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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding  
Net als een gewone burger kan een politieambtenaar, als hij in de rechtmatige uitoefening van zijn 

functie geweld toepast, handelen conform een delictsomschrijving van een geweldsdelict, zoals 

mishandeling of doodslag. Ten aanzien van de burger heeft de politieambtenaar echter een 

bijzondere positie. Waar de burger in beginsel geen geweld mag gebruiken, wordt van de 

politieambtenaar juist in voorkomende gevallen verwacht dat hij geweld toepast.1 Hierdoor loopt hij 

vanwege zijn functie met bijbehorende taken een verhoogd risico om op enig moment tijdens zijn 

carrière onderwerp te worden van een strafrechtelijk onderzoek.2  

In 2015 leidde een uitspraak van de rechtbank Limburg tot verontwaardiging bij de politie. In de 

zogenoemde Bijrijderszaak werd een politieambtenaar veroordeeld voor poging tot doodslag wegens 

het schieten op een vluchtende verdachte, ten gevolge waarvan diens bijrijder overleed.3 Toenmalig 

korpschef Gerard Bouman bepleitte een alternatieve berechting van (schietende) politieambtenaren. 

Het vervolgen van een schietende politieambtenaar op grond van doodslag zou geen recht doen aan 

diens bijzondere positie. Volgens Bouman dient getoetst te worden of de politieambtenaar de 

ambtsregels goed heeft nageleefd. Als dat niet zo is, dient de betrokken politieagent bestraft te 

worden.4  

Om meer recht te doen aan de bijzondere positie van de politieambtenaar is het wetsvoorstel 

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (hierna: wetsvoorstel) ingediend. Dit bevat een 

stelselherziening.5 Het wetsvoorstel leek langere tijd op voldoende politieke en maatschappelijke 

steun te kunnen rekenen. Deze steun is echter verminderd door de vanuit Amerika overgewaaide 

discussie over politiegeweld naar aanleiding van het overlijden van George Floyd in 2020. Hij stierf 

door toepassing van een nekklem door een politieambtenaar.6 Ook daarvoor was kritiek geuit op het 

wetsvoorstel vanwege het overlijden van Mitch Henriquez, nadat een politieambtenaar bij hem een 

nekklem had toegepast. De advocaten van de nabestaanden van Henriquez uitten hun bezwaren 

tegen de wetswijzigingen en wezen daarbij op de verregaande bescherming van politieambtenaren in 

een strafzaak.7 Ondanks deze kritiek is het voorstel per 1 juli 2022 als wet in werking getreden.8  

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek schuilt in het grensvlak waarop het toepassen van 

een nekklem door een politieambtenaar al dan niet in strijd wordt geacht met het recht op leven 

zoals gewaarborgd in artikel 2 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). Ook 

                                                           
1 Kamerstukken II 2016/17, 34641, nr. 3, p. 5 (MvT). 
2 Van Barneveld 2016, p. 67.  
3 Ter Haar 2021, p. 116; Rb. Limburg 17 juli 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:6059; de verdachte is in hoger beroep 
wegens noodweer ontslagen van alle rechtsvervolging: Hof Den Bosch 7 december 2016, 
ECLI:NL:GHSHE:2016:5462. 
4 Broeke & Winterman 2015. 
5 Van Barneveld 2016, p. 67; Kamerstukken II 2015/16, 29628, nr. 588; Kamerstukken II 2016/17, 34641, nr. 3, 
p. 1 (MvT). 
6 Ter Haar 2021, p. 114; Kamerstukken I 2016/17, 34641, E. 
7 In deze strafzaak werd ‘slechts’ één agent van de vijf veroordeeld door het hof tot een half jaar 
voorwaardelijke gevangenisstraf zonder ambtsverbod; Hof Den Haag 19 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1532; 
Ter Haar 2021, p. 119. 
8 Stb. 2022, 203. 
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wordt kort aandacht besteed aan de kritiek dat politieambtenaren een te vergaande 

rechtsbescherming genieten door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel.  

 

1.2 Probleemanalyse 
De Nederlandse politie is op grond van artikel 3 Politiewet 2012 (hierna: Pw) belast met de taak om 

de rechtsorde te handhaven en hulp te verlenen aan hen die deze behoeven. Om deze taak naar 

behoren te vervullen, is het weleens noodzakelijk om geweld toe te passen. Op grond van artikel 7 lid 

1 Pw is een politieambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening bevoegd tot 

geweldgebruik, binnen de grenzen van het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel.9 Voorts 

heeft de wetgever nadere regels vastgesteld over de geweldsaanwending in de Ambtsinstructie voor 

de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren (hierna: Ambtsinstructie). 

In de Ambtsinstructie staan specifieke voorschriften voor het gebruik van geweldmiddelen 

waaronder het vuurwapen en de pepperspray.10 Opvallend is dat een nadere concretisering over het 

toepassen van fysieke geweldstechnieken, en daarmee de nekklem, ontbreekt. De Raad van State 

(hierna: RvS) heeft dan ook geadviseerd om in de Nota van Toelichting bij de Ambtsinstructie ‘fysieke 

geweldstechnieken’ nader te concretiseren.11 Een nekklem kan de dood tot gevolg hebben en 

wanneer deze niet binnen de grenzen van de gestelde regels en het proportionaliteits- en 

subsidiariteitsbeginsel wordt toegepast, kan dit een strafbaar feit opleveren waarvoor de 

politieambtenaar kan worden vervolgd.12  

Dit onderzoek richt zich op de nationale wettelijke bevoegdheidsgrondslag voor het toepassen van 

de nekklem door een politieambtenaar en de inwerkingtreding van de wet Geweldsaanwending 

opsporingsambtenaar. De wetswijziging bracht geen wijziging met zich mee ten aanzien van de 

bevoegdheidsgrondslag voor de toepassing van politiegeweld. Wel voegde het een kader toe voor de 

strafrechtelijke reactie op politiegeweld alsmede een op politieambtenaren toegesneden 

strafbaarstelling (artikel 372) en rechtvaardigingsgrond (artikel 42 lid 2) in het Wetboek van 

Strafrecht (hierna: Sr).13 

Beperkingen op het gebruik van de nekklem kunnen naast de nationale wetgeving, ook uit 

internationale verdragen voortvloeien.14 Indien een nekklem de dood van de burger tot gevolg heeft, 

kan dat namelijk een schending opleveren van artikel 2 EVRM waarin het recht op leven is 

gewaarborgd. In beginsel rust op de Staat een negatieve verplichting om zich van levensberoving te 

onthouden.15 Het recht op leven zoals gewaarborgd in artikel 2 lid 1 EVRM is echter niet absoluut. In 

artikel 2 lid 2 EVRM staat namelijk dat beroving van het leven niet in strijd wordt geacht indien zij het 

gevolg is van geweldstoepassing die strikt noodzakelijk was voor het bereiken van de doelen zoals 

                                                           
9 Sackers, in: T&C Strafvordering, art. 7 Pw, aant. B (online, bijgewerkt 1 juli 2021); art. 7 lid 1 en 7 Pw. 
10 Art. 7 t/m 12b Ambtsinstructie; Van der Steeg, in: T&C Openbare orde en veiligheid, Ambtsinstructie Politie, 
inleidende opmerkingen, hoofdstuk 2, aant. 3 (online, bijgewerkt 1 april 2022). 
11 Stcrt. 2021, 6291, p. 6-7. 
12 Hof Den Haag 19 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1532 r.o. 67-69; HR 16 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:211, 
r.o. 3.4, 3.5.1.  
13 Kamerstukken ll 2016/17, 34641, nr. 3, p. 1 (MvT). 
14 Dit volgt uit art. 93 Gw; internationale verdragsbepalingen zoals: art. 6 IVBPR en H1 Handvest van de 
grondrechten van de EU. 
15 Art. 2 lid 1 EVRM. 
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omschreven in artikel 2 lid 2 sub a-c EVRM. Ook vloeien uit artikel 2 EVRM positieve verplichtingen 

voort voor de Staat om het recht op leven te beschermen.16 

Ter Haar meent dat de nieuwe wet strijdigheid met artikel 2 EVRM kan opleveren, onder andere 

omdat een culpoos ‘politiedelict’ is toegevoegd in artikel 372 Sr. Het ‘politiedelict’ brengt volgens Ter 

Haar wellicht onvoldoende tot uitdrukking dat het gaat om een ‘intentional killing’.17 Ook Ten Voorde 

constateerde voor de inwerkingtreding een spanningsveld tussen artikel 2 EVRM en het 

wetsvoorstel. Het spanningsveld schuilde volgens hem in de doelstelling van de wet om de 

rechtspositie van politieambtenaren te versterken en de eisen die het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (hierna: EHRM) stelt aan het gebruik van politiegeweld alsmede een voldoende kritische 

en onafhankelijke toetsing van toegepast politiegeweld.18  

 

1.3 Centrale vraagstelling en deelvragen 
Het doel van dit rechtswetenschappelijk onderzoek is om te beoordelen of het toepassen van een 

nekklem door een politieambtenaar met de invoering van het wetsvoorstel verenigbaar is met artikel 

2 EVRM, indien de betrokken burger ten gevolge daarvan overlijdt. Voorstaande wordt onderzocht 

aan de hand van de navolgende hoofdvraag:  

Is de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar verenigbaar met artikel 2 EVRM waarin het 

recht op leven is gewaarborgd, indien een politieambtenaar een nekklem heeft toegepast ten gevolge 

waarvan de betrokken burger overlijdt? 

Deze hoofdvraag wordt beantwoord door middel van de volgende deelvragen: 

1. Wat is het normatieve kader aangaande de toepassing van de nekklem door een 

politieambtenaar, welke risico’s zijn verbonden aan de nekklem en welke procedure volgt er, 

indien de betrokken burger ten gevolge van de nekklem overlijdt? 

2. Welke wijziging bracht de invoering van de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar met 

zich mee in het strafrechtelijk kader met betrekking tot het gebruik van (onrechtmatig) 

politiegeweld wanneer er sprake is van een dodelijke afloop? 

3. Wat is de reikwijdte van artikel 2 EVRM en welke gezichtspunten van het EHRM spelen een rol bij 

de beoordeling of de negatieve verplichting die voortvloeit uit artikel 2 EVRM om zich van 

levensberoving te onthouden, is geschonden? 

4. Welke positieve verplichtingen voor de Staat vloeien voort uit artikel 2 EVRM? 

 

1.4 Methodologie, afbakening en verantwoording 
Deze scriptie beperkt zich tot de toepassing van geweld door politieambtenaren in de uitoefening 

van hun functie. Andere ambtenaren met een geweldsbevoegdheid worden dan ook buiten 

beschouwing gelaten. Daarnaast zal, gelet op de beperkte omvang van deze scriptie, geen aandacht 

                                                           
16 EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802, par. 249 (Giuliani en Gaggio/Italië); EHRM 28 
oktober 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:1028JUD002345294, par. 115 (Osman/Verenigd Koninkrijk); EHRM 6 juli 
2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0706JUD004357798, par. 110 (Nachova e.a./Bulgarije). 
17 Ter Haar 2021, p. 125. 
18 Ten Voorde 2016b, p. 74.  
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worden besteed aan beperkingen op het gebruik van de nekklem door politieambtenaren die kunnen 

voortvloeien uit andere internationale verdragsbepalingen dan uit artikel 2 EVRM. 

Dit onderzoek is juridisch dogmatisch van aard en wordt verricht door middel van literatuur- en 

jurisprudentieonderzoek. De zoektermen die zijn gebruikt voor het vinden van relevante literatuur en 

jurisprudentie zijn onder andere: ‘nekklem’, ‘wet(svoorstel) Geweldsaanwending 

Opsporingsambtenaar’, ‘artikel 2 EVRM’. Voor het zoeken van relevante rechtswetenschappelijke 

literatuur is de sneeuwbalmethode gehanteerd. Het object van dit rechtswetenschappelijk 

onderzoek is de legitimiteit van het recht, met de nadruk op de juridische dimensie daarvan, namelijk 

legaliteit.19 

Het juridisch kader voor het toepassen van de nekklem wordt uiteengezet door bestudering van de 

geldende wetgeving, een rapport van Inspectie Veiligheid en Justitie20 en een advies van de RvS.21 De 

wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar wordt uiteengezet aan de hand van het wetsvoorstel 

en de onderliggende parlementaire stukken, waaronder de memorie van toelichting22 (hierna: MvT) 

en relevante adviezen en literatuur.23 Het theoretisch toetsingskader van artikel 2 EVRM wordt 

uiteengezet aan de hand van een jurisprudentieonderzoek.24 Aan de hand van dit referentiekader 

wordt beoordeeld of het toepassen van de nekklem door een politieambtenaar met de invoering van 

de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar verenigbaar is met artikel 2 EVRM. 

 

1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 betreft een uiteenzetting over politiegeweld, meer specifiek de nekklem. Er wordt 

ingegaan op de bevoegdheidsgrondslag voor het toepassen van de nekklem, de soorten nekklemmen 

en daaraan verbonden risico’s alsmede de procedure die volgt indien de burger overlijdt na het 

toepassen van de nekklem. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de wet Geweldsaanwending 

opsporingsambtenaar uiteengezet. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van de resultaten van het 

jurisprudentieonderzoek de reikwijdte van artikel 2 EVRM en negatieve verplichting die voortvloeit 

uit artikel 2 EVRM om zich van levensberoving te onthouden uiteengezet. In hoofdstuk 5 staan de 

resultaten centraal van het jurisprudentieonderzoek met betrekking tot de positieve verplichtingen 

die uit artikel 2 EVRM voortvloeien omtrent toegepast politiegeweld. Vervolgens wordt in hoofdstuk 

6 de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar getoetst aan artikel 2 EVRM bij toepassing van 

een dodelijke nekklem door een politieambtenaar. Tot slot bevat hoofdstuk 7 de conclusie, 

aanbevelingen en een antwoord op de hoofdvraag. 

  

                                                           
19 IJzermans 2015, p. 6 en 11. 
20 Inspectie Veiligheid en Justitie 2016. 
21 Stcrt. 2021, 6291. 
22 Kamerstukken ll 2016/17, 34641, 3. 
23 Zoals: Stcrt. 2021, 6291; bijlage bij Kamerstukken ll 2016/17, 34641, nr. 3 (advies Raad voor de rechtspraak,  
 p. 3); bijlage bij Kamerstukken ll 2016/17, 34641, nr. 3 (advies Nederlandse Orde van Advocaten).  
24 Waarbij o.a. acht wordt geslagen op: EHRM 15 mei 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0515JUD005239199 
(Ramsahai/Nederland); EHRM 30 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0330JUD000587808 (Da Silva/Verenigd 
Koninkrijk); EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802 (Giuliani en Gaggio/Italië); EHRM 20 
december 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1220JUD005038599 (Makaratzis/Griekenland); EHRM 27 september 1995, 
ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
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Hoofdstuk 2. De nekklem: normatief kader, risico’s en strafrechtelijke 

reactie bij overlijden 
 

2.1 Inleiding 
Voor de uitoefening van haar taken heeft de politie het monopolie van de legitieme 

geweldsuitoefening in handen.25 Deze geweldsuitoefening is echter aan bepaalde regels gebonden. 

Indien het vermoeden bestaat dat deze regels zijn geschonden door een politieambtenaar, kan 

toepassing van de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar volgen. In dit hoofdstuk staat om 

die reden centraal wat het normatieve kader is voor het toepassen van de nekklem. Het is van belang 

om dit kader uiteen te zetten zodat dit getoetst kan worden aan de verplichtingen die daaromtrent 

voortvloeien uit artikel 2 EVRM. Deze verplichtingen om het recht op leven te waarborgen worden 

behandeld in hoofdstuk 4 en 5. In dit hoofdstuk wordt allereerst in paragraaf 2.2 omschreven welke 

soorten nekklemmen er zijn, welke gevaren daaraan zijn verbonden en hoe politieambtenaren 

worden getraind in het toepassen van de nekklem. In paragraaf 2.3 wordt het normatieve kader 

uiteengezet voor het gebruik van de nekklem. Tot slot wordt in paragraaf 2.4 omschreven welke 

procedure volgt indien de betrokken burger ten gevolge van de nekklem overlijdt, gevolgd door een 

deelconclusie in paragraaf 2.5.  

