naar die zaak loopt, bevestigt
de politie.
Ook op het formele vlak belanden de
partijen steeds meer in de loopgraven. Antoine dient een officiële
klacht in bij politiechef Ingrid Schäfer-Poels. ‘Ten einde raad wenden
wij ons tot u, alhoewel velen ons gewaarschuwd hebben dat je nooit
wint van de politie, hopende bij u
een luisterend oor te vinden’, begint
de brief. Twee bij naam genoemde
wust
agenten ‘maken mensen bewust
psychisch kapot’, schrijft hij. ‘Zo
hebben wij geen leven meer’, eindigt
het emotionele epistel. „Het optreden van de politie was grof, intimiderend en vooringenomen”, vat Antoine samen.
De overbuurman schakelt ook een
advocaat in en zegt Antoine eind
juni een contactverbod aan. De


Ten einde raad

wenden wij ons
tot u, alhoewel
velen ons
gewaarschuwd
hebben dat je
nooit wint van de
politie.
Swolgenaar Antoine

overbuurman wordt ten onrechte
afgeschilderd als homohater,
schrijft de advocaat. Hij sommeert
Antoine om de overbuurman ‘niet
langer lastig te vallen’ en zich niet
meer over hen uit te laten, ook niet
op social media.
De advocaat van Antoine schrijft terug dat de overbuurman ‘nogal
hoog van de toren blaast’. En verwijzend naar de mishandeling van 5
juni: ‘Ik heb het nog niet eerder
meegemaakt dat de dader vervolgens een contactverbod gaat aanvragen voor het slachtoffer’. Hij eist
dat het filmen wordt gestaakt.
Zelfs de burgemeester bemoeit zich
persoonlijk met de kwestie. Hij
voert, op aandringen van een Swolgens raadslid, een gesprek met de
overbuurman. Een gesprek met Antoine volgt binnenkort.

Perikelen

Op 11 juli benadert De Limburger
Antoine voor het eerst, vanwege de
perikelen binnen de basiseenheid
Horst-Peel en Maas. Daar zijn de afgelopen twee maanden acht agenten op non-actief gezet wegens ‘onprofessioneel gedrag en plichtsverzuim’.
De Rijksrecherche onderzoekt momenteel of er binnen de basiseenheid te vrij is omgesprongen met de
regelgeving en of de juiste omgangsvormen altijd in acht zijn genomen,
aldus politiebond NPB.
„Vooralsnog is er geen raakvlak tussen de kwestie in Swolgen en het lopende onderzoek binnen basiseenheid Horst-Peel en Maas, maar dit
loopt nog”, zegt politiewoordvoerder Van Kruchten.
Dezelfde basiseenheid was eerder

dit jaar verwikkeld in een andere
burenruzie in Hegelsom. Wijkagenten pakten een 78-jarige man op die
ruzie had met zijn buurman, een politieman. Daarvoor bood de politie
in juni excuses aan.

Gesprek

Een dag nadat De Limburger voor
het eerst heeft gesproken met Antoine en vragen aan de politie stelt,
wordt Antoine uitgenodigd voor
een gesprek met de nieuwe chef van
de basiseenheid drie dagen later.
Antoine kan alsnog aangifte doen
en de klacht wordt opgepakt.
„De klachtenprocedure zat in de
pijplijn van de waarnemend chef
van de basiseenheid”, aldus de politie nu.
Of er daadwerkelijk homo-onvriendelijke uitlatingen zijn gedaan door
politiemensen is nog onduidelijk.
Dat wordt nog uitgezocht. „Maar
áls die dingen zijn gezegd, is dat zeer
kwalijk en onacceptabel. De politie
is er voor iedereen, ongeacht achtergrond, en dient zich neutraal op
te stellen”, aldus de politiewoordvoerder. Hij bevestigt ook dat Antoine in zijn vorige woonplaats Sevenum meermaals meldingen van
pesterijen heeft gedaan. „Maar omdat er geen strafbare feiten werden
waargenomen kon er geen aangifte
worden opgenomen.”
Mogelijk komt er nu wéér een verhuizing: Antoine heeft de woningvereniging inmiddels gevraagd om
een nieuwe woning, hij wil weg uit
Swolgen.
REAGEREN?
sjors.vanbeek@delimburger.nl
rik.vanhulst@delimburger.nl
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POLITIEKWESTIE

