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Geachte heer Bickhuizen,

Op 29 augustus 2020 heeft u een klacht ingediend waarin u zich beklaagd over
hel optreden vàn een medewerker van de Koninklijke Marechaussee op 14
december 2019 te Schiphol Airport. U stelt dat deze medewerker u ten onrechte
heeft aangehouden. Uw klacht behelst speciiiek het voiEende:

1. Het omver zijn gelopen door een medewerker van de Koninklijke
Marechaussee;

2. Het door de medewerker van de Koninklijke Marechàussee niet mededelen
waarom hij u beval Schiphol te verlalen;

3. Het onterecht aangehouden zijn door de medelverker van de Koninklijke
Marechaussee;

4. Het door de medelverker van de Koninkiijke Marechaussee willekeurig le werk
zijn g*gaan tijdens uw aanhouding;

5. Het nlet staken dssr de medewe.ker van de Koninklijke lularechaussee van uw
aanhouding nadat u kenbaar had gemaakl een journalist te aijn;

6. Het ruw door de medewerker van de Konirklijke ltlarechaussee behandeld zijn
tijdens uw aanhouding;

7. Het niet mededelen van de cautie dsor de medewerker van de Koninklijke
Marechaussee en de Hulp Officier van lusfitle,

L t-let niet verstrekken van het verplichte foldermateriaa! waarin uyr rechten als
verdachte siaan omschreven;

9. Het niet vastleggen van de door u bij de H*lp Olíicier var Justiiie afgelegde
verklaring, waardocr de naar uw mening ontlastende beeiden cp Schiphoi
Plaza niet zijn veilig gesteld;

10. Het onjrist bejegend zi;n in het ceilencornplex;
11. Het legen eerr mrur zijn gesmeten in het cellencomplex docr eel fotcqraaí;
12. Het verstre kken van onwaarheden aan de Minister van .lustitle en Veiligheid;
13. He! §nterËchl in hel dcss!:r vermelden dai er prcteslspullen zr;n

tÈruggegeven.

ln de:e brief wordt :erst kort het klachtcnderzcek beschreven. Vei-vclgens volg!
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esn rsrt'iijzins nëar d* bi;lage r*et daarji"r de ie**ideli:1§ vaí": de *:':aihankei!;lte
klerl-:l**:ar-nmlssie. )e *rrr: q*ef ik, nsm*ns de C,:*:rtandar:t Kcninkiijke
M*reclau:;ee ais Chel Kabi;:*l ven de §taf Cam-ra::*anl Kc:-.irklijke
Flarecl':*u:se*, mijn u:ternd*lijk: beslissin; *rï:i!"*ítt L;tr ki*:hrc-J*rlcler:,

Xlacht*nd*rz**k
{.j*r k!acht i: lr b:har:rieilrg ger:*me* dc*r de klachl}shardti**:- var de brigad:
P*1;ti* en 3ev*iiiql::g S*hiph*1. Cp ?6 rav*r:':3er 2ClC *e*ii Ce

briqad*ee n:n':andai:i var: dc *r"iqade Palili* en Scve iligir:g v*i Ce K*n!*kl:.jk*
fl:re.i*usse€ zijr st*nCsuxi snlt:'eni urv kla;ht versiuurC. *p ?5 l:vember 202§
heeft u middei: eel e-r:'la!l àanËeseveíl zlch niel te kunnen vilden ia dal
sta;:dpunl" Op 27 nrverrLer 2§2C r:erd r m;*del: eer e-n:ail g*ïníorm*erd da! ull
klacht cp uw verzoek zai rvorden voorgelegd bij de o:alhankelijke
k:aarle*.omr::is:ie van de Kan!nklijk* Marechaussee . Op 28 s*pte:":':ber 2021" heeft
lritenant-kol':ne | ïina Tuit*n met u en uw vrou!! ee* op*n e n transparant gesp:'ek
gevoerd cver het advies van de onafhankelijke klachtencornmissie en de beslissing
op deze klacht, ïi;dens dit gesprek zijn zowel un ervaringen e;.r pe15peciief ais l':et
perspectief van de Koninklijke Marechaussee besproken.