 

2.2 De nekklem: soorten en daaraan verbonden risico’s, training 
Er zijn twee soorten nekklemtechnieken te onderscheiden: de controle- en verwurgingstechniek. Bij 

de controletechniek gaat het om het omvatten van de nek met de bedoeling het hoofd vast te zetten 

of via het hoofd het lichaam te sturen. Bij een verwurgingstechniek wordt de nekklem zodanig 

toegepast dat de luchttoevoer of de bloedtoevoer naar het hoofd wordt belemmerd.26 Indien een 

nekklem met verwurging te krachtig en/of te lang wordt toegepast, kan de betrokkene overlijden.27 

Het onderscheid tussen de controlenekklem en nekklem met verwurging is niet zwart-wit. Zo kan een 

controletechniek (onbedoeld) overgaan tot een nekklem met verwurging.28 Uit onderzoek van de 

Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat politieambtenaren de nekklem relatief vaak en instinctief 

toepassen, voornamelijk in situaties waarin een persoon onder controle moet worden gebracht die 

verzet biedt. Het omvatten van de nek is namelijk het meest effectieve middel om een persoon 

onder controle te brengen.29 Politieambtenaren leren de nekklem als controletechniek aan 

gedurende hun opleiding. Daarna worden politieambtenaren periodiek getraind en getoetst op hun 

aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden.30 De bloed- en luchtverwurgingstechniek wordt sinds 

2016 niet meer aangeleerd bij politieambtenaren. Het toepassen van een nekklem met verwurging 

wordt echter niet verboden, omdat het voor een politieambtenaar noodzakelijk kan zijn deze toe te 

passen bijvoorbeeld in een noodweersituatie.31 De politie heeft aangegeven dat als zij de nekklem 

niet meer mogen toepassen, zij zichzelf in gevaar brengt.32 Door enerzijds de toepassing niet te 

                                                           
25 Muller e.a. 2013, p. 29. 
26 Inspectie Veiligheid en Justitie 2016, p. 9-10. 
27 Inspectie Veiligheid en Justitie 2016, p. 12. 
28 Inspectie Veiligheid en Justitie 2016, p. 10. 
29 Ongeveer één op de vijf fysieke geweldstoepassingen betreft een nekklem blijkt uit: Inspectie Veiligheid en 
Justitie 2016, p. 21, 24. 
30 Stcrt. 2021, 6291, p. 3; art. 3 Regeling toetsing geweldsbeheersing politie 2021; art. 2 Regeling toetsing 
geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten. 
31 Dieteren 2017; Van de Lustgraaf 2020. 
32 Van de Lustgraaf 2020. 
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verbieden en anderzijds geen training te geven in de toepassing, wordt mijns inziens het risico op 

(dodelijk) letsel vergroot. Training draagt namelijk bij aan het proportioneel en subsidiair kúnnen 

toepassen van de nekklem met verwurgingstechniek. 

 

2.3 Normering van politieel geweld 

2.3.1 Artikel 7 Pw 
Een politieambtenaar is bevoegd om geweld toe te passen op grond van artikel 7 lid 1 Pw. In het 

artikel kunnen diverse voorwaarden worden onderscheiden waaraan moet zijn voldaan, wil er sprake 

zijn van rechtmatig politiegeweld. Ten eerste dient een politieambtenaar te handelen in de 

rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Deze ‘rechtmatige uitoefening van zijn bediening’ omvat 

handelen van de politie dat is terug te voeren op haar algemene of bijzondere taakstelling.33 Artikel 7 

Pw vormt aldus geen zelfstandige bevoegdheidsgrondslag voor het toepassen van geweld. De 

tweede voorwaarde omvat de proportionaliteitseis. Deze eis houdt in dat er sprake moet zijn van 

evenredigheid tussen het doel en het middel. Geweld kan aldus worden aangewend indien het 

beoogde doel zwaarder weegt dan het belang dat daarmee wordt geschonden. De 

proportionaliteitseis wordt in artikel 7 lid 7 Pw herhaald door te bepalen dat de geweldsuitoefening 

in verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd dient te zijn. De derde voorwaarde wordt 

gevormd door de subsidiariteitseis. Dit houdt in dat het middel alleen mag worden gebruikt wanneer 

het doel niet met een ander, minder ingrijpend middel kan worden bereikt. Voorts dient van dit 

middel op de minst ingrijpende wijze gebruik te worden gemaakt.34 Tot slot vereist artikel 7 lid 1 Pw 

dat, indien mogelijk, aan het gebruik van geweld een waarschuwing voorafgaat.  

 

2.3.2 Ambtsinstructie  
Nadere regels voor het aanwenden van politiegeweld zijn opgenomen in de Ambtsinstructie.35 Hierin 

wordt onderscheid gemaakt tussen politiegeweld met en zonder geweldmiddelen.36 Onder 

geweldmiddelen vallen bijvoorbeeld een pistool en pepperspray.37 De toepassingsbevoegdheid van 

dergelijke middelen wordt gereguleerd in de Ambtsinstructie. Voor alle geweldmiddelen geldt dat 

het gebruik daarvan slechts is toegestaan aan de politieambtenaar die in het gebruik daarvan is 

geoefend.38 De nekklem is niet in de Ambtsinstructie opgenomen als geweldmiddel. Daardoor mag 

de politieambtenaar deze ook zonder training toepassen. Ook ontbreekt een nadere regulering in de 

Ambtsinstructie, waardoor de algemene vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit in de Pw de 

normatieve basis vormen.39 

De Ambtsinstructie is per 1 oktober 2021 gewijzigd, waarbij onder andere nieuwe geweldmiddelen 

zijn geïntroduceerd, zoals het stroomstootwapen.40 Voorafgaand aan de wijziging adviseerde de RvS 

om toepassing van de nekklem met controle- en verwurgingstechniek nader te normeren.41 Dit was 

                                                           
33 Algemene taakstelling: art. 3 Pw; bijzondere taakstellingen is bijvoorbeeld: art. 53 en 54 Sv.  
34 Sackers, in: T&C Strafvordering, art. 7 Pw, aant. B (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
35 Art. 9 lid 1 Pw.  
36 Art. 1 lid 4 sub b en d Ambtsinstructie. 
37 Art. 1 lid 4 sub d Ambtsinstructie; art. 22 Pw; art. 2 Besluit bewapening en uitrusting politie. 
38 Art. 4 sub b Ambtsinstructie. 
39 Inspectie Veiligheid en Justitie 2016, p. 15; Van der Steeg, Ter Haar & Timmer 2017a, p. 37. 
40 Stb. 2021, 46, p. 15. 
41 Stcrt. 2021, 6291, p. 6-7. 
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volgens de voormalige Minister van Justitie en Veiligheid niet noodzakelijk, omdat de algemene 

beginselen, verplichte training en toetsing van fysieke geweldstechnieken voldoende houvast zouden 

bieden.42 Dit is mijns inziens opmerkelijk. Vanwege de risico’s die gepaard gaan met het toepassen 

van de nekklem, ligt het namelijk in de rede om de nekklem nader te normeren in de 

Ambtsinstructie. Ook is uit paragraaf 2.2 gebleken dat politieambtenaren niet meer worden getraind 

in het toepassen van de nekklem met verwurgingstechniek, maar zij dit desalniettemin mogen doen. 

Door politieambtenaren te trainen in het toepassen van de nekklem met verwurgingstechniek wordt 

het mijns inziens beter voorzienbaar voor de politieambtenaar wanneer hij zich schuldig maakt aan 

een strafbaar feit wegens onjuiste toepassing van de nekklem. 

 

2.4 Procedure indien burger overlijdt na toepassen nekklem 
Indien de betrokkene na het toepassen van de nekklem overlijdt43, is sinds 1 juli 2022 de procedure 

zoals omschreven in de Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar (hierna: de 

Aanwijzing) van toepassing.44 De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht van de feiten onder leiding 

van een officier van justitie (hierna: OvJ), die voldoende onafhankelijk is van het politiekorps waartoe 

de betrokken politieambtenaar behoort.45 In beginsel wordt de politieambtenaar niet aangemerkt als 

verdachte, noch als getuige.46 Hij kan als verdachte worden aangemerkt indien relevante twijfel 

bestaat of de strafrechter een beroep op een rechtvaardigingsgrond of schulduitsluitingsgrond zal 

honoreren en hem zal ontslaan van alle rechtsvervolging of zal vrijspreken.47 Dat een 

politieambtenaar in beginsel niet wordt aangemerkt als verdachte, voelt voor hem wellicht 

rechtvaardiger, omdat hij handelde in uitoefening van zijn functie. Voor de inwerkingtreding van de 

nieuwe Aanwijzing in combinatie met de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar48 had deze 

gang van zaken echter nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie.49 De politieambtenaar kreeg in 

beginsel een getuige-status en diende als getuige bijvoorbeeld naar waarheid te verklaren.50 Deze 

getuigenverklaring kon voor hem belastend bewijs omvatten dat kon worden gebruikt in een 

eventuele strafzaak, indien hij later toch als verdachte werd aangemerkt.51 Mijns inziens kon dit 

strijdigheid opleveren met het nemo-teneturbeginsel.52 Een voordeel van het niet aangemerkt zijn als 

verdachte is overigens dat er geen registratie volgt op de justitiële documentatie.53 

Aan de hand van de resultaten van het feitenonderzoek doet de OvJ een afdoeningsvoorstel aan de 

hoofdofficier van justitie (hierna: HOvJ). Vervolgens beoordeelt de HOvJ of de toegepaste nekklem 

                                                           
42 Stb. 2021, 46, p. 54-57; Stcrt. 2021, 6291, p. 4. 
43 Of zwaar lichamelijk letsel heeft, maar dat wordt buiten beschouwing gelaten in deze scriptie. 
44 Stcrt. 2022, 16635.  
45 Art. 3.1. en 3.2. Aanwijzing. 
46 Art. 3.3. Aanwijzing.  
47 Art. 3.3. Aanwijzing. 
48 Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 3.4. 
49 Ten Voorde 2014, p. 351. 
50 En hij mocht bijvoorbeeld als getuige niet weigeren om een getuigenverklaring af te leggen indien de 
rechter(-commissaris) dat van hem verlangde in het vooronderzoek; art. 213 Sv; 215 Sv; art. 4.3. Aanwijzing 
handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar. 
51 Van der Meij & Janmaat 2019, p. 42.  
52 Groenhuijsen & Jansen 2018, p. 7-8; EHRM 13 september 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, NJ 
2017/452, m.nt. P.H.P.H.M.C. van Kempen, par. 299-300 (Ibrahim e.a./Verenigd Koninkrijk); EHRM 19 februari 
2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0219JUD001640403, par. 57-60. (Shabelnik/Oekraïne). 
53 Art. 9-10 Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES; Verbruggen & 
Vegter 2014, p. 182. 

https://www.navigator.nl/document/id60787d578ace46eeb5b91defbd1ff91e?anchor=id-37f25577-e034-4e8e-8ea5-9d7e7f012302
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rechtmatig was en neemt een vervolgingsbeslissing.54 Voor de inwerkingtreding van de nieuwe 

Aanwijzing gold als uitgangspunt dat van strafvervolging werd afgezien indien rechtens geen 

relevante twijfel bestond dat de strafrechter een beroep op een rechtvaardigings- of 

schulduitsluitingsgrond zou honoreren en de politieambtenaar zou ontslaan van alle rechtsvervolging 

of vrijspreken.55 Na de inwerkingtreding heeft de HOvJ binnen het opportuniteitsbeginsel aldus een 

ruimere beoordelingsvrijheid bij het nemen van een vervolgingsbeslissing. Het in artikel 167 lid 2 

Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) neergelegde opportuniteitsbeginsel houdt immers in dat het 

openbaar ministerie (hierna: OM), op grond van zijn eigen verantwoordelijkheid, met betrekking tot 

het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van verdachten de in het geding zijnde belangen kan 

afwegen. Deze belangenafweging staat, in geval van vervolging, in het algemeen niet ter beoordeling 

van de rechter. Beoordeeld dient aldus te worden of het OM na afweging van de betrokken belangen 

in redelijkheid tot de vervolgingsbeslissing heeft kunnen komen. De HOvJ hoeft bijgevolg geen 

rekening meer te houden met een strafrechtelijk oordeel, maar kan zijn vervolgingsbeslissing nemen 

op grond van zijn zelfstandige beoordeling over de rechtmatigheid van de toegepaste nekklem. 

Wanneer het OM na onderzoek aldus vindt dat er sprake was van rechtmatige toepassing van 

geweld, wordt dus eerder geoordeeld dat de toegepaste nekklem niet in strijd is met de relevante 

wettelijke en verdragsrechtelijke bepalingen, zoals artikel 2 EVRM. Het OM kan op grond van het 

opperuniteitsbeginsel stellen dat het in redelijkheid tot de vervolgingsbeslissing heeft kunnen 

komen, door af te zien van vervolging op gronden aan het algemeen belang ontleend. 

 

2.5 Deelconclusie 
Politieambtenaren passen de nekklem relatief vaak en instinctief toe wanneer een persoon zich 

verzet tegen zijn aanhouding. Er zijn twee soorten nekklemmen: een nekklem met controletechniek 

en een nekklem met verwurgingstechniek. De controletechniek veroorzaakt weinig risico’s, maar kan 

onbedoeld overgaan in een nekklem met verwurging. Aan de verwurgingstechniek zijn meer risico’s 

verbonden. Wanneer een nekklem met verwurging te lang of met te veel kracht wordt toegepast, 

kan de betrokkene overlijden. Uit artikel 2 EVRM volgt een negatieve verplichting om zich in beginsel 

van levensberoving te onthouden. Aangezien een nekklem kan leiden tot de dood, wordt in 

hoofdstuk 4 uiteengezet wat deze negatieve verplichting inhoudt. Sinds 2016 wordt de nekklem met 

verwurgingstechniek politieambtenaren niet meer aangeleerd, maar is de toepassing ervan evenmin 

verboden. Dit vergroot mijns inziens het risico op dodelijk letsel. Training draagt namelijk bij aan het 

proportioneel en subsidiair kunnen toepassen van de nekklem met verwurgingstechniek.  

Een politieambtenaar is op grond van artikel 7 lid 1 Pw bevoegd om politiegeweld toe te passen. 

Deze geweldstoepassing moet proportioneel, subsidiair, redelijk en gematigd zijn. In de 

Ambtsinstructie staan nadere regels voor het toepassen van politiegeweld met geweldmiddelen. Een 

nadere normering van de nekklem ontbreekt echter en de nekklem mag worden toegepast zonder 

dat de ambtenaar daarin getraind is. Bij toepassing van de nekklem vormen de algemene vereisten 

van de Politiewet momenteel de normatieve basis. Indien de betrokken burger door een nekklem 

overlijdt, is per 1 juli 2022 een gewijzigde Aanwijzing van toepassing. Deze Aanwijzing bepaalt dat de 

Rijksrecherche de toedracht van de feiten onderzoekt onder leiding van een OvJ die voldoende 

onafhankelijk is van het politiekorps waartoe de betrokken politieambtenaar behoort. Tijdens het 

feitenonderzoek wordt de politieambtenaar in beginsel niet aangemerkt als verdachte, noch als 

getuige. Vóór de inwerkingtreding van de Aanwijzing en de wet Geweldsaanwending 

                                                           
54 Art. 4.1. Aanwijzing. 
55 Art. 5.1 en art. 5.3 Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar. 
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opsporingsambtenaar kreeg de politieambtenaar tijdens het onderzoek een getuige-status. Dit had 

nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie. Als getuige diende een politieambtenaar bijvoorbeeld naar 

waarheid te verklaren. Naar mijn mening kon dit strijdigheid opleveren met het nemo-

teneturbeginsel.  

Wanneer het feitenonderzoek is afgerond, doet de OvJ een afdoeningsvoorstel aan de HOvJ. De HOvJ 

beoordeelt of de nekklem rechtmatig is toegepast en neemt een vervolgingsbeslissing. Op grond van 

het huidige vervolgingscriterium in de Aanwijzing heeft de HOvJ meer ruimte om van vervolging af te 

zien dan voor de inwerkingtreding. Hij hoeft namelijk niet langer rekening te houden met een 

strafrechtelijk oordeel en kan op grond van het algemeen belang afzien van vervolging. 