‘Iedereen bij de politie
houdt de mond dicht’
Advocaat Bart Damen
heeft het nooit eerder
meegemaakt:
politiemensen die op nonactief worden gesteld
maar maandenlang niet
te horen krijgen waar het
om gaat. „Het is echt een
absurde situatie.”
HORST AAN DE MAAS
DOOR SJORS VAN BEEK
EN RIK VAN HULST

I

n april berichtte De Limburger
dat vier politiemensen van de
eenheid Horst-Peel en Maas op
non-actief waren gesteld. In
juni volgden er nog drie, in juli nog
één. In alle gevallen liet de politie
Limburg over de redenen niet meer
los dan ‘plichtsverzuim en onprofessioneel gedrag’. Ook de agenten
zelf, zo blijkt nu, hebben niet meer te
horen gekregen dan dit.
Bart Damen, advocaat van vier van
hen: „Mijn cliënten zijn tot op heden
niet verhoord, niet door het interne
bureau VIK (Veiligheid, Integriteit
en Klachten) en niet door de rijksrecherche. Bij VIK is één gesprek geweest over het verdere verloop van
de procedure, maar ook daar is
niets gezegd over de achtergronden
van de schorsingen. Ze weten echt
niets. Werkelijk iedereen houdt de
mond dicht.”
De betrokken agenten mogen on-

derling geen contact hebben, aldus
Damen. „Dat is bedoeld om hen te
isoleren zodat ze echt onvoorbereid
beginnen aan de gesprekken met
VIK en rijksrecherche.”
Hij heeft van anderen, niet zijn clienten, begrepen dat er ‘mogelijk
een verband is met een oude kwestie in Sevenum’. „Er is daar ooit een
inval geweest in een vermeende
hennepplantage. Er is toen een
claim tegen de politie ingediend wegens geleden schade en die is afgewezen. De inval was ook geheel
rechtmatig, maar mijn cliënten
kunnen buiten deze kwestie niets,
maar dan ook niets bedenken.”
Wel hebben betrokkenen mogelijk
onderling via Whatsapp frustraties
geuit over de leiding. „En hen is verweten dat ze met de pers hebben gepraat. Dat is niet zo, dit is de eerste
keer dat wij onze mond open doen”,
aldus de advocaat. Volgens Damen
beantwoordt de korpsleiding ook
geen vragen over de achtergronden
van de verdenkingen. „Er is geen enkel contact geweest met de op nonactief gestelde mensen. Ze zijn volledig aan hun lot overgelaten.”
Politiewoordvoerder van Kruchten: „Er is een leidinggevende, buiten de korpsleiding om, aangesteld
om contact te houden met de agenten. Het verwijt over praten met de
pers is bij ons niet bekend.”
Het onderlinge contactverbod
heeft, aldus Damen, een enorme impact op het privéleven van de geschorste agenten. „Sommigen denken er inmiddels over om zelf maar
ontslag te nemen.”
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GESCHORSTE AGENTEN

Rijksrecherche:
waakhond over
de overheid
De rijksrecherche is in Limburg om de kwestie rondom
de acht geschorste agenten van het basisteam HorstPeel en Maas te onderzoeken. Wat is precies de taak
van deze opsporingsdienst? Uitleg op basis van een
achtergrondgesprek met de rijksrecherche.
DEN HAAG
DOOR SJORS VAN BEEK
EN RIK VAN HULST

Wanneer wordt de rijksrecherche
erbij gehaald?

