
Mijn naam is….. 
 
Ik heb contact met u opgenomen toen ik uw oproep zag. Want het is echt slecht binnen het 
politiekorps. Dat was het al jaren maar het is nu voor mij onwerkbaar geworden. 
 
Discriminatie, seksisme, intimidatie (tegen arrestanten en collega’s), diefstal, liegen in een 
proces-verbaal, valse verklaringen afleggen op ambtseed, vernedering van arrestanten en 
collega's, bedreiging van arrestanten en collega’s. 
 
Zoveel kan ik u vertellen over corrupte agenten die informatie uit het systeem verkopen. 
Soms loopt er één tegen de lamp maar dat is slechts het topje van de ijsberg.  
 
De coronacrisis heeft het gestimuleerd lijkt het wel. Het heeft het ook gelegitimeerd, vooral 
wanneer het over het geweld gaat tijdens coronaprotesten. Want tegen die demonstranten 
zijn wordt geprezen. Want ze zijn immers ‘gevaarlijk’, het zijn ‘complotdenkers’ en ‘wappies’.  
 
Wanneer de mensen horen dat bewindslieden in de Tweede kamer vernederend doen over 
demonstranten legitimeert de regering dat. Wanneer de politie vervolgens met buitensporig 
geweld optreedt juichen mensen dat toe. De regering kijkt immers ook op ze neer. Daarmee 
legitimeert de regering dat geweld zonder dat ze dat zo hoeven te zeggen.  
 
Ik hoor het de leidinggevenden en mijn collega’s zeggen dat ze ze wel even zullen opruimen 
voor Rutte. Rutte zegt zelf dat ze hun bek moeten houden. Veel collega’s vinden dat ieder 
die tegen de maatregelen demonstreert al hun rechten verloren hebben. Dat ze 
levensgevaarlijk zijn omdat ze iedereen besmetten. Veel agenten en ME-ers vinden echt dat 
ze de maatschappij een dienst bewijzen om excessief geweld toe te passen.  
 
Er is wetteloosheid ontstaan bij de politie. Onveiligheid ook.  Vrouwelijke collega’s worden 
betast en seksueel geïntimideerd. Vrouwelijke arrestanten soms aangerand en 
uitgescholden voor teef, hoer, en ga zo maar door. De discriminatie is grotesk. Het is stoer 
om bijnamen te verzinnen voor gekleurde arrestanten. Gewoon waar ze bij zijn.  
 
Je hoeft als agent maar een beetje af te wijken en je bent gelijk slachtoffer van alles waar 
arrestanten ook mee worden geconfronteerd. De openheid waarmee dit allemaal gebeurd is 
shockerend. Het speelt zich in alle openheid af op de werkvloer.  
 
Er is geen plaats om het te melden zonder dat je leidinggevende het te weten komt. En al 
zou dat niet gebeuren dan zou het nog niets uitmaken omdat dit op het hoogste niveau 
bekend is en toegelaten wordt. Melders worden geïntimideerd en bekend gemaakt.  
 
Soms lekken er misstanden uit. Dan hoor ik dat en weet dat er geen verandering komt. 
Onafhankelijk onderzoek vindt niet plaats en zal nooit worden uitgevoerd. 
 
Uw initiatief is het eerste wat ik tegenkom dat dit echt aan de kaak stelt. Het is niet ernstig 
maar verschrikkelijk wat er dagelijks gebeurt onder de neus  en met goedkeuring van de 
regering en de korpsleiding.  
 



Ik heb talloze meldingen gedaan maar tevergeefs. Ik word geridiculiseerd, geïntimideerd, 
bedreigd met ontslag.  
 
De coronacrisis is een katalysator. Het geeft agenten opeens een legitieme reden om een 
groep mensen als oud vuil te behandelen. Het is georganiseerde discriminatie door de staat 
zo zie ik het. Met als doel een groep mensen naar de randen van de samenleving te 
verdrijven. Openlijk en zonder scrupules.  
 
Deze groep wordt gedefinieerd als complotdenkers en wappies en zullen met steeds meer 
repressie door de staat te maken krijgen uitgevoerd door de politie. Deze mensen kunnen 
nergens meer terecht en worden nu al als tweederangs burgers gezien en als zodanig 
behandeld. 
 
Georganiseerde misdaad in uniform, zo noem ik het.  
 
April 2021 
 
U mag dit anoniem op uw website plaatsen. 
 
 
 

 
 
 
 

*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 