Indien de vraag rijst of de politieambtenaar zijn geweldsbevoegdheid bij het toepassen van de 

nekklem heeft overschreden, kan toepassing van de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar 

volgen. In het navolgende hoofdstuk volgt daarom een uiteenzetting van deze wet. 
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Hoofdstuk 3. Wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar 
 

3.1 Inleiding 
Zoals is besproken in hoofdstuk 1 vloeien uit artikel 2 EVRM verplichtingen voort voor de Staat. Deze 

verplichtingen worden in hoofdstuk 4 en 5 uiteengezet. Om in hoofdstuk 5 te kunnen beoordelen of 

de stelselherziening voldoet aan deze verplichtingen, worden in hoofdstuk 3 de wijzigingen 

behandeld die de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar met zich mee heeft gebracht. 

Allereerst wordt in paragraaf 3.2 de strafbaarstelling van artikel 372 Sr uiteengezet, gevolgd door de 

rechtvaardigingsgrond van artikel 42 lid 2 Sr in paragraaf 3.3. Het wettelijk kader voor onderzoek 

naar politiegeweld is omschreven in artikel 3.4. Tot slot volgt aan het eind van dit hoofdstuk de 

deelconclusie in paragraaf 3.5. 

 

3.2 Strafbaarstelling art. 372 Sr 
Allereerst heeft de wetswijziging geleid tot een nieuwe strafbaarstelling, toegesneden op 

politieambtenaren in artikel 372 Sr. Volgens de MvT zou vervolging voor een algemeen delict meestal 

minder aangewezen zijn vanwege de taak van de politieambtenaar waarbij hij noodzakelijkerwijs 

geweld moet toepassen.56 In artikel 372 Sr wordt het schenden van de geweldsinstructie door 

politieambtenaren strafbaar gesteld, indien deze schending (dodelijk) letsel tot gevolg heeft.57 Bij 

toepassing van de nekklem vormt artikel 7 Pw het normatieve kader van de geweldsinstructie.58 De 

schending van deze instructie kan dusdanig zijn dat een zekere kwaadwillendheid tot uiting komt 

waarbij niet langer van een inschattingsfout kan worden gesproken.59 Het OM kan naar aanleiding 

daarvan alsnog vervolgen op grond van overige delictsomschrijvingen, zoals doodslag.60 

De strafbaarstelling wordt als een culpoos misdrijf geformuleerd. Het bestanddeel schuld wordt 

uitgelegd als een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid.61 Deze onvoorzichtigheid 

moet de politieambtenaar voldoende verwijtbaar zijn.62 Hoofdzakelijk geldt in de wettelijke 

systematiek dat een causaal verband moet bestaan tussen de verweten gedraging en het ingetreden 

gevolg, zoals ernstig letsel of de dood. De voorzienbaarheid van het ingetreden gevolg is daarbij een 

belangrijk criterium.63 Artikel 372 Sr vereist echter geen schuld gericht op het gevolg van de 

schending, maar slechts op de schending van de geweldsinstructie. In de MvT staat dat de 

voorzienbaarheid op de gevolgen voor politieambtenaren een gegeven is, omdat zij professioneel 

getraind zijn in geweldtoepassing en zich bewust zijn van de daaraan verbonden risico’s. De 

strafbaarstelling leidt volgens de minister niet tot een verruiming van de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van politieambtenaren.64 Daar ben ik het niet mee eens. Zeker bij toepassing van 

de nekklem met verwurging ben ik van mening dat de voorzienbaarheid op de gevolgen geen 

                                                           
56 Kamerstukken ll 2016/17, 34641, nr. 3, p. 17; Ter Haar, Van der Steeg & Timmer 2017a, p. 39. 
57 Art. 372 Sr; Kamerstukken II 2016/17, 34641, nr. 3, p. 13-15 (MvT). 
58 Art. 90novies Sr; Kamerstukken II 2016/17, 34641, nr. 3, p. 15-16. 
59 Ter Haar 2021, p. 116-117; Kamerstukken I 2020/21, 34641, F, p. 14 (NMVA I). 
60 Ter Haar 2021, p. 116-117; Kamerstukken II 2016/17, 34641, nr. 3, p. 14 (MvT). 
61 De Hullu 2021, p. 251; HR 17 september 2022, ECLI:NL:HR:2002:AE4201, NJ 2002/549; HR 29 juni 2010, 
ECLI:NL:HR:2010:BL5630, NJ 2010/674, m.nt. Mevis (Kampvuur Castricum). 
62 De Hullu 2021, p. 251-252; HR 7 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU2878; HR 12 juni 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BW7948. 
63 Van der Steeg, Ter Haar & Timmer 2017b, p. 19-20. 
64 Kamerstukken ll 2016/17, 34641, 3, p. 18. 
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gegeven is voor de politieambtenaar, omdat deze niet is getraind in de nekklem met verwurging en 

deze risico’s niet als zodanig zal herkennen wanneer hij de nekklem met verwurging (onbedoeld) 

toepast. Immers, de voorwaarde van opzet of schuld aan het gevolg van de overtreding van de 

geweldsinstructie is niet vereist, waardoor ook onvoorzienbare gevolgen automatisch voor rekening 

van de politieambtenaar komen.65 Echter, in hoeverre is het voor de politieambtenaar voorzienbaar 

en heeft hij in het verlengde daarvan bij voorbaat schuld aan het gevolg, indien hij onvoldoende 

kennis en training heeft gehad in het (onbedoeld) toepassen van een nekklem met verwurging? In 

algemene geweldsdelicten moet de schuld of opzet wel gericht zijn op het gevolg van de schending, 

bijvoorbeeld dodelijk letsel, tenzij sprake is van een geobjectiveerd gevolg, zoals in art. 300 lid 3 Sr. Ik 

meen dan ook dat het bestanddeel schuld in artikel 372 Sr tevens gericht dient te zijn op de gevolgen 

van de schending, om verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid te voorkomen.  

Wanneer de politieambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan de nieuwe strafbaarstelling, kan de 

rechter hem een straf opleggen. De zwaarte van deze straf ex artikel 372 Sr is afhankelijk van de 

ernst van het gevolg. Indien de betrokken burger is komen te overlijden is het strafmaximum drie 

jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie.66 De voormalige Minister van Justitie 

en Veiligheid heeft bij het bepalen van de strafmaxima acht geslagen op de strafmaat voor dood door 

schuld en de strafverzwaring voor ambtsmisdrijven.67 In dat geval is de maximale strafbedreiging 

lager dan de strafbedreiging van artikel 372 Sr.68 Dit leidt naar mijn mening tot een verslechtering 

van de positie van politieambtenaren. Immers, de toevoeging van artikel 372 Sr leidt tot een hogere 

strafbedreiging ten opzichte van het oude regime, waarbij ambtenaren op dezelfde voet als de 

gewone burger werden vervolgd voor dood door schuld.69  

 

3.3 Specifieke strafuitsluitingsgrond art. 42 lid 2 Sr  
De tweede wetswijziging betreft het toevoegen van een specifieke strafuitsluitingsgrond door een lid 

2 aan artikel 42 Sr toe te voegen. Artikel 42 Sr bepaalde het volgende: “niet strafbaar is hij die een 

feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift”. Het toegevoegde lid 2 luidt: “niet strafbaar is 

de ambtenaar die in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met zijn 

geweldsinstructie geweld gebruikt”. Lid 2 expliciteert dat de politieambtenaar niet strafbaar is 

wanneer hij geweld gebruikt in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met 

de geweldsinstructie.70 De strafuitsluitingsgrond is specifieker een rechtvaardigingsgrond.71 Een 

succesvol beroep op de rechtvaardigingsgrond waarbij wordt gehandeld op gezag van de overheid 

heeft tot gevolg dat het feit niet strafbaar is, omdat een gedraging met een dergelijke 

publiekrechtelijke achtergrond in beginsel gerechtvaardigd is.72 Nu zowel de specifieke 

                                                           
65 Bijlage bij Kamerstukken ll 2016/17, 34641, nr. 3 (advies Raad voor de rechtspraak, p. 3); Ter Haar, Van der 
Steeg & Timmer 2017a, p. 40-42. 
66 Kamerstukken II 2016/17, 34641, nr. 2, p. 2. 
67 Kamerstukken ll 2016/17, 34641, nr. 3, p. 17-18 (MvT); bij dood door schuld ex art. 307 kan maximaal 2 jaar 
gevangenisstraf worden opgelegd of een geldboete van de vierde categorie; bij ambtsmisdrijven kan deze straf 
ex art. 309 Sr met 1/3de worden verhoogd. 
68 Tenzij er sprake is van schuld wegens roekeloosheid, dan is de strafbedreiging van art. 309 lid 2 Sr vier jaar 
gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie.  
69 Aldus ook Ter Haar, Van der Steeg & Timmer 2017a, p. 43. 
70 Ter Haar 2021, 114.  
71 Kamerstukken ll 2016/17, 34641, 3, p. 10 (MvT); De Hullu 2021, p. 329; Ten Voorde 2016a, p. 43. 
72 Ten Voorde 2016a, p. 43; De Hullu 2021, p. 328; Th.W. van Veen, annotatie bij HMG 6 oktober 
1978, ECLI:NL:XX:1978:AD4137, NJ 1979/1. 

https://www.navigator.nl/document/id72019781006admusp?anchor=id-483fc6906251dd43226cb0af35716ab2
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strafuitsluitingsgrond ex artikel 42 lid 2 Sr als de strafbaarstelling ex artikel 372 Sr in werking is 

getreden, heeft de nieuwe specifieke strafuitsluitingsgrond mijns inziens geringe juridische waarde. 

Immers, in artikel 372 Sr wordt de schending van de geweldsinstructie strafbaar gesteld, terwijl in 

artikel 42 lid 2 Sr het handelen conform de geweldsinstructie het feit niet strafbaar maakt. De twee 

wetsartikelen sluiten elkaar daarmee uit. De specifieke strafuitsluitingsgrond speelt om die reden 

met name een rol wanneer de OvJ besluit te vervolgen voor een algemeen geweldsdelict waarbij de 

schending van de geweldsinstructie geen onderdeel vormt van de delictsomschrijving.73 Ook in die 

gevallen is de strafuitsluitingsgrond ex artikel 42 lid 2 Sr mijns inziens overbodig. Immers, een 

politieambtenaar die rechtmatig geweld heeft toegepast, kon voor de inwerkingtreding reeds een 

beroep doen op de strafuitsluitingsgrond van artikel 42 Sr.74 De voormalige Minister van Justitie en 

Veiligheid erkende dat het oude stelsel van strafuitsluitingsgronden reeds voldoende 

rechtsbescherming bood aan politieambtenaren die conform de geweldsinstructie handelden.75 De 

toegevoegde waarde van de specifieke strafuitsluitingsgrond moet naar mijn mening dan ook in een 

andere hoek worden gezocht. Door deze strafuitsluitingsgrond hoeft de politieambtenaar niet langer 

een beroep te doen op dezelfde strafuitsluitingsgrond als de ‘gewone’ burger. De achterliggende 

ratio is dat recht wordt gedaan aan de beleving van de politieambtenaar en deze zich minder in de 

kou voelt gezet bij een eventuele strafrechtelijke vervolging.76 Mijns inziens moet de 

strafuitsluitingsgrond dan ook meer als symbolisch erkenning worden gezien dan als juridisch 

noodzakelijk voor de rechtsbescherming van een politieambtenaar.  

 

3.4 Wettelijk onderzoekskader politiegeweld  
Tot slot is een wettelijk kader toegevoegd waarbinnen onderzoek kan worden gedaan naar 

politiegeweld. Het nieuwe onderzoekskader geeft de regels waarbinnen de Rijksrecherche met 

toepassing van de opsporingsbevoegdheden onderzoek kan doen naar politiegeweld, terwijl de 

betrokken politieambtenaar geen verdachte-status heeft.77 Voor de inwerkingtreding van het nieuwe 

onderzoekskader kreeg de politieambtenaar in beginsel een getuige-status.78 Om te voorkomen dat 

de status van getuige in het feitenonderzoek de rechtspositie van de politieambtenaar benadeelt, 

bepaalt het toegevoegde lid 3 van artikel 27 Sv dat een politieambtenaar zonder een verdachte-

status dezelfde rechten toekomt als een verdachte. Dit heeft tot gevolg dat hij zwijgrecht heeft en de 

rechter-commissaris kan verzoeken om onderzoekshandelingen te verrichten alsmede om inzage in 

processtukken.79 Dat de politieambtenaar nu zwijgrecht heeft is mijns inziens positief. Hiermee wordt 

namelijk strijdigheid met het nemo-teneturbeginsel voorkomen wanneer de politieambtenaar een 

verklaring aflegt, terwijl deze in een eventuele latere strafzaak tegen hem kan worden gebruikt als 

verdachte.80 Hij is immers niet langer verplicht om vragen te beantwoorden tijdens het onderzoek. 

                                                           
73 Kamerstukken ll 2016/17, 34641, 3, p. 6 (MvT). 
74 Ter Haar, Van der Steeg & Timmer 2017a, p. 45-46; bijlage bij Kamerstukken ll 2016/17, 34641, nr. 3 (advies 
Raad voor de rechtspraak, p. 3). 
75 Kamerstukken ll 2016/17, 34641, 3, p. 11 (MvT); Bijlage bij Kamerstukken ll 2016/17, 34641, nr. 3 (advies 
Raad voor de rechtspraak); bijlage bij Kamerstukken ll 2016/17, 34641, nr. 3 (advies Nederlandse Orde van 
Advocaten).  
76 Ter Haar, Van der Steeg & Timmer 2017a, p. 46. 
77 Kamerstukken ll 2016/17, 34641, 3, p. 1 (MvT); art. 3.3. Aanwijzing. 
78 Art. 4.3. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar. 
79 Kamerstukken ll 2016/17, 34641, 3, p. 20 (MvT). 
80 Zoals uiteengezet in paragraaf 2.4. 
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Het toegevoegde artikel 511ab lid 1 Sv bepaalt dat de OvJ aan de hand van de resultaten van het 

feitenonderzoek bepaalt of de politieambtenaar al dan niet vervolgd dient te worden.81 Indien een 

politieambtenaar niet wordt vervolgd voor het toepassen van de dodelijke nekklem, kunnen 

nabestaanden een artikel 12 Sv-procedure82 starten bij het gerechtshof. Het gerechtshof kan 

vervolgens bevelen dat alsnog vervolging wordt ingesteld.83 Deze weg kan tevens worden bewandeld 

indien nabestaanden menen dat het OM onterecht vervolgt ter zake van de nieuwe strafbaarstelling 

ex artikel 372 Sr, terwijl zij bijvoorbeeld menen dat er sprake is van doodslag.84  

 

3.5 Deelconclusie  
De strafbaarstelling ex artikel 372 Sr stelt het schenden van de geweldsinstructie waarbij (dodelijk) 

letsel wordt veroorzaakt strafbaar. Het betreft een culpoos delict waarbij schuld vereist is aan het 

schenden van de geweldsinstructie. Schuld aan de gevolgen van de schending is niet vereist omdat 

volgens de minister politieambtenaren professioneel getraind zijn in het geweldgebruik en daarmee 

de voorzienbaarheid op de gevolgen van het toegepaste geweld een gegeven is. Naar mijn mening is 

het onjuist om deze voorzienbaarheid van de gevolgen te veronderstellen bij de nekklem met 

verwurging. Politieambtenaren worden daarin namelijk niet (meer) getraind. De zwaarte van de straf 

in artikel 372 Sr is afhankelijk van de ernst van het gevolg. Bij het overlijden van de betrokken burger 

kan een straf van 3 jaar of een geldboete van de vierde categorie worden opgelegd. 

De rechtvaardigingsgrond ex artikel 42 lid 2 Sr houdt in dat een politieambtenaar niet strafbaar is als 

hij handelt in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met de 

geweldsinstructie. De toegevoegde rechtvaardigingsgrond die specifiek is toegespitst op de 

politieambtenaar is naar mijn mening juridisch overbodig. De politieambtenaar die in 

overeenstemming met de geweldsinstructie geweld toepaste, kon namelijk voorheen reeds een 

beroep doen op artikel 42 Sr.  