De rijksrecherche komt niet voor
elk wissewasje. Er moet sprake zijn
van een strafbaar feit (of vermoeden daarvan) gepleegd door
(semi-)ambtenaren en volksvertegenwoordigers. Het is een politieorganisatie, maar met een onafhankelijke positie. Een van de bekendste taken is onderzoek naar
vuurwapengebruik of geweldstoepassing door de politie waarbij doden of gewonden zijn gevallen. Zie
de zaak Mitch Henriquez (2015) in
Den Haag waarbij een agent een
fatale nekklem aanlegde. En dichterbij: de dood van Bekim Hasani tijdens zijn arrestatie in het Maastrichtse winkelcentrum Brusselsepoort in 2016. Maar ook de dood van
een arrestant in een politiecel of een
zware aanrijding tijdens een politieachtervolging kan onder de loep
worden genomen.
Tot het takenpakket behoren verder ambtsmisdrijven, zoals omkoping (Van Rey) of schending van de
geheimhouding, bijvoorbeeld als er
is gelekt bij een burgemeestersbenoeming. En, misdrijven waarbij ‘de
rechtsstaat in het geding is’, zoals
een hoge ambtenaar die wordt verdacht van een zedendelict. Of een
burgemeester die wordt betrapt bij
een winkeldiefstal. Een klein vergrijp, grote gevolgen. Eenzelfde delict door de bode van het stadhuis
zal worden afgehandeld door de reguliere politie. De rijksrecherche
kijkt uitsluitend naar feiten vermeld in het Wetboek van Strafrecht: ‘belangenverstrengeling’ dus
niet, ‘valsheid in geschrifte’ wel.
Komt de rijksrecherche ook als een
wijkagent verdacht wordt van een
misdrijf?

Meestal niet. Vermeende ‘gewone’
misdrijven door wijkagenten, bijvoorbeeld diefstal, worden doorgaans door de politie-eenheid zelf
onderzocht. Bij ambtsmisdrijven
zoals het lekken van politie-informatie aan criminelen is de rijksrecherche weer wél aan zet.

Onafhankelijk
De rijksrecherche komt in
actie bij een strafbaar feit (of
vermoeden daarvan)
gepleegd door ambtenaren
en volksvertegenwoordigers.
Het is een politieorganisatie,
maar met een onafhankelijke
positie.

ACHTERGROND
OPSPORINGSDIENST
In Horst liet de politie eerst zelf een
onderzoek naar ‘plichtsverzuim en
onprofessioneel gedrag’ uitvoeren
door het interne bureau VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten). Politiechef Ingrid Schäfer-Poels wilde
daarna dat de rijksrecherche zou
uitzoeken of er óók sprake is van
strafrechtelijke vergrijpen. Bij dit
‘oriënterend feitenonderzoek’ kijkt
de rijksrecherche óf er een strafbaar feit is gepleegd, of het bewijsbaar lijkt én of er zicht is op een
dader. In deze fase mag de rijksrecherche nog geen bevoegdheden inzetten als tappen of huiszoeking.
Betrokkenen zijn slechts getuige,
(nog) geen verdachte. Onderzoek
naar plichtsverzuim of onprofessioneel gedrag (bijvoorbeeld het niet
opnemen van een aangifte, het negeren van een dienstbevel of een arrestatie die niet volgens de regels is
verlopen) is dus geen taak voor de
rijksrecherche. Optreden dáártegen is aan de werkgever.
Wie beslist over een strafrechtelijk
onderzoek door de rijksrecherche?

De hoofdofficier van justitie – en hij
alleen – draagt zaken aan bij de
landelijke Coördinatie Commissie
Rijksrecherche (CCR). Daarin zitten een procureur-generaal (Theo
Hofstee), de hoofdofficier van het
landelijk parket (Fred Westerbeke)
en het hoofd van de rijksrecherche
(Harm Trip). Uitsluitend deze club
– dus zelfs niet een minister – beslist
of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart. In
2018 werden landelijk 139 oriënterende feitenonderzoeken en strafrechtelijke onderzoek uitgevoerd.
In 2016 en 2017 waren dat er respectievelijk 120 en 105.
Verzoeken tot rijksrecherche-optreden zitten soms in een grijs gebied. Een verzoek van een burgemeester om een onderzoek wegens
lekken wordt anders gewogen dan
een tip van een willekeurige burger
over mogelijke corruptie. Een lek bij
een burgemeestersbenoeming in
Amsterdam – waar de burgemeester korpsbeheerder is en dicht op
het politiekorps zit – vergt onafhankelijk onderzoek, in kleinere gemeenten kan de politie het zelf af. En
lekken van informatie naar criminelen weegt zwaarder dan lekken naar
een journalist.
Tot slot kan de rijksrecherche ‘bestuurlijke adviezen’ uitbrengen, op
grond van bevindingen tijdens een
onderzoek. Zo kan een gemeente
het advies krijgen documenten
voortaan in een kluis te bewaren.