Onafhankel ijke klachtencommissie
Op 5 maaft 2021 heeft er een hoonitting plaatsgevr:nden bij de onafhankelijke
klachtencommissie, U was samen met uw echtgenote mevr. Van der Borgt en
dhr, Abbenhuis aanwezig bij de hoorzitting. De onafhankelijke klachtencommissie
heeft uw klachlonderdelen separaat behandeld. Op 10 juni 2021 heb lk het advies
van de onafhankeli.lke klachtencommissie ontvangen, Voor de volledrge
beoordeling van de onafhankelijke klachtencommissie, verwijs ik u naar hel advies
in de bijlag*.

§e beslissing
Ik heb kennisgencmen van het advies van de onafhankelijke klachtencommissie,
het bijbehore nde klachtonderzoek en uw gesprek met luitenant-koionel luiten.
Tijdens de hocrzitting en het gesprek met luitenant-kolonel Tuiten kwam naar
voren dat uw negatieve ervaringen omtrent het optreden van de Kolinklijke
Marechaussee zich nlet alleen richt op de klachtonderdeien maar ook op andere
zaken die u, zoals u het heeft verwoord, in de hele keten als onprettig, Íncorrect
en disprcpcrtioneel heeft e.varen. Híeronder volgt mijn be:lissing, gelet op de
door u ingediende klachtonderdelea.

Op 14 december 2019 bevond u zich op de luchthaven Schiphol. Op dle dag vond
een demonstratie van G.eenpeace plaats in de entreehal van Schiphol Plaza. Het
derr':onstratiegebled aldaar was aÍgezel met rood-witte !inten. Dit teneinde een
veilige werkomgeving te creëren voor de medeu;erkers van d: Konlnklijke
Marechaussee die de demonstranten aldaar moesten afvoeren, omdal docr de
burgermeester van Haarlemmermeer- geen toestemmirg was gegevsil om cp die
lncalie te demonstreren.

U bevond zlch buiten de met linten gemaakte a*etting e. trras aldaar in
afwachting vaí! eën persvak. U heeft verklaard dat u ond:r-steboven werd gelopen
door een medewerker yan de Koninklijke Marechaussee en als schrikreactie "kijk
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uill" heeft seroetf Í. De m*Cewerkei'va;: de l{*r:ilklijke Mareeha:-is:ee verkl:ari
hlerav*r daï u in bctsing be::t gek:r:en rn*l één ci me*rd*r: eollega's van een
m*bie!elb!.1:lardsee:rhcld, die een derc**:t:-arrt aar het sfvo*.sn !ïàren, en d*t u

zich l**n lee* *n:3ed:-**iJ, n*er die m*d:xerk*rs h**Ít g*:ch*p! en daarbij he*Íi
gereeper: "h* i<!**tzak, w*l dce je rcu" cf w*crden v*:-r g*iijk* slre kk!n;"

3* belrakker meitr,*rk*. va!: de t{cri*klijle }lare:hau:§e* as y.rv*lg*ns na;:',.:
t**;*l*pei: en h**ft i.: aËr"§t gevraagd en ve-v::§ens bevclfr §rh!ph*l Íia:e t*
v*rlaten. LJ hc*ft ir': reai:tie hi=rop *en ssxt§: keren gevr**gd "we*r*n:?"" U *ent
v*rvclgen: d*cr de *elr*tk*n r:re*aicerk*r van de Knnlnktijk* l"l*;"echails:*e
aarEehouden, Na d* aanh*uding heefl u de betrskken med3y;er"ker van cÈ

Kcrrinklijk* l,l*rrchaus:*e in kernis gesteld dal u journ*list bent, U werd d*or d:
betr*kken rnedewerker van de Kccinkiijke l''!ai-echaussee en Ëen enC*re
mederterk=r van de Korir<lijke l"larechau:see íraël- een brs g*bracht en
overgedrager': ëan and€r per:oneel van de Koninkiijke Marechaussee. U sieri
vervclgens dat u teger de bus werd aangegooid en dat daarbij bijna uw pois werd
gebrcken. U bent vervolgens in een bus veryoerd naar de Koningir Maxima
Kazerne ter vaorgeieidiag aar de Huip Officler van lustitie.