Tot slot is een onderzoekskader toegevoegd voor het onderzoek naar (dodelijk) politiegeweld waarbij 

opsporingsbevoegdheden kunnen worden ingezet, zonder dat de betrokken politieambtenaar als 

verdachte is aangemerkt. Door de wetswijzing heeft een politieambtenaar tijdens het onderzoek op 

grond van artikel 27 lid 3 Sv dezelfde rechten als een verdachte. Dit leidt er onder andere toe dat een 

politieambtenaar zwijgrecht heeft. Dit is naar mijn mening positief omdat hiermee strijdigheid met 

het nemo-teneturbeginsel wordt voorkomen. Conform het toegevoegde artikel 511a lid 1 Sv bepaalt 

de OvJ aan de hand van de resultaten van het feitenonderzoek of de politieambtenaar moet worden 

vervolgd. Bij een besluit tot niet-vervolging kunnen nabestaanden een artikel 12 Sv-procedure 

starten om vervolging alsnog te bewerkstelligen via het gerechtshof. Deze procedure kan tevens 

worden benut indien nabestaanden menen dat vervolgd dient te worden voor een ander strafbaar 

feit. 

Omdat de toegevoegde strafbaarstelling en rechtvaardigingsgrond betrekking kunnen hebben op de 

vraag of rechtmatig dodelijk politiegeweld is toegepast, wordt in het volgende hoofdstuk de 

negatieve verplichting van artikel 2 EVRM uiteengezet, inhoudende zich in beginsel van 

levensberoving te onthouden.  

                                                           
81 Kamerstukken ll 2016/17, 34641, 3, p. 25 (MvT). 
82 Klachtprocedure over niet-vervolging. 
83 Art. 12i lid 1 Sv. 
84 Art. 12 Sv; Ter Haar 2021, p. 125. 
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Hoofdstuk 4. Artikel 2 EVRM: reikwijdte en negatieve verplichting 
 

4.1 Inleiding 
Indien een burger overlijdt na toepassing van een nekklem door een politieambtenaar kan dit naar 

Europees recht een inbreuk opleveren van artikel 2 EVRM. Uit artikel 2 EVRM vloeit namelijk een 

materiële negatieve verplichting voort voor de Staat om zich te onthouden van levensberoving.85 In 

de paragraaf 4.2 wordt de reikwijdte van artikel 2 EVRM uiteengezet. Vervolgens wordt in paragraaf 

4.3 de negatieve verplichting uiteengezet om zich te onthouden van levensberoving. Tot slot volgt in 

de laatste paragraaf de conclusie.  

 

4.2 Artikel 2 EVRM: reikwijdte  
Uit het jurisprudentieonderzoek blijkt dat voor de toepasselijkheid van artikel 2 EVRM niet vereist is 

dat de betrokken burger daadwerkelijk is overleden door het toegepaste geweld.86 In bijvoorbeeld de 

Makaratzis-zaak achtervolgde de politie verzoeker. Na een wilde achtervolging begon de politie op 

zijn auto te schieten. Uiteindelijk werd verzoeker geraakt door meerdere kogels en raakte hij ernstig 

gewond.87 Dat verzoeker het incident overleefde, was toeval. Volgens het rapport van bevindingen 

waren er veel kogelgaten in de auto van verzoeker. Ongeacht of het daadwerkelijk de bedoeling was 

van de politie om verzoeker te doden, concludeerde het EHRM dat de gedragingen van de politie zijn 

leven in gevaar hadden gebracht. Verzoeker overleefde het voorval, maar desalniettemin was artikel 

2 EVRM van toepassing omdat het politiegeweld ‘potentially lethal’ was.88 Gelet op voorstaande 

overweging van het EHRM, ben ik van mening dat potentieel dodelijk politiegeweld daarom ook valt 

onder de reikwijdte van artikel 2 EVRM.89 

 

4.3 Negatieve verplichting: verbod levensberoving  
Op grond van artikel 2 lid 1 EVRM geldt een verbod om iemand opzettelijk van het leven te 

beroven.90 Dit verbod wordt in artikel 2 lid 2 EVRM genuanceerd. In artikel 2 lid 2 EVRM staan 

uitzonderlijke situaties waarin het toepassen van potentieel dodelijk geweld niet ongeoorloofd is.91 

Het gaat om situaties waarin geweld mag worden toegepast, terwijl dit bedoeld of onbedoeld de 

dood tot gevolg kan hebben.92  

                                                           
85 Mirgaux, in: Sdu Commentaar EVRM, art. 2 EVRM, aant. 7.1 (online, bijgewerkt 18 juli 2017), opmaat-sdu-nl.  
86 86 EHRM 14 maart 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0314JUD004647799, par. 57-64 (Paul en Audrey 
Edwards/Verenigd Koninkrijk); EHRM 20 december 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1220JUD005038599, par. 49-55 
(Makaratzis/Griekenland). 
87 EHRM 20 december 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1220JUD005038599, par. 11-12 (Makaratzis/Griekenland). 
88 EHRM 20 december 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1220JUD005038599, par. 52 (Makaratzis/Griekenland). 
89 Dit uitgangspunt van het EHRM wordt in meer recentere uitspraken ondersteund: EHRM 22 februari 2011, 
ECLI:CE:ECHR:2011:0222JUD002432902, par. 108-109 (Soare e.a./Roemenië); EHRM 14 juni 2011, 
ECLI:CE:ECHR:2011:0614JUD003081207, par. 55-57 (Trévalec/België). 
90 Behoudens voor de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de 
doodstraf voorziet. De Nederlandse wetgeving voorziet daar echter niet in. Om die reden wordt niet verder op 
deze uitzondering ingegaan. 
91 EHRM 27 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 148 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
92 EHRM 20 mei 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0520JUD002159493, par. 78 (Ogur/Turkije). 
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Beroving van het leven wordt niet in strijd geacht met artikel 2 EVRM wanneer zij het gevolg is van 

geweld dat ‘absoluut noodzakelijk’ was voor het bereiken van de in artikel 2 lid 2 sub a-c EVRM 

genoemde doeleinden: 

a. ter verdediging van eenieder tegen onrechtmatig geweld; 

b. teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op 

rechtmatige wijze is gedetineerd te voorkomen; 

c. teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken. 

In verschillende zaken heeft het EHRM zich uitgelaten over gezichtspunten die relevant zijn bij de 

beoordeling of het toepassen van potentieel dodelijk geweld absoluut noodzakelijk was voor het 

bereiken van de doeleinden in artikel 2 lid 2 sub a-c EVRM. Deze worden hieronder uiteengezet.  

 

4.3.1 Proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel 
Allereerst blijkt uit het jurisprudentieonderzoek dat bij de beoordeling of het politiegeweld ‘absoluut 

noodzakelijk’ was, het proportionaliteitsbeginsel een rol speelt.93 Hoewel het criterium van 

proportionaliteit niet expliciet is opgenomen in de bewoording van artikel 2 EVRM, benadrukt het 

EHRM in de Gül-zaak dat het elke levensberoving grondig zal onderzoeken om te beoordelen of het 

handelen proportioneel was.94 Het EHRM stelde in de Gül-zaak vast dat het toegepaste geweld 

disproportioneel was en sloeg daarbij acht op de aard van het nagestreefde doel, het gevaar voor het 

leven van het slachtoffer en omstanders en het risico dat het gebruikte geweld tot levensverlies kon 

leiden.95 In de Oğur-zaak oordeelde het EHRM dat artikel 2 EVRM was geschonden omdat het geweld 

niet proportioneel en dus ook niet absoluut noodzakelijk was.96 Volgens het EHRM is de 

noodzaakmaatstaf zoals verwoord in artikel 2 EVRM strenger en dwingender dan ‘in een 

democratische samenleving noodzakelijk’ zoals opgenomen in artikel 8 t/m 11 EVRM. Het toegepaste 

geweld moet strikt proportioneel zijn met het bereiken van de omschreven doelen genoemd in 

artikel 2 lid 2 sub a-c EVRM.97  

Uit het jurisprudentieonderzoek blijkt naar mijn mening dat ook het subsidiariteitsbeginsel een rol 

speelt bij de vraag of het toegepaste dodelijke geweld ‘absoluut noodzakelijk’ was. In de Gülec-zaak 

benadrukt het EHRM dat er evenwicht moet bestaan tussen het nagestreefde doel met betrekking 

tot het onderdrukken van de demonstratie en de ingezette middelen alsmede dat er geen minder 

gevaarlijke alternatieven bestonden.98 In de Nachova en anderen-zaak uitte het EHRM zijn kritiek op 

het buitensporige politiegeweld dat was toegepast en wees daarbij op de andere minder ingrijpende 

middelen die beschikbaar waren om een arrestatie te bewerkstelligen.99 

                                                           
93 EHRM 20 mei 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0520JUD002159493, par. 84 (Ogur/Turkije); EHRM 14 december 
2000, ECLI:CE:ECHR:2000:1214JUD002267693, par. 82-83 (Gül/Turkije). 
94 EHRM 14 december 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:1214JUD002267693, par. 77 (Gül/Turkije). 
95 EHRM 14 december 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:1214JUD002267693, par. 79-83 (Gül/Turkije). 
96 EHRM 20 mei 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0520JUD002159493, par. 84 (Ogur/Turkije). 
97 EHRM 14 december 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:1214JUD002267693, par. 77 (Gül/Turkije); zie ook: EHRM 20 
mei 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0520JUD002159493, par. 78 (Ogur/Turkije). 
98 EHRM 27 juli 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:0727JUD002159393, par. 70-73 (Güleç /Turkije). 
99 EHRM 6 juli 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0706JUD004357798, par. 107-108 (Nachova en anderen/Bulgarije). 



19 
 

4.3.2 Oprechte overtuiging op goede gronden 
Bij de vraag of het toegepaste politiegeweld absoluut noodzakelijk was, speelt ook de overtuiging van 

de politieambtenaar een rol. Onder andere in de McCann-zaak gaat het EHRM hierop in.100 In de 

McCann-zaak hadden politieambtenaren slechts enkele seconden om te beslissen of dodelijk geweld 

moest worden toegepast tegen IRA-terroristen om onschuldige omstanders te beschermen tegen 

een autobom.101 Achteraf werd bij geen van de verdachten een afstandsbediening ter ontploffing van 

een bom of wapen dan wel een bom met explosieven aangetroffen.102 Het optreden van de 

politieambtenaren leverde volgens het EHRM geen schending op van artikel 2 EVRM omdat zij 

handelden: “(...) based on an honest belief which is perceived, for good reasons, to be valid at the 

time but which subsequently turns out to be mistaken.’’103 Het EHRM slaat dus acht op de 

veronderstelling van de politieambtenaren ten tijde van het incident. Later kan blijken dat de 

betrokken politieambtenaar in een onjuiste veronderstelling verkeerde dat hij zichzelf of een burger 

moest beschermen.104  

Uit de Da Silva-zaak blijkt mijns inziens dat de goede gronden waarop de oprechte overtuiging van de 

politieambtenaar is gebaseerd, subjectief moet worden beoordeeld. Het EHRM gaat na of de 

overtuiging subjectief redelijk was, met volledige inachtneming van de omstandigheden die zich op 

het relevante tijdstip voordeden.105 Het EHRM verplaatst zich bij deze beoordeling in de positie van 

de politieambtenaar, zowel bij het bepalen of die persoon het vereiste geloof had als bij het 

beoordelen van de noodzaak van de mate van gebruikt geweld, met volledige inachtneming van de 

omstandigheden die zich op het relevante tijdstip voordeden.106 Daarnaast blijkt uit de Giuliani en 

Gaggio-zaak dat het EHRM daarbij rekening houdt met het feit dat een politieambtenaar soms moet 

reageren in het heetst van de strijd en met de oprechte overtuiging dat hij dient te vrezen voor zijn 

leven.107 

 

4.3.3 De politieoperatie in zijn geheel 
Uit de eerder genoemde McCann-zaak blijkt dat het EHRM de politieoperatie in zijn geheel betrekt bij 

de beoordeling of het toegepaste geweld absoluut noodzakelijk was. Daarbij sloeg het EHRM acht op 

de voorbereiding en de planning van de actie.108 De drie verdachten waren bekend bij de autoriteiten 

en hadden volgens het EHRM voordat er een reëel gevaar was op ontploffing van een autobom 

gearresteerd kunnen worden.109 Ook waren de politieambtenaren onjuist gebrieft. Zij waren gebrieft 

                                                           
100 EHRM 27 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491 par. 195-200 (McCann/Verenigd 
Koninkrijk); zie ook: EHRM 14 december 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:1214JUD002267693, par. 78-83 
(Gül/Turkije); EHRM 30 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0330JUD000587808, par. 244-248 (Da Silva/Verenigd 
Koninkrijk).  
101 EHRM 27 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491 par. 197 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
102 Muller e.a. 2013, p. 367-368; Rainey, McCormick & Ovey 2022, p. 153; EHRM 27 september 1995, 
ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 93-96 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
103 EHRM 27 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 200 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
104 Rainey, McCormick & Ovey 2022, p. 153; EHRM 27 september 1995, 
ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 195-200 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
105 EHRM 30 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0330JUD000587808, par. 244-248 (Da Silva/Verenigd Koninkrijk). 
106 EHRM 30 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0330JUD000587808, par. 244-248 (Da Silva/Verenigd Koninkrijk). 
107 EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802, par. 178-179 (Giuliani en Gaggio/Italië). 
108 Muller e.a. 2013, p. 368; EHRM 27 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 202-214 
(McCann/Verenigd Koninkrijk). 
109 Muller e.a. 2013, p. 367-369; Rainey, McCormick & Ovey 2022, p. 153; EHRM 27 september 1995, 
ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 202-205 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
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op basis van onbetrouwbare informatie en niet gewezen op eventuele alternatieve scenario’s waarbij 

direct schieten niet noodzakelijk was.110 Ten slotte was de training van de politieambtenaren 

ontoereikend.111 Uit andere arresten blijkt dat politieambtenaren in het bijzonder moeten worden 

opgeleid om te beoordelen of er al dan niet een absolute noodzaak is om vuurwapens te gebruiken 

en als de Staat operaties organiseert, moet dat door middel van een systeem.112 Zo moeten de 

politieambtenaren duidelijke bevelen en instructies krijgen om het risico op slachtoffers tot een 

minimum te beperken.113  

 

4.4 Deelconclusie  
Op grond van artikel 2 EVRM mag in beginsel niemand opzettelijk van zijn leven worden beroofd. 

Zodra (potentieel) dodelijk politiegeweld wordt toegepast, is artikel 2 EVRM van toepassing zijn. 

Dodelijk politiegeweld kan op grond van artikel 2 lid 2 EVRM gerechtvaardigd worden, mits absoluut 

noodzakelijk voor het bereiken van de doelstellingen zoals verwoord in artikel 2 lid 2 sub a-c EVRM. 

Het toegepaste politiegeweld moet strikt proportioneel zijn met het bereiken van de omschreven 

doelen genoemd in artikel 2 lid 2 sub a-c EVRM. Ook moet het politiegeweld proportioneel zijn aan 

het nagestreefde doel en dient daarvoor het minst ingrijpende middel te worden gebruikt. Tevens is 

van belang dat de politieambtenaar ten tijde van het incident op goede gronden oprechte 

overtuiging had dat het absoluut noodzakelijk was om geweld toe te passen. Of daarvan sprake was, 

toetst het EHRM subjectief. Ook slaat het ERHM acht op de politieoperatie in zijn geheel. De operatie 

moet goed voorbereid zijn, de politieambtenaren moeten op gedegen wijze zijn opgeleid en getraind 

alsmede moeten er duidelijke bevelen en instructies gegeven worden. 

