
Mijn naam is… Ik ben sinds 14 jaar politieagent.  
 
Ik wil bij  u een officiële verklaring afleggen als getuige van de misstanden binnen het 
politiekorps. 
 
 Ik zal mij beperken tot algemene omschrijvingen om mijn herkenbaarheid te verkleinen. Ik 
noem dus geen specifieke situaties. Het is namelijk mijn overtuiging dat het onveilig is om 
openlijk de misstanden binnen het korps naar buiten te brengen.  
 
Mochten mijn bij u verklarende collega’s gezamenlijk besluiten tegelijk de openbaarheid te 
zoeken dan zal ik mij daarbij aansluiten, maar alleen onder die voorwaarde. 
 
Ik verklaar van het volgende getuige te zijn geweest en nog frequent getuige te zijn: 
 

- Discriminatie op grond van huidskleur en ras, zowel tegen burgers als collega’s 
- Seksuele intimidatie in woord en daad, zowel tegen burgers als collega’s 
- Grof geweld gepleegd tegen burgers tijdens demonstraties 
- Bedreiging met geweld, met name van in een cel of ophoudcel ingesloten burgers 
- Pesterijen en treiterijen van in een cel of ophoudcel ingesloten burgers 
- Pesterijen en treiterijen van collega’s, zodanig dat deze zich ziek melden 
- Falsificeren van onder ambtseed opgemaakte PV’s 
- Wederrechtelijk toe-eigenen van in beslag genomen verdovende middelen 

 
Ik verklaar bovenstaande feiten zelf te hebben waargenomen. 
 
 Voorts verklaar ik dat het niet mogelijk is deze feiten te melden zonder dat mijn veiligheid in 
het geding komt. Ik bedoel daarmee mijn fysieke veiligheid alsmede mijn bestaanszekerheid. 
Het is vrijwel zeker dat fysieke bedreigingen en ontslag zullen volgen.  
 
Ook is het meerdere keren voorgekomen dat collega’s die melding deden van dergelijke 
zaken zelf strafrechtelijk vervolgd zijn.  
 
Ik heb van specifieke voorvallen nauwkeurig schriftelijke verslagen bijgehouden om deze bij 
een eventueel officieel en onafhankelijk onderzoek te kunnen tonen als bewijs dat mijn 
getuigenis op waarheid berust. 
 
Ik wil het hierbij houden. Ik hoop dat u met deze korte verklaring uit de voeten kunt en deze 
zal bijdragen aan waarheidsvinding. Ook hoop ik dat dit zal bijdragen aan een structurele 
verandering binnen een korps dat doordrenkt is van wetteloosheid en openlijke overtreding 
van vele wetten, waaronder de politiewet.  
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*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 
 


