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klacht tegen speciale rapporteur UN prof. dr. N. Melzer

Hooggeachte,

Hierbij dienen de gezamenlijke politievakbonden in Nederland (Politievakbond ACP, Nederlandse
Politiebond, Politievakbond ANPV en politie vakvereniging Equipe) een klacht in tegen de wijze waarop
de special rapporteur van de UN; prof. dr. Melzer zich heeft uitgelaten over het optreden van de
Nederlandse Politie tijdens een demonstratie in Den Haag waarbij geweld is ingezet tegen
demonstrerende burgers.
Allereerst willen wij nadrukkelijk naar voren brengen dat het goed is dat de Verenigde Naties (UN)
allerlei vormen van onderzoek doet, waaronder de wijze waarop overheden omgaan met
mensenrechten. In Nederland wordt de rol van de UN als gezaghebbend gezien en er wordt waarde
gehecht aan de uitkomsten van de door de UN verrichte onderzoeken. Als gezamenlijke
politievakbonden staan wij dan ook positief tegenover het doen van onderzoek naar de rol en het
optreden van de Nederlandse Politie daarbij.
Alvorens inhoudelijk in te gaan op de handelingen die ten grondslag liggen aan deze klacht willen wij 2
fundamentele elementen naar voren brengen in het handelen van prof. dr. N. Melzer.
Het eerste fundamentele punt valt uiteen in 2 elementen namelijk:
● Element 1: zeggingskracht als wetenschapper/hoogleraar en onderzoeker.
Prof. dr. N. Melzer wordt internationaal gezien als een gerenommeerd jurist, onderzoeker en
wetenschapper in het veld van mensenrechten. Zijn deskundigheid wordt daarbij herkent en erkent. Dit
maakt dat zijn uitingen en bevindingen nagenoeg boven alle twijfel verheven zijn. Aan de ene kant is
dit een enorme erkenning aan prof dr. Melzer maar het brengt ook direct een zeer grote
verantwoordelijkheid met zich mee in de wijze waarop prof. dr. N. Melzer handelt.
●
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● Element 2: autoriteit kracht
Prof. dr. N. Melzer doet zijn uitspraken niet alleen als jurist, onderzoeker en wetenschapper maar ook
vanuit zijn functie als speciaal rapporteur van de Verenigde Naties op het gebied van marteling en
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Het trekken van conclusies vanuit
deze rol heeft grote impact op overheden, Openbaar Ministerie, burgers, politie, rechterlijke macht, etc.
Voor de legitimiteit en geloofwaardigheid van de Verenigde Naties is cruciaal dat het onderzoek dient te
voldoen aan de international standaard die daarvoor geldt.
De positie van prof. dr. N. Melzer als jurist, onderzoeker en wetenschapper in combinatie met zijn
autoriteit kracht maakt dat de de uitingen die hij doet verstrekkende gevolgen heeft. De uitingen die
door prof. dr. N. Melzer zijn gedaan, zie voor de letterlijke teksten hieronder, hebben nadrukkelijk het
karakter van conclusies zonder dat hier onderzoek aan ten grondslag ligt. (PM: Prof. dr. N. Melzer
heeft namelijk aangekondigd dat hij voornemens is het onderzoek in 2022 te zullen starten en daartoe
in deze fase om informatie en bewijs vraagt aan burgers/slachtoffers.) De conclusies die prof. dr. N.
Melzer al heeft getrokken maakt dat de vraag is in hoeverre eventuele verdachten nog een eerlijke
rechtsgang zullen krijgen. Zowel het Openbaar Ministerie maar ook de Rechterlijke Macht in Nederland
zullen zich onder druk gezet voelen om deze conclusies van de speciaal rapporteur te volgen gezien zijn
zeggingskracht en autoriteit kracht. Daarmee wordt de Nederlandse rechtsstaat op oneigenlijke wijze
belemmerd in haar eigen mening en oordeelsvorming. De grondrechten en rechten van de mens van
eventuele verdachten wordt, naar onze wijze van zien, oneigenlijk onder druk gezet.
●

Het tweede fundamentele punt betreft de wijze waarop prof. dr. N. Melzer tot zijn conclusies
komt. Op grond van de door prof. dr. N. Melzer gepubliceerde twitterberichten blijkt dat hij zijn
conclusies trekt op grond van een filmpje van een medium (visegrad24) terwijl er nog geen
onderzoek door hem is gedaan in zijn hoedanigheid als speciaal rapporteur van de VN. Het is
voor de de Nederlandse Politievakbonden bijna niet te bevatten dat de conclusies van prof. dr.
N. Melzer niet berust op enig onderzoek. En het is bijna niet te geloven dat dergelijke
conclusies worden getrokken zonder onderzoek dat voldoet aan de normen van de
(internationaal) geldende Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit.