  

                                                           
110 Muller e.a. 2013, p. 367-369; Rainey, McCormick & Ovey 2022, p. 153; EHRM 27 september 1995, 
ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 206-210 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
111 Muller e.a. 2013, p. 369; EHRM 27 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 211-214 
(McCann/Verenigd Koninkrijk). 
112 EHRM 6 juli 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0706JUD004357798, par. 95-97 (Nachova e.a./Bulgarije); EHRM 2 april 
2020, ECLI:CE:ECHR:2020:0402JUD000893807, par. 157 (Kukhalashvili e.a./Georgië). 
113 EHRM 2 april 2020, ECLI:CE:ECHR:2020:0402JUD000893807, par. 157 (Kukhalashvili e.a./Georgië).  
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Hoofdstuk 5. Positieve verplichtingen artikel 2 EVRM 
 

5.1 Inleiding  
Uit artikel 2 EVRM vloeien drie positieve verplichtingen voort voor de Staat. Ten eerste wordt 

onderstaand de positieve verplichting om afdwingbare en effectieve wetgeving in te voeren 

behandeld. In paragraaf 5.3 komt de positieve verplichting tot het nemen van feitelijke maatregelen 

aan bod. Vervolgens wordt in paragraaf 5.4 de positieve verplichting behandeld tot het uitvoeren van 

een adequaat en onafhankelijk onderzoek na dodelijk politiegeweld. De laatste paragraaf bevat de 

deelconclusie. 

 

5.2 Positieve verplichting: afdwingbare en effectieve wetgeving 
Uit het jurisprudentieonderzoek volgt dat op de Staat een positieve verplichting rust om te zorgen 

voor effectieve uitvoering van de nationale wetgeving die het recht op leven waarborgt, wanneer er 

sprake is van dodelijk politiegeweld.114 Zo overwoog het EHRM in de Giuliani en Gaggio-zaak dat 

ongereguleerd en willekeurig optreden van politieambtenaren onverenigbaar is met artikel 2 EVRM. 

Politiegeweld moet volgens het EHRM worden gereguleerd middels een ‘framework’. Dit 

‘framework’ houdt in dat er sprake moet zijn van: “a legal and administrative framework should 

define the limited circumstances in which law-enforcement officials may use force and firearms, in the 

light of the international standards which have been developed in this respect.’’115 Het ‘framework’ 

moet ervoor zorgen dat er adequate en effectieve waarborgen zijn tegen willekeur, misbruik van 

geweld en zelfs vermijdbare ongevallen.116 Het risico voor het leven van de burger moet tot een 

minimum worden beperkt.117 

In de Giuliani en Gaggio-zaak oordeelde het EHRM dat artikel 2 EVRM niet was geschonden omtrent 

de nationale wetgeving over politioneel vuurwapengebruik.118 Hieromtrent bestond echter discussie 

onder de rechters van het EHRM en zeven van de zeventien rechters hebben een dissention opinion 

opgesteld. Zij waren van mening dat er wel degelijk tekortkomingen waren in de nationale wetgeving 

van Italië die een beslissende rol hadden gespeeld bij de dood van Giuliani. Zo waren er geen 

specifieke bepalingen omtrent vuurwapengebruik opgesteld. Er werd slechts verwezen naar 

algemene bepalingen uit de strafwet. Volgens de dissenting opinions leidt dit ertoe dat de United 

Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (hierna: Basic 

Principles) door landen naast zich neer kan worden gelegd.119 Hoewel de Basic Principles in beginsel 

niet juridisch bindend zijn voor de Staat, zijn zij wel degelijk van groot belang omdat het EHRM deze 

gebruikt om de grenzen van politiegeweld af te bakenen.120 Volgens de Basic Principles dient er 

                                                           
114 EHRM 28 mei 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0528JUD004329098, par. 94 (McShane/Verenigd Koninkrijk). 
115 EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802, par. 249 (Giuliani en Gaggio/Italië). 
116 EHRM 6 juli 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0706JUD004357798, par. 93-97 (Nachova e.a./Bulgarije); zie ook: 
EHRM 4 juni 2012, ECLI:CE:ECHR:2011:1220JUD001829903, par. 206-209 (Finogenov e.a./Rusland). 
117 EHRM 20 december 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1220JUD005038599, par. 57-60 (Makaratzis/Griekenland). 
118 EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802, par. 307-310 (Giuliani en Gaggio/Italië). 
119 Gezamenlijke deels afwijkende meningen van de rechters Rozakis, Tulkens, Zupančič, Gyulumyan, Ziemele, 
Kalaydjieva en Karakaş inzake EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802 (Giuliani en 
Gaggio/Italië); United Nations, Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 
1990. 
120 Zie bijvoorbeeld verwijzing door EHRM naar Basic Principles in: EHRM 27 september 1995, 
ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 138-139 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
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onder andere een specifieke wettelijke basis te zijn voor het toepassen van politiegeweld en dienen 

politieambtenaren professioneel, grondig en doorlopend in geweldstoepassing te worden 

getraind.121 Het EHRM bepaalde wel dat leden van de veiligheidstroepen niet in een vacuüm mogen 

worden achtergelaten bij de uitvoering van hun taken, hetzij in het kader van een voorbereiding van 

een operatie dan wel in het kader van een spontane achtervolging van een persoon die als gevaarlijk 

wordt beschouwd.122 Uit de Nachova en anderen-zaak blijkt dat deze regulering van het gebruik van 

een bepaald geweldmiddel openbaar moet zijn. Ook mogen de voorschriften niet zo zijn 

geformuleerd dat er laks wordt omgegaan met het recht op leven en het gebruik van dodelijk 

politiegeweld al gauw wordt getolereerd.123  

 

5.3 Positieve verplichting: plicht tot het nemen van feitelijke maatregelen 
De tweede positieve verplichting die op de Staat rust is de plicht om feitelijke preventieve 

maatregelen te nemen die het recht op leven van personen onder zijn jurisdictie beschermen.124 

Wanneer deze beschermingsplicht op de Staat rust, is uitgewerkt in de Osman-zaak. In de Osman-

zaak werd een gezin het doelwit van een stalker. De stalker brak de gezinswoning binnen en schoot 

de vader/echtgenoot en zoon neer. Als gevolg van het incident overleed de vader/echtgenoot.125 De 

nabestaanden stelden dat artikel 2 EVRM was geschonden omdat er geen passende maatregelen 

waren genomen om het gezin te beschermen tegen de stalker. De politie was namelijk op de hoogte 

van het feit dat de levens van de familie gevaar liepen.126 Het EHRM hield in deze zaak rekening met 

de moeilijkheden bij het toezicht houden op de moderne samenleving, de onvoorspelbaarheid van 

het menselijk gedrag en de operationele keuzes die moeten worden gemaakt door 

politieambtenaren.127 De positieve verplichting moet zo geïnterpreteerd worden dat zij geen 

onmogelijke of disproportionele last legt op de schouders van de Staat.128 Het EHRM was van mening 

dat de autoriteiten in dit verband slechts in strijd handelen met artikel 2 EVRM indien zij: “knew or 

ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an 

identified individual or individuals from the criminal acts of a third party and that they failed to take 

measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to 

avoid that risk’’.129  

 

                                                           
121 Gezamenlijke deels afwijkende meningen van de rechters Rozakis, Tulkens, Zupančič, Gyulumyan, Ziemele, 
Kalaydjieva en Karakaş inzake EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802 (Giuliani en 
Gaggio/Italië); United Nations, Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
Officials, 1990, nr. 1 en 18-20. 
122 EHRM 20 december 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1220JUD005038599, par. 58-59 (Makaratzis/Griekenland); 
zie ook EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802, par. 249 (Giuliani en Gaggio/Italië). 
123 EHRM 6 juli 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0706JUD004357798, par. 99-102 (Nachova e.a./Bulgarije). 
124 EHRM 28 oktober 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:1028JUD002345294, par. 115 (Osman/Verenigd Koninkrijk). 
125 EHRM 28 oktober 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:1028JUD002345294, par. 10, 21-27, 56 (Osman/Verenigd 
Koninkrijk). 
126 EHRM 28 oktober 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:1028JUD002345294, par. 100-103 (Osman/Verenigd Koninkrijk). 
127 EHRM 28 oktober 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:1028JUD002345294, par. 115-116 (Osman/Verenigd Koninkrijk). 
128 EHRM 28 oktober 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:1028JUD002345294, par. 116 (Osman/Verenigd Koninkrijk). 
129 Rainey, McCormick & Ovey 2022, p. 160; EHRM 28 oktober 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:1028JUD002345294, 
par. 116 (Osman/Verenigd Koninkrijk). 
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5.4 Positieve verplichting: adequaat en onafhankelijk onderzoek 
Ten slotte rust op de Staat een onderzoeksplicht.130 Er dient een adequaat en onafhankelijk 

onderzoek plaats te vinden nadat een persoon is overleden door toedoen van een 

politieambtenaar.131 Het EHRM constateerde in de Ramsahai-zaak twee schendingen in het 

onderzoek. Ten eerste was het onderzoek naar het schietincident volgens het EHRM niet 

onafhankelijk genoeg omdat hetzelfde politiekorps als waar de betrokken politieambtenaar 

werkzaam was, in eerste instantie het onderzoek verrichtte terwijl de Rijksrecherche nog niet was 

gearriveerd dan wel de zaak nog niet overgedragen had gekregen.132 Ook merkte het EHRM op dat de 

onafhankelijkheid van het onderzoek beter zou zijn gewaarborgd indien de betrokken OvJ niet was 

verbonden aan het politiekorps.133 

Daarnaast was het onderzoek niet adequaat verricht. Zo was er onvoldoende gedaan om 

bewijsmateriaal veilig te stellen.134 Een adequaat onderzoek houdt in dat het onderzoek moet 

kunnen leiden tot de identificatie en bestraffing van de verantwoordelijke(n), in het bijzonder als een 

individu is gedood door een politieambtenaar.135 De Staat moet de tot zijn beschikking staande 

redelijke stappen nemen om het bewijsmateriaal met betrekking tot het incident veilig te stellen.136 

Daarnaast wordt het voor de adequaatheid van het onderzoek noodzakelijk geacht dat de personen 

die onderzoek doen, onafhankelijk zijn van degene(n) die bij het incident betrokken waren. Dit 

betekent niet alleen een gebrek aan hiërarchische of institutionele verbinding met de betrokken 

politieambtenaar maar ook een praktische onafhankelijkheid. Hier staat volgens het EHRM namelijk 

het vertrouwen van het publiek op het spel in het monopolie van de Staat op gebruik van geweld.137 

Uit artikel 2 EVRM vloeit geen plicht tot vervolging voort. Het EHRM overwoog in de Da Silva-zaak 

uitdrukkelijk dat uit de onderzoeksplicht geen recht kan worden afgeleid dat een derde wordt 

veroordeeld of zelfs vervolgd voor een bepaald strafbaar feit.138 Uit de Zavolok-zaak blijkt dat er ook 

geen absolute verplichting bestaat om een veroordeling of zelfs een bepaalde straf op te leggen 

indien wordt vervolgd.139 In hoeverre het OM vrij is in de vervolgingsbeslissing volgt niet concreet uit 

de jurisprudentie van het EHRM. In ieder geval blijkt mijns inziens uit de jurisprudentie van het EHRM 

dat er veel waarde wordt gehecht aan een rechterlijk oordeel. Zo mag een nationale strafrechter in 

geen geval toestaan dat levensbedreigende strafbare feiten onbestraft blijven.140 Mijns inziens is dat 

een duidelijke indicatie dat het OM slechts zeer beperkte ruimte heeft om bij dodelijk politiegeweld 

                                                           
130 EHRM 27 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491 par. 161 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
131 EHRM 15 mei 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0515JUD005239199, par. 321 (Ramsahai/Nederland). 
132 EHRM 15 mei 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0515JUD005239199, par. 333-341 (Ramsahai/Nederland). 
133 EHRM 15 mei 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0515JUD005239199, par. 342, 345 (Ramsahai/Nederland). 
134 Rainey, McCormick & Ovey 2022, p. 169; EHRM 15 mei 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0515JUD005239199, 
par. 326-332 (Ramsahai/Nederland). 
135 EHRM 15 mei 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0515JUD005239199, par. 324 (Ramsahai/Nederland); 
EHRM 20 mei 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0520JUD002159493, par. 88 (Ogur/Turkije). 
136 EHRM 15 mei 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0515JUD005239199, par. 324 (Ramsahai/Nederland). 
137 EHRM 15 mei 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0515JUD005239199, par. 325 (Ramsahai/Nederland). 
138 Rainey, McCormick & Ovey 2022, p. 175; EHRM 30 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0330JUD000587808, 
par. 238 (Da Silva/Verenigd Koninkrijk); EHRM 7 juli 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD005844700, par. 34 sub 
c (Zavoloka/Letland). 
139 EHRM 7 juli 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD005844700, par. 34 sub c (Zavoloka/Letland). 
140 EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802, par. 306 (Giuliani en Gaggio/Italië); 
EHRM 20 december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1220JUD000788803, par. 57 sub e. (Nikolova & 
Velichkova/Bulgarije). 
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op grond van het opportuniteitsbeginsel af te zien van vervolging.141 Als het OM namelijk afziet van 

vervolging, ontneemt dat een rechter de gelegenheid om een eventuele straf op te leggen.  

Het EHRM eerbiedigt de nationale rechterlijke instanties aanzienlijk en geeft hen tot op zekere 

hoogte beoordelingsvrijheid bij het bepalen van passende sancties voor opzettelijke levensberoving 

door politieambtenaren. Desalniettemin moeten deze rechterlijke instanties ingrijpen in gevallen 

waarin er kennelijke onevenredigheid is tussen de zwaarte van de daad en de opgelegde straf.142 

Volgens het EHRM is het zijn taak om na te gaan of en in hoeverre de nationale rechterlijke instanties 

bij het komen tot hun conclusie de zaak hebben onderworpen aan de vereiste zorgvuldige toetsing 

ex artikel 2 EVRM, zodat er sprake is van een afschrikkende werking en schending van het recht op 

leven preventief wordt voorkomen.143 

 

5.5 Deelconclusie  
Er rusten drie positieve verplichtingen op de Staat op grond van artikel 2 EVRM. Ten eerste dient de 

Staat politiegeweld te reguleren middels een ‘framework’. Dit ‘framework’ houdt een juridisch en 

administratief kader in dat de beperkte omstandigheden formuleert waarin politieambtenaren 

geweld mogen gebruiken in het licht van de internationale standaarden. Politieambtenaren mogen 

niet in een vacuüm worden achtergelaten bij de uitvoering van hun taken. Het ‘framework’ moet een 

waarborg zijn tegen willekeur, misbruik van geweld en zelfs vermijdbare ongevallen. Het toepassen 

van politiegeweld op grond van algemene nationale wetgeving en het ontbreken van specifieke 

bepalingen kan tot discussie leiden bij de vraag of artikel 2 EVRM al dan niet is geschonden. De 

regulatie van het gebruik van geweldmiddelen moet openbaar zijn. 

Ten tweede moet de Staat feitelijke preventieve maatregelen nemen die het recht op leven 

beschermen. De Staat dient deze maatregelen te nemen indien hij op het relevante tijdstip op de 

hoogte was of had moeten zijn van het bestaande reële en onmiddellijke risico voor het leven tenzij 

deze maatregelen een onmogelijke of disproportionele last op de schouders van de Staat leggen. 

De derde en laatste positieve verplichting is dat er een adequaat en onafhankelijk onderzoek moet 

plaatsvinden nadat een burger is overleden door politiegeweld. Het onderzoek is adequaat indien het 

kan leiden tot de identificatie en bestraffing van de verantwoordelijke(n). Het onderzoek is 

onafhankelijk geweest, indien de onderzoekers praktisch en hiërarchisch onafhankelijk zijn van 

politieambtenaren die bij het incident betrokken waren. Zo mag bijvoorbeeld niet het politiekorps 

waartoe de betrokken politieambtenaar behoort het incident onderzoeken. Daarnaast meent het 

EHRM dat het onderzoek moet worden geleid door een OvJ die niet is verbonden aan het 

politiekorps. 

Uit artikel 2 EVRM vloeit geen plicht tot vervolging of veroordeling voor een bepaald strafbaar feit 

voort. Naar mijn mening heeft het OM echter slechts zeer beperkte ruimte om op grond van het 

opportuniteitsbeginsel af te zien van vervolging. Het EHRM heeft namelijk bepaald dat het een 

nationale strafrechter in geen geval is toestaan om levensbedreigende strafbare feiten onbestraft te 

laten. Door van vervolging af te zien, ontneemt het OM de rechter de gelegenheid om een eventuele 

straf op te leggen. 

