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Onderzoek naar politieoptreden Haaglanden 

 
Al enkele jaren staat het politieoptreden in sommige buurten van 

Den Haag ter discussie. De overheid (gemeente, politie, openbaar 

ministerie en anderen) spreken van incidenten en niet van 
structureel buitenproportioneel optreden. Terwijl slachtoffers, 

verschillende organisaties en zelfs ex-agenten wel degelijk 
spreken van een structureel probleem, blijven burgemeester en 

politie dit ontkennen en bagatelliseren.  

 

Na de dood van Mitch Henriquez op 27 juni 2015 als gevolg van 

politieoptreden, zijn veel mensen uit woede de straat op gegaan. Zij 

eisten verandering. De vraag is of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, 
want het is diezelfde overheid die al jaren niet bijster veel heeft gedaan 

aan de groeiende onvrede. Het is daarom tijd voor een onderzoek naar 
de wijze waarop de politie optreedt in Den Haag. 

 

Met dit onderzoek willen wij een beeld schetsen van wat er de afgelopen 
jaren is gebeurd in de Haagse wijken. We verzamelen verhalen van 

mensen die in aanraking zijn gekomen met de politie en die van mening 

zijn dat de agenten buitenproportioneel hebben opgetreden. Dit kunnen 
zowel verhalen zijn van wat jezelf is overkomen, maar ook over wat je 

gezien hebt.  
 

Onderdeel van dit onderzoek is tevens de wijze waarop de overheid met 

de protesten sinds de dood van Mitch Henriquez is omgegaan. Mensen 
die de straat op gingen, werden van van alles beschuldigd. Wij willen van 

hen horen wat er is gebeurd.  

 
Tot slot doen wij onderzoek naar de wijze waarop de overheid nu ingrijpt 

in bijvoorbeeld de Schilderswijk. Wordt er daadwerkelijk iets gedaan aan 

het politieoptreden of is het optreden van de overheid er vooral op 

gericht om de boel te sussen, het protest te ondermijnen en eventueel 

verzet uit elkaar te spelen? 
 

Het onderzoek naar het politieoptreden bestaat uit drie delen: 

 
1. Onderzoek naar politieoptreden gedurende de afgelopen vijf jaar in 

Den Haag waarbij de nadruk ligt op verhalen van mensen die hiervan het 
slachtoffer zijn geworden. (Denk aan buitensporig geweld, etnisch 

profileren, onnodige ID-controles etc.) 

 
2. Onderzoek naar het optreden van de politie bij de demonstraties na 

de dood van Mitch Henriquez. Wat gebeurde er volgens u, de mensen die 
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de straat opgingen om hun stem te laten horen. 

 

3. Onderzoek naar wat de gemeente daadwerkelijk doet in de vooral de 
Schilderswijk en Transvaal. Wordt er daadwerkelijk iets gedaan aan het 

politieoptreden, of is het optreden van de overheid er vooral op gericht 

om de boel te sussen, protest te ondermijnen en eventueel verzet uit 
elkaar te spelen? 

 
Melding doen van politieoptreden kan hier. (Natuurlijk is het mogelijk om 

anoniem je verhaal te vertellen of een melding te doen.) 

 

 

http://onderzoekpolitieoptreden.nl 

 

http://onderzoekpolitieoptreden.nl/

