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PERSBERICHT
Het gerechtshof in Arnhem heeft gisteren besloten dat er een nieuw onderzoek door de
Rijksrecherche moet komen naar de ernstige mishandeling door politieagenten van Saskia
van Kessel (39), makelaar in Geldermalsen.
Het hof wil dat de Rijksrecherche alle getuigen van de op 16 december 2015 gepleegde
poging doodslag aan de hand van de beschikbare beelden gaat horen en onderzoek gaat
doen naar ‘verdwenen’ video-opnamen die politieagenten van het voorval maakten. Met
deze stap ligt voor het slachtoffer de weg open naar een letselschadeprocedure en een claim
tegen de staat.
De beschikking van het gerechtshof in een artikel 12-procedure kan volgens advocate Esther
Vroegh, raadsvrouwe van Saskia van Kessel, worden beschouwd als een belangrijke
doorbraak. “Het is een forse tik op de vingers van de officier van justitie die de betrokken
agenten niet strafrechtelijk wil vervolgen en geen adequaat onderzoek naar de mishandeling
van mijn cliënte liet instellen.”
Advocate Vroegh en haar cliënte reageren verheugd op het besluit van het hof. “Voor mijn
cliënte is dit het begin van hernieuwd vertrouwen in de rechtsstaat. Saskia van Kessel heeft
destijds door slagen met de wapenstok tegen het hoofd een hersenbloeding opgelopen.
Volgens het hof staat de causaliteit – het verband tussen de klappen en de hersenbloeding –
vast. Bijzonder is verder dat het hof niet meegaat in de beweringen van justitie dat de videoopnamen door de politie zijn verdwenen, maar dat het hof effectief onderzoek laat
verrichten naar het verduisterde bewijsmateriaal.”
Advocate Vroegh verrichte in het verleden zelf onderzoek. Zo beschikt zij over verklaringen
van getuigen die zagen hoe haar cliënte destijds vlakbij haar woning door agenten werd
geduwd en geslagen. “Het gerechtshof vindt het frappant dat alle aanwezige agenten zagen
hoe mijn cliënte door een agent overeind werd geholpen, maar dat slechts enkele agenten
zeggen te hebben gezien hoe Saskia van Kessel werd geduwd en geen van de agenten zegt te
hebben waargenomen dat mijn cliënte is geslagen.”
Ook schakelde advocaat Vroegh forensisch arts Selma Eikelenboom van Independent
Forensic Services (IFS) in. “IFS heeft video-opnamen door omstanders beeld voor beeld
geanalyseerd en vastgesteld dat een van de agenten de mishandeling filmde en dat andere
agenten een bodycam droegen. Ook blijkt uit de analyse van IFS dat een agent mijn cliënt
zeer hardhandig op de grond duwde. Een andere agent sloeg Saskia van Kessel daarna
razendsnel één tot tweemaal met een lange wapenstok tegen haar hoofd.”
De mishandeling gebeurde enkele uren nadat er rellen waren in Geldermalsen. Saskia van
Kessel was juist bij haar woning gearriveerd, toen zij lawaai hoorde en naar de hoek van haar
straat liep. Daar werd zij overlopen en vervolgens mishandeld door politieagenten. Nog

diezelfde avond werd Saskia van Kessel in het ziekenhuis opgenomen met een
hersenbloeding. Zij is nog steeds niet volledig hersteld.
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