  

                                                           
141 Aldus ook Gonzales 2009. 
142 EHRM 30 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0330JUD000587808, par. 238 (Da Silva/Verenigd Koninkrijk). 
143 EHRM 30 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0330JUD000587808, par. 239 (Da Silva/Verenigd Koninkrijk). 
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Hoofdstuk 6. Toetsing wet Geweldsaanwending 

opsporingsambtenaar aan artikel 2 EVRM 
 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt getoetst of de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar verenigbaar is 

met de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2 EVRM bij toepassing van een (dodelijke) nekklem 

door een politieambtenaar. In paragraaf 6.2 wordt ten eerste de strafbaarstelling ex artikel 372 Sr 

getoetst aan de verplichting om zich van levensberoving te onthouden. Ten tweede wordt de 

strafbaarstelling getoetst aan de positieve verplichting om maatregelen te nemen waarmee het recht 

op leven wordt beschermd. Daarnaast wordt in paragraaf 6.2 de strafbaarstelling getoetst aan de 

positieve verplichting om een wetgevend en administratief kader vast te stellen waarmee onder 

andere onrechtmatige levensberoving voldoende preventief en afschrikkend wordt bestraft. In 

paragraaf 6.3 wordt de rechtvaardigingsgrond ex artikel 42 lid 2 Sr getoetst aan de negatieve 

verplichting om zich van levensberoving te onthouden. Vervolgens wordt in paragraaf 6.4 het 

toegevoegde onderzoekskader getoetst aan de positieve verplichting om een adequaat en 

onafhankelijk onderzoek in te stellen naar dodelijk politiegeweld. Het hoofdstuk eindigt met een 

deelconclusie.  

 

6.2 Strafbaarstelling art. 372 Sr 
De nieuwe strafbepaling vereist schuld gericht op de schending van de geweldsinstructie. Het is lastig 
om te beoordelen of de schending van de geweldsinstructie de schuld is van de politieambtenaar bij 
het toepassen van de nekklem, nu deze in de geweldsinstructie niet nader is genormeerd. Dit is 
anders bij bijvoorbeeld het gebruik van een vuurwapen, waarbij in de Ambtsinstructie is omschreven 
in welke gevallen het toepassen van dit geweldmiddel is geoorloofd.144 Ik verwacht dat om die reden 
bij artikel 372 Sr een toetsing nodig is van de nekklem aan de beginselen van proportionaliteit en 
subsidiariteit, zoals opgenomen in artikel 7 Pw.145 Hoewel in artikel 2 lid 2 EVRM wordt gesproken 
van ‘absoluut noodzakelijk’, blijkt uit het jurisprudentieonderzoek dat het daarbij gaat om een 
strenge en dwingende146 toetsing van de geweldtoepassing aan de beginselen van proportionaliteit 
en subsidiariteit.147 De toets of sprake is van gerechtvaardigd politiegeweld conform artikel 2 lid 2 
EVRM is daarom tot op zekere hoogte hetzelfde als bij de nieuwe strafbaarstelling, waarbij getoetst 
wordt aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit van artikel 7 Pw. Gerechtvaardigde 
toepassing van dodelijk politiegeweld in het kader van artikel 2 EVRM is echter beperkt tot bepaalde 
doeleinden, zoals omschreven in lid 2 sub a-c EVRM. Een dergelijke begrenzing voor het toepassen 
van een potentieel dodelijke nekklem door een politieambtenaar is niet opgenomen in de 
geweldsinstructie. De politieambtenaar is in principe bevoegd om een nekklem toe te passen bij de 
uitoefening van zijn taak, mits proportioneel, subsidiair en doelmatig toegepast. De toepassing is niet 
wettelijk begrensd met het oog op bepaalde doeleinden.148 Naar mijn mening toetst het EHRM 

                                                           
144 Art. 7 Ambtsinstructie. 
145 Ter Haar 2021, p. 124. 
146 EHRM 14 december 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:1214JUD002267693, par. 77 (Gül/Turkije); EHRM 20 mei 1999, 
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kritischer dan de Nederlandse wetgever, vanwege de limitatief opgenomen beperkingen in artikel 2 
lid 2 EVRM.149  
 
Uit hoofdstuk 5 blijkt dat op de Staat een positieve verplichting rust om maatregelen te nemen die 
het recht op leven van burgers beschermt. Deze verplichting ontstaat indien het politiegeweld 
‘potentially lethal’ is en de overheid wist of behoorde te weten dat een daadwerkelijk en 
onmiddellijk risico bestond voor het leven van burgers, tenzij deze maatregelen een onmogelijke of 
disproportionele last op de schouders van de Staat leggen.150 Uit paragraaf 2.2 is gebleken dat een 
nekklem met verwurging kan leiden tot de dood van een betrokkene.151 Aldus is het toepassen van 
de nekklem ‘potentially lethal’. De strafbaarstelling vereist geen schuld ten aanzien van de gevolgen 
van de schending van de geweldsinstructie. Zoals is omschreven in hoofdstuk 3 heeft dit te maken 
met de professionele training van politieambtenaren, waardoor schuld aan de gevolgen volgens de 
wetgever een gegeven zou zijn. Sinds 2016 worden politieambtenaren echter niet meer getraind in 
de nekklem met verwurging, maar wordt de toepassing evenmin verboden. Hierdoor ontstaat een 
onmiddellijk risico voor het leven van burgers. De Nederlandse Staat is hiervan op de hoogte, omdat 
de Inspectie hierover een rapport heeft uitgebracht.152 De Staat dient mijns inziens, gelet op 
voorstaande, feitelijke maatregelen te nemen op grond van artikel 2 EVRM om het recht op leven 
van burgers te waarborgen. Een feitelijke maatregel die de Staat kan nemen is het trainen van 
politieambtenaren in de nekklem met verwurging, zodat zij deze veilig en verantwoord kunnen 
toepassen. Zeker nu uit paragraaf 4.3 is gebleken dat het EHRM acht slaat op de voorbereiding en 
planning van een politieactie. De training en opleiding die politieambtenaren hebben gehad spelen 
daarbij een belangrijke rol.153 Politieambtenaren worden reeds periodiek getraind in 
geweldstechnieken en een extra training in het toepassen van de nekklem met verwurgingstechniek 
levert mijns inziens geen disproportionele last op voor de Staat.154 De training kan worden verplicht 
door de Ambtsinstructie te wijzigen, waardoor training is vereist voor toepassing van de nekklem.  
 
In de toegevoegde strafbaarstelling neemt de toetsing of het geweldgebruik overeenkomstig de 
geweldsinstructie is een centrale plaats in. De geweldsinstructie bij het toepassen van de nekklem 
berust enkel op de algemene geweldsbevoegdheid ex artikel 7 lid 1 en 7 Pw.155 Nadere regulering in 
de Ambtsinstructie ontbreekt. Dit heeft mijns inziens tot gevolg dat het onvoldoende duidelijk is voor 
een politieambtenaar wanneer hij zijn geweldsinstructie overtreedt bij toepassing van een nekklem. 
Uit het jurisprudentieonderzoek volgt dat de Staat verplicht is om een wetgevend en administratief 
kader vast te stellen dat de beperkte omstandigheden formuleert waarin politieambtenaren geweld 
mogen toepassen.156 Politieoptreden moet zodanig zijn gereguleerd en georganiseerd dat het risico 
voor het leven van de burger tot een minimum wordt beperkt.157 Daarbij mogen politieambtenaren 
volgens het EHRM niet in een vacuüm worden achtergelaten bij de uitvoering van hun taken.158 Ik 
ben van mening dat het ontbreken van specifieke bepalingen voor het toepassen van de nekklem in 

                                                           
149 Ter Haar 2021, p. 125; ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 148 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
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156 EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802, par. 249. (Giuliani en Gaggio/Italië). 
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158 EHRM 20 december 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1220JUD005038599, par. 58-59 (Makaratzis/Griekenland); zie 

ook EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802, par. 249 (Giuliani en Gaggio/Italië). 
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de Ambtsinstructie onverenigbaar is met artikel 2 EVRM. Door een nadere wettelijke normering kan 
willekeur, misbruik van geweld en vermijdbare ongelukken worden voorkomen.159 Zoals blijkt uit de 
Giuliani en Gaggio-zaak kan het toepassen van politiegeweld op grond van algemene nationale 
wetgeving en het ontbreken van specifieke bepalingen leiden tot de discussie of artikel 2 EVRM al 
dan niet is geschonden.160 Uit het jurisprudentieonderzoek volgt dat het gebruik van geweldmiddelen 
door politieambtenaren openbaar gereguleerd moet zijn.161 Hoewel de nekklem in juridisch opzicht 
geen geweldmiddel is, kunnen de gevolgen dusdanig ernstig zijn dat naar mijn mening aanvullende 
regulering openbaar dient te geschieden in de Ambtsinstructie. Mijns inziens is het mogelijk om 
overeenkomstige voorschriften vast te stellen voor toepassing van de nekklem zoals thans gelden 
voor het gebruik van de pepperspray. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat een nekklem wordt 
toegepast tegen personen voor wie dit gebruik als gevolg van een voor de ambtenaar zichtbare 
ademhalings- of andere ernstige gezondheidsstoornis onevenredig schadelijk kan zijn, kinderen 
onder de 12 of personen ouder dan 65, of vrouwen die zichtbaar zwanger zijn. Dit zijn kwetsbare 
doelgroepen waarbij het toepassen van de nekklem (te) hoge risico’s op ernstig letsel met zich 
meebrengt. 
 
Ter Haar wijst erop dat volgens het EHRM een voldoende preventieve en afschrikkende straf moet 

worden opgelegd indien er een slachtoffer is gevallen ten gevolge van politiegeweld.162 Omdat in het 

‘politiedelict’ de schending van de geweldsinstructie centraal staat, waarschuwt Ter Haar voor het 

risico dat een vervolgingsbeslissing voor het ‘politiedelict’ kan leiden tot frequente artikel 12 Sv-

procedures163 bij het gerechtshof en beklagprocedures bij het EHRM. Vervolging voor het culpoze 

politiedelict zou (anders dan bij een vervolging wegens doodslag) onvoldoende tot uitdrukking 

brengen voor nabestaanden dat er sprake is van een ‘intentional killing’. Bovendien zijn de 

strafmaxima bij het politiedelict aanzienlijk lager dan bij algemene geweldsdelicten en toetst het 

EHRM strikt of aan de eisen van noodzakelijkheid zijn voldaan bij het toegepaste politiegeweld.164 

Vooralsnog blijkt mijns inziens uit het jurisprudentieonderzoek niet concreet dat het EHRM op grond 

van artikel 2 EVRM eist dat een politieambtenaar wordt vervolgd voor een opzetdelict wanneer 

betrokkene overlijdt. Uit artikel 2 EVRM volgt geen recht dat een politieambtenaar wordt 

veroordeeld of zelfs vervolgd voor een bepaald strafbaar feit.165 In de Da Silva-zaak heeft het EHRM 

overwogen dat hij terughoudend is in zijn inmenging ten aanzien van de bestraffing door de 

nationale rechter en biedt het de nationale rechter een zekere beoordelingsruimte om in geval van 

opzettelijke levensberoving door een politieambtenaar een passende sanctie op te leggen.166 Echter, 

mijns inziens blijkt uit het jurisprudentieonderzoek geenszins dat een nationale rechter deze 

beoordelingsvrijheid niet heeft bij het bepalen van een passende sanctie bij culpoze levensberoving. 

Het is in beginsel aan de nationale rechter om te bepalen welke straf moet worden opgelegd.167 Daar 

                                                           
159 Effectieve waarborgen daartegen zijn volgens het EHRM vereist; EHRM 6 juli 2005, 

ECLI:CE:ECHR:2005:0706JUD004357798, par. 93-97 (Nachova e.a./Bulgarije). 
160 Gezamenlijke deels afwijkende meningen van de rechters Rozakis, Tulkens, Zupančič, Gyulumyan, Ziemele, 

Kalaydjieva en Karakaş inzake EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802 (Giuliani en 
Gaggio/Italië). 

161 EHRM 6 juli 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0706JUD004357798, par. 99-102 (Nachova e.a./Bulgarije). 
162 Ter Haar 2021, p. 125; EHRM 30 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0330JUD000587808, par. 239 (Da 

Silva/Verenigd Koninkrijk).  
163 Met het verzoek om vervolging te bevelen voor opzettelijk gepleegd dodelijk geweld onder de relevante 

wetsbepaling. 
164 Ter Haar 2021, p. 125. 
165 EHRM 7 juli 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD005844700, par. 34 sub c (Zavoloka/Letland). 
166 EHRM 30 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0330JUD000587808, par. 238-238 (Da Silva/Verenigd Koninkrijk). 
167 EHRM 27 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 173 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
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tegenover is het de nationale rechter in geen geval toegestaan om levensbedreigende strafbare 

feiten onbestraft te laten.168 Door invoering van artikel 372 Sr blijft het mogelijk om 

levensbedreigende strafbare feiten wegens het schenden van de geweldsinstructie te bestraffen. De 

strafmaxima van artikel 372 Sr zijn weliswaar lager dan voor bijvoorbeeld doodslag, maar uit 

jurisprudentie blijkt dat politieambtenaren die werden vervolgd voor algemene geweldsdelicten, in 

verhouding tot de bijbehorende strafmaxima relatief laag werden gestraft.169 Bij de strafmaat wordt 

namelijk rekening gehouden met hun bijzondere positie door terughoudend te zijn bij de toetsing 

van de geweldstoepassing.170 Hoewel het strafmaximum van de nieuwe strafbepaling lager is dan bij 

een algemeen geweldsdelict waarvoor opzet is vereist, is gelet op voorstaande mijns inziens alsnog 

sprake van een voldoende preventieve en afschrikkende op te leggen straf. Zeker nu het mogelijk 

blijft om in plaats van dit ‘politiedelict’ te vervolgen voor een algemeen delict.  

 

6.3 Specifieke strafuitsluitingsgrond art. 42 lid 2 Sr 
De wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar voegt verder een nieuwe rechtvaardigingsgrond 

toegesneden op politieambtenaren toe. De opmerkingen in de vorige paragraaf omtrent het trainen 

van politieambtenaren in de toepassing van de nekklem met verwurging en de gebrekkige 

geweldsinstructie gelden overeenkomstig voor de toegevoegde rechtvaardigingsgrond.  

Zoals benoemd in paragraaf 3.4 kon een politieambtenaar die rechtmatig politiegeweld toepaste op 

basis van de oude wetgeving reeds een succesvol beroep doen op de rechtvaardigingsgrond van 

artikel 42 Sr. De juridische meerwaarde van de nieuwe rechtvaardigingsgrond is daarom nihil.171 

Gelet op voorstaande kan bij de beoordeling of de toegevoegde rechtvaardigingsgrond voldoet aan 

artikel 2 EVRM, de toetsing van een beroep op de rechtvaardigingsgrond ex artikel 42 (oud) Sr door 

de Nederlandse rechter mijns inziens bijdragen aan de beoordeling of de nieuwe 

rechtvaardigingsgrond in artikel 42 lid 2 Sr verenigbaar is met artikel 2 EVRM. Uit Nederlandse 

jurisprudentie blijkt dat een succesvol beroep op de rechtvaardigingsgrond van artikel 42 (oud) Sr 

(handelen ter uitvoering van een wettelijk voorschrift – thans art. 42 lid 1 Sr) slechts mogelijk is als 

gehandeld is overeenkomstig de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Ook het EHRM 

toetst of dodelijk politiegeweld proportioneel en subsidiair was. Zoals reeds uiteengezet in paragraaf 

5.2.3 is, wordt deze toets echter strikter en dwingender uitgevoerd door het EHRM, nu 

gerechtvaardigde toepassing van politiegeweld in artikel 2 EVRM begrensd wordt door bepaalde 

doeleinden. Deze striktere toets door het EHRM levert een spanningsveld op met artikel 2 EVRM. 

