
Ik ben agent. Ik ben bij u gekomen omdat ik het ergens kwijt moet. 
 
Dit kan zo niet langer. Het politiekorps staat bol van agressie, ook naar elkaar toe. Agenten 
bedreigen elkaar en zelfs de gezinnen van zogenaamde dissidente collega’s worden 
lastiggevallen.  
 
Wanneer je niet precies in de pas loopt met de corruptie en geweldpleging ben je in dit 
korps niet veilig. De leiding werkt eraan mee dat rechercheurs en agenten die klagen over de 
ongeregeldheden binnen de politieorganisatie met geweld worden bedreigd. 
 
Het enige waar de korpsleiding zich zorgen om maakt is het gezicht van het korps naar 
buiten toe. Men doet er alles aan om de diefstallen, discriminatie, bedreiging, intimidatie en 
seksuele intimidatie verborgen te houden. Wanneer het wel naar buiten komt wordt het een 
incident genoemd en na een zogenaamd onderzoek weggemoffeld. 
 
Talloze dissidente agenten leven in voortdurende angst omdat zij zich afvragen wanneer zij 
aan de beurt zijn. Een collega vertelde me dat hij de deur ’s-avonds niet meer open durft te 
doen omdat hij bang is dat zijn collega’s die hem gedreigd hebben hem ‘een lesje te komen 
leren’ de daad bij het woord voegen.  
 
Wanneer het korps in opspraak dreigt te raken gaan ze bij een talkshow zitten om het 
blazoen te zuiveren. Daar worden agenten op geselecteerd. Ze zetten niet zomaar iemand 
aan tafel om voor de TV mooi weer te spelen.  
 
Ik word persoonlijk bedreigd door collega’s. Ik ben thuis opgewacht en door drie collega’s 
vastgehouden, terwijl een andere collega ‘toe tot toe’ (vlak voor me, BPOC2020) met me 
kwam staan en me duidelijk maakte dat ik ‘geen veilig moment meer zou hebben in dat 
strontleven van je’ wanneer ik de diefstal en corruptie waarvan ik meerdere malen getuige 
ben geweest naar buiten zou brengen. 
 
Ik ben er getuige van geweest dat een grote som geld dat we aantroffen bij een controle in 
een tas op de achterbank van een auto door collega’s onder elkaar verdeeld werd. Een deel 
werd officieel in beslag genomen, het andere deel verdween dus in de zakken van door en 
door corrupte agenten.  
 
Informatie uit de systemen wordt verkocht aan criminelen. Daar heeft u waarschijnlijk van 
gehoord. Wat ze er niet bij zeggen is dat dit door de criminelen zelf naar buiten is gebracht. 
De korpsleiding doet dan alsof dit intern ontdekt is en brengen het naar buiten. Zo wekt de 
korpsleiding de indruk dat ze er iets aan doen om naar buiten toe de betrouwbare 
organisatie te spelen. Ze spreken dan van een enkele rotte appel. Maar het hele korps is 
door en door verrot, te beginnen bij de korpsleiding, dat zijn de ergste.  
 
Dit is niet op te lossen door het ministerie zonder dat er enorme ophef ontstaat. Want 
wanneer ze dit op willen lossen komt er naar buiten dat de rot diep in het korps zit en zullen 
agenten én leidinggevenden bij bosjes ontslagen moeten worden en vervolgd moeten 
worden. Het komt dan ook uit dat het onmogelijk is dat dit niet tot op het hoogste niveau 
bekend is. Het schandaal zal ongekend zijn. 



Dat kunnen ze niet gebruiken, zeker niet nu ze er alles aan doen om gewone burgers te 
onderdrukken, mishandelen en zoveel mogelijk te treiteren zodat de demonstraties stoppen.  
 
Want dat is het doel van al het geweld. Burgers moeten ‘terug in hun hok’ zoals een 
leidinggevende laatst zei. En dissidente agenten zijn ‘ratten die hun eigen nest onder 
schijten’.  
 
Agenten lopen vol stress op straat, want bijna elke agent voelt zich onveilig. Want je kan 
zomaar als verrader te boek staan. Die stress uiten ze tegen burgers op straat. Ze ontploffen 
bij het minste geringste en rammen op burgers in. Omdat burgers vervolgens onder druk 
worden gezet geen aangifte te doen weten ze dat ze straffeloos hun gang kunnen gaan.  
 
Sommige collega’s zijn dronken van het machtsgevoel dat ze hebben en vervalsen 
processenverbaal om zo het geweld dat ze tegen burgers hebben gebruikt te rechtvaardigen. 
Je hebt als burger geen schijn van kans, v=want de rechter gelooft elke onder ambtseed 
afgelegde verklaring van agenten. Ze kunnen dus naar hartenlust liegen en manipuleren. 
Veel processenverbaal kloppen aantoonbaar niet. Elke rechercheur kan er doorheen prikken.  
Maar het gebeurt niet.  
 
Het wordt gewoon in rechtszaken tegen burgers gebruikt en die burgers krijgen geldboetes 
en vrijheidsstraffen. Er zitten nu burgers onschuldig vast omdat agenten vervalsen en liegen 
en dus diep corrupt zijn.  
 
De bezem moet door dit corrupte korps. Wanneer dat gedaan wordt hou je maar heel weinig 
agenten over en moet ook de korpsleiding er tot op het hoogste niveau aan geloven. Neem 
van mij aan dat dat nooit zal gebeuren, tenzij agenten en andere politiefunctionarissen 
moedig genoeg zijn om massaal op te staan en het werk neer te leggen. 
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Mijn verklaring mag alleen anoniem geplaatst worden. 
 
 
*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat 
gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten, 
waarvoor onze excuses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


