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Alphen aan den Rijn, 7 november 2022 

Zeer geachte heer Bleichrodt, 

Bij deze doen wij aangifte tegen voormalig minister van Justitie en Veiligheid, dhr. Mr. F.B.J. 

(Ferdinand) Grapperhaus. 

Zoals u weet was dhr. Grapperhaus van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022 minister van Justitie en 

Veiligheid in het kabinet-Rutte III. In deze functie was hij eindverantwoordelijk voor het goed 

functioneren van de Nederlandse politie. 

Tijdens de coronacrisis vonden er op regelmatige basis demonstraties tegen het beleid van de 

regering t.a.v. corona plaats. Er werd o.a. gedemonstreerd tegen de lockdowns, mondkapjes, 

vaccinatiedwang etc. Tijdens deze demonstraties vond er op grote schaal politiegeweld plaats. Naar 

aanleiding hiervan hebben wij besloten onderzoek te doen naar het beleid van de regering t.a.v. 

COVID-19, waarbij het politiegeweld maar ook andere onderwerpen hebben onderzocht d.m.v., het 

horen van getuigen en getuigen-deskundigen. Deze hoorzittingen treft u aan op de website van de 

commissie die wij onder de naam Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC20201) 

hebben opgericht. 

Het politiegeweld hebben wij onderzocht d.m.v. het horen van demonstranten die met politiegeweld 

in aanraking zijn gekomen. Deze getuigenissen treft u aan op de website2 en op het YouTube-kanaal 

van de BPOC2020.  

Naast deze getuigenissen hebben wij 80 politieagenten gehoord die zich gewetensbezwaard voelden 

t.a.v. het geweld dat zij geacht werden toe te passen op de coronademonstranten. Deze 

getuigenissen zijn schriftelijk en op video vastgelegd. De anonieme versie van de getuigenissen3 treft 

u in schrift aan op de website van de BPOC2020. De getuigenissen op video, waarbij de betrokken 

agenten zich met naam bekend maken, zijn in het bezit van de BPOC2020. Deze zijn op 18 oktober 

2021 middels bijgaand schrijven aan dhr. Grapperhaus aangeboden. Deze brief4 treft u ook op de 

website van de BPOC2020 aan. Op dit schrijven hebben wij geen enkele reatie van de toenmalige 

minster mogen ontvangen. Op Kamervragen5 gesteld door dhr. Wybren van Haga aan dhr. 

Grapperhaus, waarvan ik een kopie bij dit schrijven voeg, heeft de minister geantwoord dat er geen 

probleem is m.b.t. politiegeweld. 

 
1 https://www.bpoc2020.nl 
2 https://www.youtube.com/playlist?list=PL9zyt9P_8NbTHmRYkYH7yVuVvInNPw6EW 
3 https://bpoc2020.nl/verhoren/politieverhoren/ 
4 https://bpoc2020.nl/2021/10/16/verklaring-aangaande-het-naar-buiten-treden-van-de-politie-agenten/ 
5 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z05059.html 



De betrokken agenten getuigen niet alleen dat zij van de korpsleiding opdracht kregen in alle gevallen 

geweld toe te passen tegen de coronademonstranten, maar ook van andere ernstige misstanden 

binnen het politiekorps. Specifiek kunt u denken aan seksuele intimidatie van vrouwelijke arrestanten, 

aanranding van vrouwelijke arrestanten, interne seksuele intimidatie door agenten onderling, racisme 

en discriminatie van arrestanten en van agenten onderling.  

Gezien het feit dat wij via meerdere kanalen, waaronder buiten de minister ook de 

Ombudsfunctionaris Politie, tevergeefs aandacht hebben gevraagd voor de problemen binnen het 

politiekorps zonder naar aanleiding daarvan enige reactie te hebben ontvangen, hebben wij besloten 

onderhavige aangifte bij u neer te leggen. 

Graag lichten wij deze aangifte mondeling toe, waarbij wij u op garantie van vertrouwelijkheid inzage 

kunnen geven in de getuigenissen die door de betrokken 80 agenten op video zijn afgelegd.  

Een gedrukt exemplaar van het rapport dat wij n.a.v. de problemen binnen het politiekorps hebben 

geschreven treft u bij dit schrijven aan. 

Tevens verzoeken wij u inhoudelijk te reageren op de aangifte die wij op 12 oktober 2022 bij u deden 

tegen premier Mark Rutte en mevrouw Kajsa Ollongren, minister van Defensie. Deze aangifte treft u 

bijgesloten nogmaals aan. 

Wij zien uw inhoudelijke reactie graag spoedig tegemoet. 

Met de meeste hoogachting, 

Pieter Kuit en Jade Kuit 

Halverwege 51 

2402 NK Alphen aan den Rijn 