Anderzijds zijn er ook overeenkomsten tussen de beoordeling van een beroep op artikel 42 Sr door 

de nationale rechter en het EHRM. Zo betrekt de nationale rechter bij de beoordeling dat 

politieambtenaren soms hun werk moeten verrichten in levensbedreigende situaties.172 In dit kader 

                                                           
168 EHRM 30 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0330JUD000587808, par. 238-238 (Da Silva/Verenigd Koninkrijk). 
169 Ter Haar 2021, p. 123; HR 6 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1488: agent onherroepelijk strafbaar wegens 

poging doodslag maar er volgt geen straf of maatregel; Hof Den Haag 15 juli 2016, ECLI:NL: 
GHDHA:2016:2133: agent veroordeeld wegens poging doodslag tot een gevangenisstraf van 12 maanden, 
waarvan 6 onvoorwaardelijk en een taakstraf van 240 uren; Rb. Midden-Nederland 31 maart 2014, ECLI:NL: 
RBMNE:2014:1217: agent veroordeeld wegens poging doodslag tot een taakstraf van 120 uren. 

170 Van der Steeg 2016; Hof Den Haag 19 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1532, r.o. 24, 132; Rb. Den Haag 2 
december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14520; Hof Den Haag 17 november 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3418. 

171 Ter Haar, Van der Steeg & Timmer 2017a; bijlage bij Kamerstukken ll 2016/17, 34641, nr. 3 (advies Raad 
voor de rechtspraak, p. 3). 

172 Hof Den Bosch 2 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5109. 

https://www.navigator.nl/document/id5af8e74b28e84b17bb80e1ac497a0b96?anchor=id-3ab35a5a-5aaf-4d94-af93-1610e07c8116
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is het relevant wat de politieambtenaar in redelijkheid mocht aannemen ten tijde van het incident.173 

Daarbij wordt tevens bij de beoordeling betrokken dat een politieambtenaar soms binnen een zeer 

kort tijdsbestek een inschatting moet maken tussen de tot zijn beschikking staande 

(geweld)middelen en de daaraan verbonden risico’s.174 Uit paragraaf 4.3.1.3 volgt dat het EHRM bij 

de beoordeling of het dodelijke politiegeweld ‘absoluut noodzakelijk’ was, betrekt of de 

politieambtenaar handelde ‘’(...) based on an honest belief which is perceived, for good reasons, to be 

valid at the time (...)’’.175 Eveneens houdt het EHRM rekening met het feit dat een politieambtenaar 

soms moet reageren in het heetst van de strijd en met de oprechte overtuiging dat hij dient te vrezen 

voor zijn leven.176 Deze toetsingsmaatstaf van artikel 2 EVRM waarbij rekening wordt gehouden met 

de veronderstelling van de politieambtenaar ten tijde van het incident en de gevaarlijke 

omstandigheden waaronder politieambtenaren soms hun werk moeten verrichten, stemt mijns 

inziens overeen met de toetsingsmaatstaf van de nationale rechter bij artikel 42 Sr.  

 

6.4 Nieuw wettelijk onderzoekskader politiegeweld 
Tot slot is een wettelijk kader toegevoegd waarbinnen onderzoek kan worden gedaan naar het 
gebruik van politiegeweld. Door toevoeging van artikel 27 lid 3 Sv heeft een politieambtenaar tijdens 
het feitenonderzoek dezelfde rechtsbescherming als een verdachte, terwijl hij zelf niet als verdachte 
is aangemerkt.177 In paragraaf 3.5 volgde reeds de conclusie dat deze toevoeging een aantal 
voordelen heeft voor de politieambtenaar, zoals het zwijgrecht. Uit het jurisprudentieonderzoek 
volgt dat op de Staat op grond van artikel 2 EVRM een positieve verplichting rust om een adequaat 
en onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden nadat een persoon is overleden door politiegeweld. 
Een onderzoek is adequaat indien het kan leiden tot identificatie en bestraffing van de 
verantwoordelijke.178 Dit blijft mogelijk als een politieambtenaar in beginsel niet wordt aangemerkt 
als verdachte, maar wel dezelfde rechten heeft. De toevoeging van artikel 27 lid 3 Sv is mijns inziens 
verenigbaar met artikel 2 EVRM.179 Wel bestaat er het risico dat het feitenonderzoek mogelijk wordt 
belemmerd, indien politieambtenaren zich bij voorbaat gaan beroepen op hun zwijgrecht. Hierdoor 
kan het moeilijker worden om de waarheid naar de toedracht van de feiten te achterhalen, iets wat 
erg belangrijk is voor het vertrouwen van de samenleving in de politie.  
 
Opvallend is dat in het kader van de stelselherziening geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid 
om de onafhankelijkheid bij het onderzoek beter te waarborgen. In de Ramsahai-zaak oordeelde het 
EHRM dat het beter was geweest indien het toezicht op het onderzoek in desbetreffende zaak werd 
gehouden door een OvJ die niet was verbonden aan het politiekorps waartoe de betrokken 
politieambtenaar behoorde.180 De Aanwijzing bepaalt momenteel dat het onderzoek moet worden 
geleid door een OvJ die voldoende onafhankelijk is ten opzichte van het politiekorps waartoe de 
betrokken politieambtenaar behoort.181 Om de onafhankelijkheid van de OvJ nog beter te 
waarborgen kan mijns inziens worden bepaald dat de OvJ van het Landelijk Parket de leiding neemt 

                                                           
173 Hof Den Bosch 2 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5109; Rb. Den Haag 23 december 2013, 

ECLI:NL:RBDHA:2013:18257, par. 4.3.1 e.v. 
174 Rb. Den Haag 23 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18257, par. 4.3.6. 
175 EHRM 27 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491, par. 200 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
176 EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802, par. 178-179 (Giuliani en Gaggio/Italië).  
177 Art. 3.3. Aanwijzing. 
178 EHRM 15 mei 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0515JUD005239199, par. 324 (Ramsahai/Nederland); EHRM 20 mei 

1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0520JUD002159493, par. 88 (Ogur/Turkije). 
179 Zie ook: Ten Voorde 2016a, p. 53. 
180 EHRM 15 mei 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0515JUD005239199, par. 342, 345 (Ramsahai/Nederland). 
181 Art. 3.2. Aanwijzing. 

https://www.navigator.nl/document/id5af8e74b28e84b17bb80e1ac497a0b96?anchor=id-3ab35a5a-5aaf-4d94-af93-1610e07c8116
https://www.navigator.nl/document/ida49a4442c24242ceb95dafcf6a190269?ctx=WKNL_CSL_10000001&anchor=id-2c3ea97c-2912-4dc6-814e-e77fbd770140
https://www.navigator.nl/document/ida49a4442c24242ceb95dafcf6a190269?ctx=WKNL_CSL_10000001&anchor=id-2c3ea97c-2912-4dc6-814e-e77fbd770140
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over het onderzoek.182 Dit is logisch omdat het onderzoek wordt uitgevoerd door een landelijke 
dienst, namelijk de Rijksrecherche. Naast de OvJ van het Landelijk Parket kan mijns inziens gekozen 
worden voor een OvJ uit een ander arrondissement dan dat waarin het geweld heeft 
plaatsgevonden.183 Hiermee wordt voorkomen dat discussie ontstaat omtrent de onafhankelijkheid 
van de OvJ die het onderzoek leidt en een afdoeningsvoorstel doet aan de HOvJ. Daarnaast is 
opmerkelijk dat de Aanwijzing niet bepaalt welke HOvJ de rechtmatigheid van de nekklem 
beoordeelt en een vervolgingsbeslissing neemt. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat de HOvJ 
besluit de politieambtenaar niet verder te vervolgen, terwijl hij nauwe banden heeft met het 
politiekorps waartoe de betrokken politieambtenaar behoort. Dit is mijns inziens onwenselijk, omdat 
dit de schijn van partijdigheid met zich mee kan brengen. Ik ben van mening dat het beter is om te 
bepalen dat een HOvJ buiten het arrondissementsparket waar het incident heeft plaatsvonden of de 
HOvJ van het Landelijk Parket de vervolgingsbeslissing neemt.184  
 
Uit het jurisprudentieonderzoek volgt niet concreet in hoeverre het OM vrij is om al dan niet tot 

vervolging over te gaan. Enerzijds bestaat volgens het EHRM op grond van artikel 2 EVRM geen 

absolute verplichting om iemand te veroordelen of zelfs te vervolgen voor een bepaald strafbaar feit 

na dodelijk politiegeweld. Anderzijds heeft het EHRM bepaald dat het de nationale rechter in geen 

geval is toegestaan om levensbedreigende strafbare feiten onbestraft te laten.185 Het EHRM lijkt 

aldus een voorkeur uit te spreken voor vervolging, zodat de nationale rechter zich over de zaak kan 

buigen. Gelet hierop ben ik van mening dat het OM zeer marginale ruimte heeft om bij dodelijk 

politiegeweld niet over te gaan tot vervolging. De HOvJ dient zich hiervan bewust te zijn, zeker nu uit 

paragraaf 2.4 is gebleken dat het vervolgingscriterium is gewijzigd, waardoor er meer ruimte is om 

van vervolging af te zien op grond van het opportuniteitsbeginsel. 

 

6.5 Deelconclusie 
In dit hoofdstuk is de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar bij toepassing van een 

dodelijke nekklem door politieambtenaren getoetst aan de verplichtingen die uit artikel 2 EVRM 

voortvloeien. Met de invoering van wet zijn een strafbaarstelling (artikel 372) en 

rechtvaardigingsgrond (artikel 42 lid 2) toegesneden op politieambtenaren toegevoegd in het 

Wetboek van Strafrecht. 

De toegevoegde strafbaarstelling vereist geen schuld aan de gevolgen van de schending van de 

geweldsinstructie. Zoals is omschreven in hoofdstuk 3 heeft dit te maken met de professionele 

training van politieambtenaren, waardoor schuld aan de gevolgen een gegeven zou zijn. Een 

positieve verplichting die uit artikel 2 EVRM voortvloeit, is dat de Staat feitelijke maatregelen dient te 

nemen om het recht op leven van burgers te waarborgen. Een maatregel die de Staat mijns inziens 

dient te nemen op grond van artikel 2 EVRM is het trainen van politieambtenaren in de toepassing 

van de nekklem met verwurging. Toepassing is namelijk niet verboden, waardoor een risico ontstaat 

voor het leven van burgers. Training kan bijdragen aan veilige en verantwoorde uitvoering van de 

                                                           
182 Gonzales NJB 2009/1570; EHRM 15 mei 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0515JUD005239199 NJ 2016/322, m.nt. 

T.M. Schalken, par. 3 (Ramsahai/Nederland); anders: Hof Amsterdam 16 februari 2007, 
ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ8826, r.o. 8; Hof Amsterdam 30 mei 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD4406, r.o. 10. 

183 EHRM 30 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0330JUD000587808, EHRC 2016/162, m.nt. J.M. ten Voorde, par. 
11 (Da Silva/Verenigd Koninkrijk). 

184 Zie ook: Hof Amsterdam 29 oktober 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG3792, r.o. 5; Hof Amsterdam 16 februari 
2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ8826, r.o. 8. 

185 EHRM 24 maart 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0324JUD002345802, par. 306 (Giuliani en Gaggio/Italië); EHRM 20 
december 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1220JUD000788803, par. 57 sub e (Nikolova & Velichkova/Bulgarije). 
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nekklem, waardoor overlijden van de betrokken burger voorkomen kan worden. Een 

trainingsverplichting realiseren kan door een wijziging in de Ambtsinstructie. 

In beginsel rust op de Staat een negatieve verplichting om zich van levensberoving te onthouden. Bij 

zowel de toegevoegde strafbaarstelling als rechtvaardigingsgrond spelen de beginselen van 

proportionaliteit en subsidiariteit een rol bij de toetsing of het dodelijk politiegeweld rechtmatig was. 

Het EHRM toetst deze beginselen streng en dwingend bij de vraag of het toegepast politiegeweld 

absoluut noodzakelijk was voor het bereiken van de doeleinden in artikel 2 lid 2 sub a-c EVRM. Deze 

begrenzing kent de Nederlandse wet niet bij politiegeweld. Mijns inziens toetst het EHRM deze 

beginselen dan ook kritischer dan vereist is op grond van de wet. Ook neemt in zowel de 

strafbaarstelling als rechtvaardigingsgrond de geweldsinstructie een centrale plek in. De 

geweldsinstructie bij toepassing van de nekklem berust op de algemene geweldsbevoegdheid ex 

artikel 7 lid 1 en 7 PW. Op de Staat rust op grond van artikel 2 EVRM de positieve verplichting om een 

wetgevend en administratief kader vast te stellen, waarin de beperkte omstandigheden waarin 

politiegeweld mag worden toegepast worden ingekaderd. De regulering en organisatie van 

politieoptreden moet zodanig zijn dat het risico op de dood tot een minimum wordt beperkt. Ik 

meen dat de huidige geweldsinstructie onvoldoende normeert wanneer en op welke wijze een 

nekklem mag worden toegepast. Dit is strijdig met artikel 2 EVRM. Mijns inziens kan daarom een 

nadere normering worden opgenomen in de Ambtsinstructie.  

Op grond van artikel 2 EVRM rust op de Staat een positieve verplichting om adequaat en 

onafhankelijk onderzoek te verrichten naar dodelijk politiegeweld. Als de politieambtenaar naar 

aanleiding van dodelijk politiegeweld wordt bestraft, moet deze straf voldoende preventief en 

afschrikkend zijn. De toegevoegde strafbaarstelling betreft een culpoos feit en heeft lagere 

strafmaxima dan bijvoorbeeld het geweldsdelict doodslag. Het EHRM heeft echter bepaald dat 

niemand mag worden veroordeeld of zelfs vervolgd voor een bepaald strafbaar feit. Mijns inziens is 

vervolging voor een culpoze delictsvariant bij dodelijk politiegeweld daarom verenigbaar met artikel 

2 EVRM, zeker nu vervolging voor een opzettelijk geweldsdelict mogelijk blijft. Het strafmaximum van 

de strafbaarstelling is lager dan bij bijvoorbeeld doodslag, maar mijns inziens alsnog voldoende 

preventief en afschrikkend. Uit de nationale jurisprudentie volgt namelijk dat politieambtenaren die 

werden vervolgd voor algemene geweldsdelicten relatief laag werden gestraft in verhouding tot de 

bijbehorende strafmaxima. 

Uit artikel 2 EVRM vloeit in beginsel een negatieve verplichting voort om zich van levensberoving te 

onthouden. Bij de beoordeling of dodelijk politiegeweld rechtmatig was, houdt het EHRM rekening 

met de redelijke veronderstelling van de politieambtenaar ten tijde van het incident en de gevaarlijke 

omstandigheden waaronder politieambtenaren soms hun werk moeten verrichten. Ik verwacht dat 

de nationale rechter bij een beroep op de toegevoegde rechtvaardigingsgrond ex art. 42 lid 2 Sr 

dezelfde toets toepast als onder het oude regime, van art. 42 (oud) Sr, thans art. 42 lid 1 Sr. Uit de 

jurisprudentie volgt dat de nationale rechter bij een beroep op de vergelijkbare 

rechtvaardigingsgrond ex artikel 42 Sr eveneens met de zojuist genoemde gezichtspunten rekening 

houdt. Een toets met dergelijke gezichtspunten is naar mijn mening dus verenigbaar met artikel 2 

EVRM. 

Door invoering van de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar geniet een politieambtenaar 

tijdens het onderzoek dezelfde rechtsbescherming als een verdachte. Op grond van artikel 2 EVRM 

rust op de Staat een positieve verplichting om adequaat onderzoek te verrichten naar politiegeweld. 

Een onderzoek is adequaat als het kan leiden tot identificatie en bestraffing van de 

verantwoordelijke. Mijns inziens blijft dat mogelijk terwijl een politieambtenaar zonder verdachte-

status wel dezelfde rechten heeft als een verdachte en is deze wetswijziging in zoverre verenigbaar 
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met artikel 2 EVRM. Wel krijgt de politieambtenaar zonder verdachte-status zwijgrecht, waardoor 

het lastiger kan worden om de waarheid te achterhalen. Uit artikel 2 EVRM volgt daarnaast dat het 

onderzoek onafhankelijk moet zijn. Dit betekent dat het niet onder toezicht van een OvJ geschiedt 

die nauwe banden heeft met het politiekorps waartoe de betrokken politieambtenaar behoort. De 

Aanwijzing bepaalt momenteel dat het onderzoek naar politiegeweld moet worden geleid door een 

OvJ die voldoende onafhankelijk is van dat politiekorps. Deze zaaksofficier doet op basis van het 

feitenonderzoek een afdoeningsvoorstel aan de HOvJ. De onafhankelijkheid kan mijns inziens echter 

nog beter gewaarborgd worden door te bepalen dat de OvJ van het Landelijk Parket of een OvJ uit 

een ander arrondissement het onderzoek leidt en een afdoeningsvoorstel doet. Daarnaast is het 

opvallend dat de Aanwijzing niet bepaalt welke HOvJ de eventuele vervolgingsbeslissing neemt. Om 

te voorkomen dat een HOvJ met nauwe banden met desbetreffend politiekorps deze beslissing 

neemt, stel ik voor om te bepalen dat de HOvJ van het Landelijk Parket of een HOvJ uit een ander 

arrondissement de vervolgingsbeslissing neemt. 