Met betrekking tot uw eerste klachtonderdeel (het omver zijn gelopen door een
medewerker van de Koninklijke Marechaussee), kan ik u het volgende mededelen.
Uit het klachtonderzoek is gebleken dat uw beleving en de beleving van de
betrokken medewerker van de Koninklijke Marechaussee dusdanig ver uit elkaar
liggen, dat niea eenduidig vastgesteld kan worden dat juist deze betrokken
medewerker van de Koninklijke F'larechaussee u omver heeft gelopen. Ik acht dit
klachtonderdeel dan ook ongegrond. Tijdens het klachtonderzoek is wel naar
voren gekomen dat dit door ander personeel van de Koninklijke Marechaussee is
veroorzaakt. Hiervoor bied ik mijn excuses aan. Het advies van de onalhankelijke
klachtencommissie over het creèren van een coi'ridor en een persvak gedurende
een demonstratie, neem ik ter harte.

Met betrekking lot uw tweede klachtonderdeel (het door de medewerksr va:.: de
Koninkii;'ke Marechaussee niet mededelen waarom hij u beval Schiphol te
verlaten), kan ik u het volgende mededelen. Gedurende de demonstratie op
Schiphol Plaza is meerdere malen omgeroepen dat allen die niet behoren tai de
groep herkenbare demonstranten, zich naar buiten dienden te begeven, U bent
diverse rnalen verzcchi en later bevolen om Schiphol ?laza te verlaten. Toen u

Eeen gehoo:" gaí aan dit bevel, werd r aangehorden. €edurende deze pericde
heeft u meermaals aan de betrokken meder,rerker van de Koninkiijke
Marechaussee gevraagd waarom u Schiphol Plaza diende te verlalen" De
betrokken medewerker heeft een informaiieverschaffingsplicht waardoor het
redelilk en gepast was dal u, voordat r: bevolen en aangehoi.rden werd, antwoord
zou hebben g*kregen 6p ilw vraag waa.6m u Schiphol Plaza diende te verlaten. Ik
acht dit klarhlonderd*ei dan ook gegrond.

Met betrekking tot ur,v derde klachtonderdeel {het onterecht aangehouden zijn
dcor de medewerker van de Kcninklijke Marechaussee), kan lk u hel votgende
mededeien. Zoals aangegeve'1 in de gespreksnotitie inzake uw hoorgesprek van 9
september 2020, een e-mai, van de klachtbehandelaar van 17 november 2020 en
de zienswijze van de brigadecommardant van de brigade Pclitie en Seveiiiging
Schiphoi, is dit oordee! aan de Oiíicier van lustitie voorbehouden. Ik onthoud mij
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dar: o*k \ràl Ë** ::e rd**: mel beir*l<kirs iet Cil klac*t*nl*rdesl.

Me! bsirekki.rs t§l *;,1 vi*r** Li;:hi*:":<J*:-:l**i {het d*ar de m*de'{!3rk3r v*r de

K**i;:klij!* l'"1:r*:lr*s:** x!11*keuriq:€ Ë*rk zi;r: qeg*ar ti;**n; *x aa::!:*::ding],
kan ik u !:el v*ig=::Je i"l"':*i***i*r'r, Zc*ls Li; hti eer:le ki;:hlon*er**=i, ver:ch!!ien
uv; *:l:v!:.':g rn d!: ve;': d* 3:lr*kk*l msdelverkai" var dc K*::iak!ijk*
*;r*ei::;ss*e v*n *ik=ar. tJ*; :iig:-"=l*k:- *f *Í *r'e rd d**r c* 3*l.sk1*::
x*d:xerkrr v*:-: ** t{rrirklijk* }i*r*ch;l;ss*e **:ei:r:":v;d als eet sci:*3;*lC*
bexrgirg in *e :iehiiig vaír **,1 r:':e;l*werk*r van de K*ni*k1!;kc l{*re:trausse*. l;
q**ft aar dat h*i **m*;*li;x i: dal ;r ge::hcpl he*f: ::aar e*n med*w*rk*r va:r **
Kai::*klijke llrrech*;:::*e, ;*!'rsar dàa h*t ni*l cr:i*nkb*ar is dat u uw been *eeÍt
uii*esl.k€r. *mdai * riei cnlkeni dal u uvr been h**ft uilge:loken, is het
aanremelijx d*t dit *p d:N n:ament i: gezien al: een schcpp*rde be't,eg'n; naar'