In deze Europese gedragscode zijn 4 belangrijke beginselen opgenomen te weten; betrouwbaarheid,
eerlijkheid, respect en verantwoordelijkheid. Ook is nadrukkelijk beschreven waaraan goede
onderzoekspraktijken moet voldoen. Tot slot wordt beschreven wanneer sprake is van schending van
wetenschappelijke integriteit. Het hanteren van deze europese gedragscode voor wetenschappelijk
integriteit is cruciaal voor de legitimiteit en geloofwaardigheid van de Verenigde Naties.
Zijn conclusies worden in Nederland door veel burgers als een reeds aangetoond feit gezien evenals
door de Nederlandse politiemensen. Ook zijn de conclusies zodanig dat wordt gesteld dat het
Nederlandse Openbaar Ministerie en de Nederlandse rechtstaat niet functioneert. Een nader onderzoek
is gezien de conclusies dan ook niet nodig omdat de Nederlandse Politie en overheid reeds zijn
veroordeeld. Dit terwijl er geen enkel onderzoek aan zijn conclusies ten grondslag ligt. Dit rekenen wij
de speciaal rapporteur zeer zwaar aan, zeker gezien het feit dat marteling voor politiemensen in
Nederland wel bijna het meest ernstige feit is dat gepleegd kan worden. De impact van de conclusies
zijn zo groot dat wij van mening zijn dat prof. dr. N. Melzer met deze handelswijze geen rol meer kan
spelen in het onderzoek dat de Verenigde Naties gaat uitvoeren naar de betreffende gebeurtenissen.
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Feitelijke handelingen door prof dr. N. Melzer:
Twitter berichtten:
03-01-22
Call for evidence:
In preparation for my official visit in 2022 to #Netherlands, #Poland & #France focusing on
#policeviolance, I invite victims, witnesses &NGO to submit verifiable evidence (Eng/Fre) on this &
other incidents.
sr-torture@ohchr.org (confidentiality assured).
In dit bericht was een kort filmpje mee gepost van het protest van 02-01-22 in Amsterdam waarbij een
politiehond wordt ingezet op het moment dat een demonstrant door de politie linie breekt.
Toelichting:
1. Wij hebben begrip dat er wordt gevraagd om bewijs. Wel hebben wij bezwaar tegen het feit dat
dit wordt geframed als “marteling”.
2. Het is cruciaal dat er sprake is van wederhoor van en door de Nederlandse Politie en overheid.
Deze beelden laten slecht een zeer beperkt deel van de gebeurtenis zien. Er is ook veel
filmmateriaal die de totale context en feiten laten zien.
3. In hoeverre worden deze filmpjes beoordeeld als origineel en niet gemanipuleerd? In Nederland
zijn tal van voorbeelden waarbij framing cq manipulatie van het beeld aan de orde is.
04-01-22
URGENT @DutchMFA
this is one of the most disgusting scenes of #policeBrutality I have seen since #GeorgeFloyd!
These officers & their superiors must be prosecuted for the crime of#torture!
THIS SAVAGERY MUST STOP HERE & NOW!
I will send an official protest note shortly!
In dit bericht was een kort bericht en kort filmpje mee gepost.
Toelichting:
1. Er bleek geen onderzoek te zijn verricht waarbij de context, feiten en omstandigheden te bezien
zijn.
2. Kennelijk was niet bekend dat het Nederlands Openbaar Ministerie al een onderzoek had
ingesteld.
3. Dat er reeds 2 politiemensen vervolgt zullen worden.
4. Dat de Nederlandse rechtsstaat zwaar te kort zou schieten.
5. Politiemensen zich niet hoeven te verantwoorden voor het geweld wat zij gebruiken.
6. Prof. dr. N. Melzer de conclusie trekt dat er sprake is van marteling.
05-01-22
I will now engage with @dutchMFA & other stakeholders trough offical channels in orde to identify the
systemic factors&personal responsibiliteies that have enabled this & onther more recent transressions &
to press for a declared polity of zero-tolerance for police brutality.
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Toelichting:
1. Op grond van deze tweet is duidelijk dat er geen enkele andere informatie bij prof. dr. N. Melzer
bekend is om zijn conclusies te onderbouwen.
2. Ondanks de media aandacht voor zijn tweet van 04-01-22 en de kritiek op de onderbouwing
van zijn conclusies wordt dit bericht toch geplaatst.
3. Het optreden van de Politie in Nederland generiek wordt gekwalificeerd als “police brutallity”
zonder inhoudelijk onderzoek.