Uit het jurisprudentieonderzoek volgt dat de ruimte om op grond van het opportuniteitsbeginsel van 

vervolging af te zien, zeer marginaal is. Volgens het EHRM mag de nationale rechter namelijk in geen 

geval levensbedreigende strafbare feiten onbestraft laten. De Aanwijzing en artikel 511ab Sv bepalen 

momenteel dat de HOvJ een vervolgingsbeslissing neemt op basis van het feitenonderzoek. Deze 

formulering biedt veel ruimte om van vervolging af te zien. Een HOvJ dient zich bij het nemen van 

een vervolgingsbeslissing te realiseren dat hij slechts zeer marginale ruimte heeft om de zaak niet 

voor de rechter te brengen. 
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Hoofdstuk 7. Conclusie 
 

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van deze scriptie: ‘Is de wet 

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar verenigbaar met artikel 2 EVRM waarin het recht op 

leven is gewaarborgd, indien een politieambtenaar een nekklem heeft toegepast ten gevolge 

waarvan de betrokken burger overlijdt?’ Het antwoord op deze vraag volgt in de eerstvolgende 

paragraaf. Tot slot volgt een paragraaf met aanbevelingen. 

 

7.2 Conclusie  
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is allereerst onderzocht wat het nationale normatieve 

kader is voor het toepassen van de nekklem door politieambtenaren. Op grond van artikel 7 lid 1 Pw 

is een politieambtenaar bevoegd geweld toe te passen, mits proportioneel en subsidiair. De 

Ambtsinstructie normeert daarnaast diverse vormen van politiegeweld. Opvallend is dat een nadere 

normering van de nekklem in de Ambtsinstructie ontbreekt, terwijl de gevolgen van een nekklem 

ernstig kunnen zijn. Een te lange en/of krachtige nekklem kan leiden tot de dood. Wanneer de 

betrokkene overlijdt, is de Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar (hierna: de 

Aanwijzing) van toepassing. Deze bepaalt dat de Rijksrecherche het feitenonderzoek verricht onder 

toezicht van een OvJ die voldoende onafhankelijk is van het politiekorps waartoe de betrokken 

politieambtenaar behoort. Gedurende dit onderzoek wordt de betrokken politieambtenaar in 

beginsel niet aangemerkt als verdachte. Als het feitenonderzoek is afgerond doet de OvJ een 

afdoeningsvoorstel aan de HOvJ. Deze beoordeelt de rechtmatigheid van de nekklem en neemt een 

vervolgingsbeslissing.  

 

Per 1 juli 2022 is de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar in werking getreden. De 

toegevoegde wetsartikelen kunnen van toepassing zijn wanneer een dodelijke nekklem is toegepast. 

Met de inwerkingtreding zijn een strafbaarstelling, artikel 372, en een rechtvaardigingsgrond, artikel 

42 lid 2, toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht, toegesneden op politieambtenaren. De 

strafbaarstelling vereist geen schuld aan het gevolg van de schending van de geweldsinstructie. De 

achterliggende ratio is dat politieambtenaren professioneel zijn getraind in het toepassen van geweld 

en zich daarom bewust zijn van de gevolgen. Sinds 2016 worden politieambtenaren echter niet meer 

getraind in het toepassen van de nekklem met verwurging. Mijns inziens is het daarom onjuist om te 

veronderstellen dat de gevolgen daarvan voor de politieambtenaar zijn te voorzien.  

Bij zowel de strafbaarstelling als de rechtvaardigingsgrond neemt de geweldsinstructie een centrale 

plaats in. De toepassing van de nekklem is echter enkel gebaseerd op de algemene 

geweldsbevoegdheid ex artikel 7 lid 1 Pw. Een specifieke wettelijke normering in bijvoorbeeld de 

Ambtsinstructie, waarbij nadere regels worden gesteld ten aanzien van de toepassing van een 

specifiek geweldmiddel, ontbreekt. Daarom is het mijns inziens onvoldoende duidelijk voor de 

politieambtenaar wanneer hij zijn geweldsinstructie bij het toepassen van de nekklem overschrijdt.  

Daarnaast is een onderzoekskader toegevoegd waarbinnen onderzoek kan worden gedaan naar 

politiegeweld. De betrokken politieambtenaar wordt in beginsel niet aangemerkt als verdachte, maar 

heeft op grond van het toegevoegde artikel 27 lid 3 Sv wel dezelfde rechten als een verdachte. Dit 

heeft onder andere tot gevolg dat hij zwijgrecht heeft. Aan de hand van de resultaten van het 

feitenonderzoek bepaalt de OvJ op grond van het toegevoegde artikel 511ab lid 1 Sv of de 

politieambtenaar vervolgd moet worden. 
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Naast nationale wetgeving is artikel 2 EVRM van toepassing. Hieruit vloeit in beginsel een negatieve 

verplichting voort om zich van potentiële levensberoving van een ander te onthouden, mits absoluut 

noodzakelijk voor het bereiken van de doelstellingen, zoals verwoord in artikel 2 lid 2 sub a-c EVRM. 

Bij de vraag of sprake is van absoluut noodzakelijk politiegeweld spelen de beginselen van 

proportionaliteit en subsidiariteit een belangrijke rol. Ten aanzien van deze negatieve verplichting 

merk ik op dat bij de strafbaarstelling ex artikel 372 Sr en de rechtvaardigingsgrond ex artikel 42 lid 2 

Sr de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit ook een rol spelen bij de toetsing of dodelijk 

politiegeweld rechtmatig was. In beginsel mag een nekklem worden toegepast ter uitvoering van de 

algemene taakstelling ex artikel 3 Pw. Deze taakstelling is zeer algemeen geformuleerd. Artikel 2 lid 2 

EVRM bevat daarentegen een duidelijke begrenzing door middel van omschreven doeleinden waarbij 

potentieel dodelijk geweld mag worden toegepast. De begrenzing van toegestaan dodelijk 

politiegeweld in artikel 2 EVRM is mijns inziens aldus strikter geformuleerd dan voor politiegeweld in 

de Nederlandse wet en kan daarom onverenigbaarheid opleveren. Dit geldt zeker nu het EHRM heeft 

benadrukt het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel streng en dwingend te toetsen. 

 

Bij de beoordeling van de rechtvaardigingsgrond ex artikel 42 lid 2 Sr wordt rekening gehouden met 

de gevaarlijke omstandigheden waarin politieambtenaren hun taken uitvoeren. Hierbij wordt gelet 

op de oude toetsingsmaatstraf van artikel 42 Sr waarop politieambtenaren vóór de inwerkingtreding 

van de wet reeds een beroep konden doen. Ook is relevant wat de politieambtenaar ten tijde van het 

incident in redelijkheid mocht aannemen. Deze omstandigheden betrekt het EHRM ook in zijn 

beoordeling of artikel 2 EVRM is geschonden. Deze vorm van rechterlijke toetsing is naar mening dus 

verenigbaar met artikel 2 EVRM.  

 

Ook vloeien uit artikel 2 EVRM drie positieve verplichtingen voort voor de Staat om het recht op 

leven te beschermen. Ten eerste dient de Staat te zorgen voor afdwingbare en effectieve wetgeving 

die het recht op leven waarborgt. Mijns inziens voldoet de huidige geweldsinstructie voor de 

nekklem niet aan deze positieve verplichting. De Staat is namelijk verplicht om een wetgevend en 

administratief kader vast te stellen dat de beperkte omstandigheden formuleert waarin 

politieambtenaren geweld mogen toepassen. Volgens het EHRM moet politieoptreden zodanig 

worden gereguleerd dat het risico voor de burger tot een minimum wordt beperkt. Mijns inziens kan 

dit gebeuren door een specifieke wettelijke grondslag op te nemen in de Ambtsinstructie die de 

beperkte omstandigheden omschrijft waarin een nekklem mag worden toegepast, zodat het leven 

van de burger wordt beschermd.  

 

Ten tweede rust op de Staat een verplichting om feitelijke maatregelen te nemen om het recht op 

leven van burgers te waarborgen. De Staat dient maatregelen te nemen indien hij op het relevante 

tijdstip op de hoogte was van het bestaande reële en onmiddellijke risico voor het leven, tenzij deze 

maatregelen een onmogelijke of disproportionele last op de schouders van de Staat leggen. De Staat 

is op de hoogte van de dodelijke risico’s die verbonden zijn aan de nekklem met verwurging dankzij 

een rapport van de Inspectie. Toepassing van een nekklem met verwurging is echter niet verboden. 

Hierdoor bestaat een onmiddellijk en reëel risico op dodelijk letsel bij burgers. Wanneer 

politieambtenaren worden getraind in toepassing van de nekklem met verwurging, kunnen zij deze 

als zodanig herkennen alsmede verantwoord toepassen, waardoor overlijden van de betrokken 

burger kan worden voorkomen. Bovendien legt het trainen van politieambtenaren in de toepassing 

van de nekklem geen disproportionele last op de schouders van de Staat, omdat politieambtenaren 

reeds periodiek worden getraind in geweldtoepassing. Ik ben aldus van mening dat de Staat op grond 

van deze verplichting politieambtenaren dient te trainen in het toepassen van de nekklem met 

verwurging.  
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De derde positieve verplichting is dat de Staat adequaat en onafhankelijk onderzoek moet doen naar 

dodelijk politiegeweld. Een adequaat onderzoek moet kunnen leiden tot identificatie en bestraffing 

van de verantwoordelijke(n). Het toegevoegde onderzoekskader geeft een politieambtenaar zonder 

verdachte-status in artikel 27 lid 3 Sv dezelfde rechten als een verdachte, zoals zwijgrecht. Dit levert 

mijns inziens geen strijdigheid op met artikel 2 EVRM. Het onderzoek kan immers ook adequaat 

geschieden als de politieambtenaar niet als verdachte is aangemerkt. Wel bestaat het risico dat deze 

zich bij voorbaat beroept op zijn zwijgrecht, waardoor het lastiger kan worden om de waarheid te 

achterhalen. Een onafhankelijk onderzoek op grond van artikel 2 EVRM houdt in dat de onderzoekers 

praktisch en hiërarchisch onafhankelijk zijn van de betrokken politieambtenaren. Daarom mag de OvJ 

geen nauwe banden hebben met het politiekorps waartoe de betrokken politieambtenaar behoort. 

De Aanwijzing bepaalt momenteel dat de OvJ die het onderzoek leidt en een afdoeningsvoorstel doet 

voldoende onafhankelijk moet zijn ten opzichte van dit politiekorps. Vervolgens neemt een HOvJ een 

vervolgingsbeslissing, maar de Aanwijzing schrijft niet voor welke HOvJ dit doet. Naar mijn mening 

kan de onafhankelijkheid van de OvJ en HOvJ daarom beter worden gewaarborgd in de Aanwijzing.  

 

Deze derde positieve verplichting betekent ook dat een eventuele straf voldoende preventief en 

afschrikkend moet zijn. De strafbaarstelling ex artikel 372 Sr is als een culpoos misdrijf geformuleerd. 

Uit artikel 2 EVRM vloeit echter geen plicht tot vervolging of veroordeling voort voor een bepaald 

strafbaar feit. Daarom ben ik van mening dat vervolging voor de culpoze strafbaarstelling ex artikel 

372 Sr verenigbaar is met artikel 2 EVRM, des te meer omdat vervolging voor een opzettelijk 

geweldsdelict mogelijk blijft. Wel ben ik van mening dat het OM slechts zeer marginale ruimte heeft 

om op grond van het opportuniteitsbeginsel af te zien van vervolging. Volgens het EHRM mag de 

nationale rechter levensbedreigende strafbare feiten namelijk niet onbestraft laten. De Aanwijzing 

en artikel 511ab Sv bepalen momenteel dat de HOvJ de rechtmatigheid van de toegepaste nekklem 

beoordeelt en een vervolgingsbeslissing neemt. Hierdoor bestaat veel ruimte om af te zien van 

vervolging. De HOvJ dient zich er echter van bewust te zijn hij op grond van artikel 2 EVRM slechts 

zeer beperkte ruimte heeft een strafzaak met dodelijk politiegeweld niet voor de strafrechter te 

brengen. 

De strafmaxima van artikel 372 Sr zijn mijns inziens voldoende preventief en afschrikkend, zoals 

vereist op grond van artikel 2 EVRM. De nationale strafrechter heeft tot op zekere hoogte 

beoordelingsvrijheid bij het bepalen van een passende sanctie, waarbij echter geen kennelijke 

onevenredigheid mag zijn tussen de zwaarte van de daad en de opgelegde straf. De strafmaxima van 

artikel 372 Sr zijn weliswaar lager dan voor bijvoorbeeld doodslag, maar uit jurisprudentie blijkt dat 

politieambtenaren die werden vervolgd voor algemene geweldsdelicten relatief laag werden gestraft 

in verhouding tot de bijbehorende strafmaxima. 

 

Gelet op bovenstaande conclusies is de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar mijns inziens 

op bepaalde punten onverenigbaar met de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2 EVRM als een 

politieambtenaar een nekklem met dodelijk gevolg toepast. Naar mijn mening dient de Staat dan ook 

verbeteringen door te voeren.  

 

 

7.3 Aanbevelingen 
Zoals in de voorgaande paragraaf is uiteengezet is aanpassing van de relevante regelgeving 

noodzakelijk om strijdigheid met 2 EVRM te voorkomen bij toepassing van de nekklem door een 

politieambtenaar. Hiertoe heb ik drie aanbevelingen: 
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1. Ten eerste beveel ik aan om politieambtenaren te trainen in de nekklem met 

verwurgingstechniek. Tijdens de training dient in het bijzonder aandacht te worden besteed 

aan de duur en kracht waarmee een nekklem wordt toegepast. Dit zijn namelijk 

risicofactoren die kunnen leiden tot (dodelijk) letsel. In het verlengde daarvan raad ik aan om 

de Ambtsinstructie te wijzigen, zodat de nekklem slechts mag worden toegepast als de 

politieambtenaar daarin is getraind.  

2. Ten tweede beveel ik aan om de Ambtsinstructie aan te vullen met een nadere normering 

voor de toepassing van de nekklem. Mijns inziens is het mogelijk om overeenkomstige 

voorschriften vast te stellen voor toepassing van de nekklem zoals thans gelden voor het 

gebruik van de pepperspray. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat een nekklem wordt 

toegepast tegen personen voor wie dit gebruik als gevolg van een voor de ambtenaar 

zichtbare ademhalings- of andere ernstige gezondheidsstoornis onevenredig schadelijk kan 

zijn, kinderen onder de 12 of personen ouder dan 65 jaar, of vrouwen die zichtbaar zwanger 

zijn. Dit zijn kwetsbare doelgroepen waarbij het toepassen van de nekklem te hoge risico’s 

op ernstig letsel met zich meebrengt. 

3. Tot slot beveel ik aan de Aanwijzing te wijzigen, zodat de onafhankelijkheid van de OvJ beter 

gewaarborgd is. Volgens het EHRM mag de betrokken OvJ geen nauwe banden hebben met 

het politiekorps waartoe de betrokken politieambtenaar behoort. Daarom beveel ik aan deze 

taken te laten uitvoeren door de OvJ van het landelijk parket of een OvJ uit een ander 

arrondissement dan waar het geweldsincident heeft plaatsgevonden. Ook raad ik aan dat 

een HOvJ van het landelijk parket of uit een ander arrondissement de vervolgingsbeslissing 

neemt, zodat deze beslissing expliciet niet genomen kan worden door een HOvJ die nauwe 

banden heeft met het politiekorps waartoe de betrokken politieambtenaar behoort.  
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