
Mijn naam is…. en ik ben politieagent. 
 
Ik heb mij vrij laat bij u gemeld. U vertelt mij dat collega’s zich al sinds december tot u 
wenden. Ik heb veel van de verklaringen van die collega’s gelezen op uw website en ik zou 
die verklaringen bij wijze van spreken stuk voor stuk zelf geschreven kunnen hebben.  
 
U zegt dat u onderzoekt of er een patroon is in wat zich binnen het politiekorps afspeelt. In 
mijn beleving is dat patroon er. Ik herken de discriminatie van arrestanten en de seksuele 
intimidatie. Ook dat er middelen gestolen worden en informatie uit het systeem wordt 
verkocht.  
 
Wat het vreemde is dat het aan de ene kant allemaal heel openlijk gebeurt en er aan de 
andere kant niet over gesproken wordt. Seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten 
richt zich ook naar vrouwelijke collega’s. Iedereen weet dat maar er wordt niets van gezegd 
en niet over gesproken onderling. Dat komt denk ik omdat iedereen bang is om dan een 
soort van verstoten te worden. Ik bedoel daarmee dat je genegeerd wordt door je collega’s 
of openlijk gepest gaat worden.  
 
Ik las bij een andere verklaring dat er WhatsApp groepen aangemaakt worden om iemand 
zwart te maken en zo het werk onmogelijk te maken. Ik herken dat. Het is een heel populair 
middel om over iemand te roddelen.  
 
Ik lees ook over ontmenselijking. Ook dat herken ik. Arrestanten krijgen bijnamen. Een 
gekleurd iemand heet bijvoorbeeld ‘die zwarte aap’, of de bijnaam gaat over iemands 
omvang. Jonge vrouwen worden openlijk besproken. Het gaat dan over hun borsten enzo. Ze 
doen dan net of ze niet door hebben dat die vrouw daar zelf bij zit.  
 
Oudere mensen worden ook niet ontzien. Een oude vrouw werd geboeid binnengebracht, ze 
was minstens 80. Ik snapte niet waarom je een oude vrouw moet boeien want ze is weerloos 
en kan nergens heen. Ze hebben haar nog een uur met die boeien laten zitten en haar 
protesten en gehuil genegeerd want het was een ‘een oud wijf en een wappie’.  
 
Ik praat er wel met vrienden over en met mijn partner. Die vragen waarom ik niet wegga bij 
de politie door gewoon ontslag te nemen. Dat speelt wel door mijn gedachten maar is dat de 
oplossing? Ik zit zelf niet bij de ME en behandel iedereen netjes en volgens mij moet dit van 
binnenuit veranderd worden. Wanneer iedereen opstapt blijven de slechte agenten over en 
worden er steeds meer van dat soort agenten toegelaten. 
 
Aan de andere kant ben ik er moe van en is mijn werkplezier verdwenen. Ik wil niet in 
verband worden gebracht met de misdragingen die ik dagelijks zie.  
 
Ik leg mijn verklaring anoniem bij u af. Dat is al een duidelijk teken dat er iets helemaal mis 
is. Waarom kan ik hier niet gewoon open over spreken? Dat komt door de angstcultuur 
binnen het korps en het wantrouwen. Ik las dat ook in een andere verklaring en het klopt dat 
je bijna niemand vertrouwt omdat het zomaar bij de leiding terecht kan komen.  
 



Buitenstaanders hebben echt geen idee wat zich afspeelt en hoeveel corruptie en 
misstanden er binnen de politie zijn. En dat er letterlijk niets aan gedaan wordt behalve 
wanneer het naar buiten komt, dan komt er een onderzoek en daar hoor je niets meer van.  
 
Dit kan natuurlijk niet altijd alleen maar anoniem naar buiten komen. Er moet wat gebeuren. 
Ik wil er best aan meewerken wanneer er een onderzoek komt. Samen kunnen we een vuist 
maken tegen deze misstanden.  
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Mijn verklaring is nu nog anoniem maar ik werk graag mee aan een onderzoek.  
 
*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 
 
 
 