een med=ruerker van dc Krninklijke l,3a:'tchau:s:e en is het darr ack redeii;k en
juist dal de betrckken medewrrker r v*rzocht leeft Schiphol Plaza te verialer': e;'l

niet andere aanwezig* Ëërssnen. Het hierbcven staancle getuigl liet van willekeur
van de betrokke:r r:redewerkÉr. ik acht dit klachtonderdeel daa ook ongegrond.

Met betrekking tct uw vijfde klachtonderdeel (het nret staken door de medetrerker
van de Koninkiijke Marecharssee van uw aanhouding nadat u kenbaar had
gemaakt een journalist te zijn), kan ik u het volgende rnededelen.
Uit het klachtonderzoek is gebleken dat u pas na uw aanhouding aan de betrokken
medewerker van de Koninkiijke Marechaussee kenbaar heeft gemaakt dat u

journalist bent en op dat moment aan het werk was op Schíphol Plaza, De
aanhouding kon niet meer ongedaan worden gemaakt omdat een aanhouding te
allen tijde getoetst moet worden door een Hulp Officier van lustitie. lk acht dit
klachtonderdeei dan ook ongegrond.

Met betrekking tot uw zesde klachtonderdeel (het ruw door de medewerker van Ce

Koninklijke Marechaussee behandeld zijn tijdens uvr aanhoudlng), kan ik u het
volgende mededelen, Zcals bij het eerste en vierde klachtonderdeel, verschilien
cok bij dit klachtonderdeel uw beleving en die van de betrokken medewerker van
de Koninklilke Marechaussee. U heeft gedurende de hoorzltting een filmpie en een
foto getoond. Uit het klachtondezoek er lw gelconde filmpje en foto is niet vasi
komen te staan dai de betrokken medewerker van de Koninklijke Mareclraussee u

tijdens uw aanhouding ruw heeft behandeld. Ik acht dit klachtonderdeel
onEegrond en vind het spijtig dat u het optreden als ruw heeft ervaren.

Met betrekkins tst uw zevende (hel niet mededelen van de caulie door de
medewerker van de Koninkiijke Marechaussee en de Hulp Offieier van lustitie) en
achlste klachtonderdeel {lrel n:el verstrekken van hei verpli:hte íoldermaleriaal
waarin uw rechten als verdachte staan omschreven), kan ik u het volgende
mededel*n. De cautie word! m*degedeeld door een Hulp Offieier varr lustitie en dc
folder waarin de rechlen r/an .*n verdachte:taan vermeid, dienen bij het
cellencomplex !e wcrden ultgereikt. De beirokken medewerker van de Klninkli.;ke
Flarechaussee was bij deze handelingen niei aanwezig waardosr hem cok geen

verwijt kar worde n qemaakt. Uw negatieve ervaring betreur ik en :reem ik ter
harte" trk onthoud mij in deze vafi een oardeel qve!- dit kia:htanderdeel,

Met betrekking tot uw negende (hel niet vastleggen van de door u bij de Hulp
Officier van Justjtie afgelegde verklaring, v;aardsor de naar uw mening
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§rtla.iende b**iien *p Sehipl:ai Pleu* rrei zij:': veilig ge:t*lii], il*rie {h*t *n;list
bcjegerd zijn in h:i r*il*:rccnpiex] *n e!lde kl*chier:d*:'d*el {n*t te;*n 3en n':xx.
zijn gesxeter ln h*t:*ll*nc*lrpiex dc*r ee* f*i*gr;::f), k*n ik u *et v*!3en*e
m*d*i*len" ïijder:: ** hoo:':ltiinq ve- d* rr:ali':ank*li.1ke k!*:hï*rrrfi":mi§3:€ he§,.t
ii t**. hel c*rst t*;:i:::r-;:raakt Cat lr;'']-:lp *firier val J:-::liii* ux verklerlng
niei sel':riilelrjk i**t va:lge!*g-, "r.;aardc*;" ie na*r i:':r' n:e ting *;:iia:tercje
c*;:erai**lCrï vrl-r 5:liph*! ?l*:* ri*l;**J**:i;r: veiirg g*=i*ld. Tev*r: h=** u