05-01-22
I thank @pol_denhaag for promptly confirming that two officers involved in this particularly grave
instance of #policeBrutality are indeed being prosecuted as required by the #conventionAgainst
Torture.
In dit bericht was de externe publicatie opgenomen van de Politie Den Haag.
Toelichting:
1. Het is ronduit bizar dat prof dr. Melzer stelt dat hij tevreden is dat er twee politiemensen
worden vervolgd. Deze informatie had hij kunnen hebben op het moment dat er conform de
regels onderzoek was verricht. Het besluit voor de vervolging is namelijk eind 2021 genomen na
uitgebreid onderzoek door het Openbaar Ministerie.
2. Prof. dr. N. Melzer koppelt zonder onderzoek naar de feiten en omstandigheden dat er sprake is
van schending van de conventie tegen marteling zonder de feiten en omstandigheden te kennen
cq te hebben onderzocht.
3. De rechtsgang tegen deze politiemensen maar 1 uitkomst kent nl. SCHULDIG. Zie voor de
impact van deze conclusie hetgeen wij hierboven beschreven hebben.
08-01-22
Update:
I have now officially raised my concerns on #PoliceBrutality in writing with @DutchMFA. I thank
@NLinGeneva for our constructive meeting & the renewed invitation to officially visit the #Netherlands
in 2022. My letter & ant Gov response will be published after 60 days.
Toelichting:
1. Tijdens dit gesprek is er ook een schrijven namens de Nederlandse overheid overhandigd.
Daarover wordt echter met geen woord gerept.
2. Alle voorgaande berichten van prof. dr. Melzer waren dus “onofficieel”.
3. Het is stuitend dat hij zijn conclusies wereldkundig heeft zonder (gedegen) onderzoek maar wel
met bikkelharde conclusies.
De politievakbonden in Nederland zijn absoluut voorstander van een onderzoek naar deze
gebeurtenissen door de Verenigde Naties. Het zal u echter niet verbazen dat wij op grond van het
bovenstaande als politievakbonden geen vertrouwen meer hebben in de uitvoering van dit onderzoek
door prof. dr. N. Melzer.
De politievakbonden verzoeken u, op grond van het bovenstaande, onderzoek te doen naar de feiten en
omstandigheden van prof. dr. N. Melzer vanuit zijn rol als jurist, onderzoeker en wetenschapper in
combinatie met zijn rol als speciaal onderzoeker van de Verenigde Naties in onderhavige kwestie. Ook
verzoeken wij u een oordeel te vellen over het ontbreken van enig onderzoek (binnen de kaders van de
Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit). Tot slot verzoeken wij u zich uit te spreken
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over de houdbaarheid van de intentie van prof. dr. N. Melzer in 2022 onderzoek uit te voeren naar de
betreffende gebeurtenis (en soortgelijke gebeurtenissen) in Nederland.
Wij verzoeken u de ontvangst van deze klacht te bevestigen en ons te informeren over het proces en de
procedure voor de behandeling van deze klacht.
Mochten wij een onjuiste adressering hebben gekozen voor deze klacht dan is ons verzoek om deze
klacht door te zenden aan de juiste instantie daarvoor binnen de Verenigde Naties.
Tot slot zijn wij, indien de procedure daartoe de mogelijkheid geeft, bereid deze klacht mondeling toe te
lichten.
In afwachting van uw reactie
Hoogachtend de voorzitters van de gezamenlijke politievakbonden in Nederland

ACP
G. van de Kamp

NPB
J.A. Struijs

Equipe
M.H.C. Barendse

ANPV
A. Simonis

Cc.
-Secretaris Generaal UN, A. Guterres, 760 United Nations Plaza, New York.
-UN Watch, chairman Alfred Moses, Case Postale 191,1211 Genève 20 Zwitserland.
-Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. W.B. Hoekstra MBA.
-Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius
-Korpschef Politie Nederland mr. H. van Essen.

