
 

KLACHT INDIENEN TEGEN VERKEERD POLITIE OPTREDEN 

 

Nu onze beweging groeit zien we bij iedere actie verschillend politieoptreden. XR Legal is meerdere 

keren geïnformeerd over incidenten waarin een rebel zich niet goed behandeld voelde. Om deze reden 

hebben we deze handleiding vormgegeven waarin te lezen valt hoe je een klacht kan indienen tegen 

politieoptreden en hoe je deze klacht naar een andere organisatie kan brengen als je niet tevreden bent 

met de reactie van de politie.  

 

Wij geloven dat het indienen van klachten kan helpen bij het beter behandeld worden bij toekomstige 

acties. Daarnaast zal het verwerken van de klachten een last veroorzaken op het systeem waar wij naar 

streven met onze massale burgerlijke ongehoorzaamheid.  

 

Klachtprocedure bij de politie  

Via de website van de politie kan je een klacht indienen over politieoptreden 

1. Dien een klacht in bij de politie voor een ‘intern onderzoek’ ga naar deze link: 

https://www.politie.nl/contact/klachtformulier.html?sid=63f4cf66-aa78-47d3-97a4-e56f7dbfd41e 

2. Probeer je verhaal zo gedetailleerd mogelijk op te schrijven, je hoeft geen juridische termen te 

gebruiken. 

3. Geef je email adres op, je zal dan horen van de persoon die je klacht in behandeling neemt, het kan 

zijn dat ze je om extra informatie vragen. 

4. Binnen 6 weken zal je bericht ontvangen. 

 

Ombudsman 

Het kan zijn dat je na dit proces bij de politie nog niet tevreden bent met de reactie van de politie. Dan 

kan je na 6 weken een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Dit is een organisatie die 

bemiddeld tussen burgers en overheidsinstanties bij een conflict.  

 

Om een klacht in te dienen ga naar de website van Nationale Ombudsman:  

1. Ga naar de link: https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht 

2. Ga naar ‘over welke instanties gaat uw klacht?’ en typ in: Politie en klik hierop. 

3. De volgende vraag is ‘heeft u al geklaagd bij de instantie(s) zelf?’ klik op JA. 

4. Ga naar de volgende vraag ‘omschrijf uw klacht’. Nu kan je in minder dan 2000 

tekens opschrijven wat er is gebeurt en wat de politie tot nu toe heeft gedaan om het 

probleem op te lossen en wat je zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen. 

5. Ga naar de volgende vraag ‘hier kunt u documenten toevoegen’. Hier kan het bewijs 

worden geupload.  

 

Mocht je nog vragen hebben schroom niet om contact op te nemen met XR Legal. 
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