tijd*ns d* hr*rzlllin* v*sr h*l e*r=t kenb*=r lcl:*aài dal. u *nheus be:":l **;*E*rr*
in lr*t re liereel:p1cx *r *sl x dsilr €*n tca*§r§ri l*3*- *eil rcuL::'v*n d*t
cril*:-:ri:i.l:§!*x bert g*:nel*:"t. **:* kl:ti:i*rd*:'ri*ier, *ir x!; :e ri*u* l":erfie:r,
b*trefien gee;: g:dr*ginger va* de betr*kk=n n-.*lex*rk€. vai: d* (lnir:klijke
l"lar::1:auss**. B*vendien i= er gedurerl* he:: klerhtprrc*s gee:: crderzoek
gedaar naa:'d*ze kla:hl*:";d*rdeler:. cmJ:t u ieze klachï*nderdelen vcor het
cer§t l€n iijde van C* h§o.?ilting va* de *r:alt":ank:lijke k!achtencon-rm!s:ie h*eft
a:ngevoerd, §e;*l cp h*i hierbav:n slaande, cr:th*ud ik n':ij dan crk van ecÍ:
cordeel over deze klachtonderdeler.

Met belrekking tct uw iwaalfde klachtonderdeel {let verstrekken van
onwaarheden aan de lvljnister van Juslitie en Veiligheid), kan ik u het vclgende
mededelen. U stelt dat de Koninklijke Marechaussee onwaarheden heeft verstrekt
aan het Ministerie van lustitie en Veiligheid. indren de Koninklijke Marecharssee in
uw beleving onwaarheden heeft verstrekt aan het Ministerie van lustitie en
Veiligheid, dan betreur ik dat. Ik ben echter van meninq dat er geen reden is om
te twijfelen aan het feit dat de Koninklijk€ Marechaussee het Ministerie van.lustitie
en Veiligheid correct heeft geïnformeerd. Daarnaast betreft dit klachtonderdeel
geen gedraging van de betrokken medewerker van de Koninklijke Marechar".:ssee.
Derhalve onthoud ik mij dan ork van een cordeel over dit klachtonderdeel.

Met betrekking tot uw dertiende kiachlonderdeel (het onterecht in het dossier
verrnelden dat er protestspulien zijn teruggegeven), kan ik u het volgende
mededelen. Dit klachtonderdeel heeft u tijdens de hoorzitting van de
onaÍhankelijke klachtencommissie voor het eerst kenbaar gemaakt. Omdat er
gedurende het klachtproces geen ondezoek plaats heeft kunnen vinden naar dit
klachtonderdeel, vanlïege bovenslaand gegevenn onthoud ik mij dan ook van een
oordeel omtrent dit klachtonderdeei, Wel worden uw ervaringen teruggekoppeld
mel de desbetreffende aÍdeling,
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Haticnale ornbrdsman
W:llicht bent r het niet Éens ïlÈt mijn besllssing. Dan kunt u uw klacht
vccrleggen aen de Natlorrale ornbudsman {www.nationaleombudsman.nl), ln dat
geval adviseer ik u \r§o.aÍ teiefani:ch contact op te nsmen met de Nationale
smbudsman via het gratis t*l*fo*ní|urrtï*r C8*§-3355555.

l*eeft u n§g vrager?
Mcgelljk leeft u n§! vrssËn over sf naar a**leidlng van deze brief. l{eemt u dan
g*rust contact op met de klachte;'co§rdinatct, m€yr*u!ï mr. 3.4.H. Theuns. U kunt
haar bereiken yia het e-mailadres: sie.klacht*n.kma:§mir,tdef.nl.

!{::isl"rie v:: §ef*cri*
tilrtÀn §?*l ct{r.,À*.
<r.1,{!. srai ldi§:l,l rT

§r::* ret€.*ati€
:.al:ca44-:1

Vosr dezE

Chef Xabinet van de

Drs. C.M.A. Vermuë

Kolonel

Commandar"':t Koninklijke Xarechaussee
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