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Agent 11 
 
Mijn erkenning beroepsziekte kreeg ik niet zonder slag of stoot, daar was een 
ingebrekestelling voor nodig om die te krijgen. Het zou niet de laatste ingebrekestelling zijn 
om zaken voor elkaar te krijgen. 
 
Ik werd behandeld door een psychologe in Rotterdam, na 18 behandelingen hield dit op 
omdat ze niet voor meer behandelingen betaald werd. Nog lang niet beter werd ik verder aan 
mijn lot overgelaten, geen behandeling, geen zorg. 
 
Om aan te kunnen tonen voor de commissie buitensporigheid dat wat ik in mijn werk als (..) 
heb meegemaakt buitensporig is geweest, heb ik in januari 2018 een officieel verzoek 
gedaan via mijn case-manager om in het bezit te komen van een lijst met schokkende 
incidenten waarbij ik als agent tussen 1 januari 2007 en 22 maart 2013 betrokken ben 
geweest. In een brief van het hoofd bedrijfsvoering kreeg ik te verstaan dat het technisch niet 
mogelijk was om de gevraagde gegevens op te zoeken en mocht dit wel mogelijk zijn ik de 
informatie niet kreeg omdat de politie deze informatie dan als boemerang in het gezicht terug 
zou krijgen! 
 
Doordat ik niet over een lijst kon beschikken, behalve dan de 7 incidenten die ik zelf via 
Youtube terug heb kunnen vinden, en door deze zoektocht ernstig terug geworpen werd in 
mijn PTSS en weken erg van slag ben geweest, ben ik door de advocaat van de Politie als 
fantast weggezet. De advocate maakte het zo bont dat ze alleen nog maar de incidenten die 
bij het onderzoek aan de politiepoli te Diemen waren besproken, als oorzaak van mijn PTSS 
wilde zien. Al het overige verzon ik er maar bij leek zij hiermee te willen zeggen! 
 
In december 2019 – bijna twee jaar na mijn eerste verzoek – kreeg ik (toch) mijn 
incidentenlijst: 102 registraties (21 pagina's) van verkeersongevallen met letsel, 20 
registraties (4 pagina's) van verkeersongevallen met dodelijke afloop en 25 registraties (5 
pagina's) van spoedstransporten. Bij ieder incident werd aangegeven of er TCO inzet is 
geweest. Uiteindelijk bleek in 76,5%% van de incidenten geen TCO inzet te hebben 
plaatsgevonden. 
 
In april 2020 kreeg ik van (een lid van de korpsleiding) een excuusbrief dat de lijst met 
incidenten onterecht niet direct aan mij is verstrekt, waardoor ik de procedure niet op een 
juiste en volledige wijze heb kunnen voorbereiden. Maar hoe mijn zaak nu afgehandeld gaat 
worden vertelde hij in zijn brief niet. 
 
  

                                                        
1 Namen van betrokkenen zijn bij bekend bij de indiener.  
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Agent 2: 
 
Ik wil u meenemen in de film die zich in mijn hoofd afspeelt, de film die me ’s nachts wakker 
houdt, de film die me heeft gemaakt tot wat ik nu ben. Niet meer de persoon van vroeger, die 
graag dingen ondernam. Daar is niets meer van over. 
 
Het hele proces dat heeft plaatsgevonden ga ik niet beschrijven. Het is allemaal al 
emotioneel genoeg. Het was een hel. En steun: die was minimaal. Er was alleen onbegrip de 
afgelopen jaren. Als ik probeerde het allemaal dragelijk te houden door de diensten op een 
bepaalde manier in te laten delen dan werd dat genegeerd. Nee, dan was ik drammerig. Ik 
moest niet zeuren. Als ik ziek thuis kwam te zitten was er niet de vraag wat er aan de hand 
was, nee ik moest op het matje komen omdat ik te veel ziek was geweest. En als dit zo door 
zou gaan dan zou ik ontslag krijgen. Dat werd zo tegen mij gezegd door een unitchef. En als 
je in vertrouwen tegen je casemanager zei dat je al een aantal jaren geen vertrouwen meer 
had in je chef. Dan werd dat allemaal doorgespeeld en moest je weer op het matje komen en 
een rectificatie schrijven om je chef weer als een perfect persoon neer te zetten. Mooie hulp 
heeft men mij gegeven. Ik had niet alleen rechten maar vooral veel plichten volgens mijn 
chef. Maar toch steeds proberen om aan de gang te komen. Op te proberen weer de draad 
op te pakken voor je gezin maar ook voor je collega’s. 
 
En dan moet ik bewijzen dat ik, bij de zaken die ik aangedragen heb, ook daadwerkelijk ben 
geweest. Schandalig gewoon. Ik ga hier toch niet om liegen. Mijn leven is al een hel. En nu 
maakt men mij ook nog uit voor leugenaar. En weet je wat het ergste is, ik moet van ieder 
incident afzonderlijk de medische causaliteit bewijzen dat het incident geleid heeft tot mijn 
PTSS. En dat moet ik dan door een medisch specialist vast laten leggen. Men weet dat 
PTSS vaak een opeenstapeling van incidenten is met een kernincident. Nee, zegt de 
Nationale Politie. Wij willen het van ieder incident afzonderlijk hebben. 
 
In mijn geval heeft deze commissie geoordeeld dat er van de zes incidenten twee 
buitensporig waren. Van de overige aangedragen incidenten, buiten de zes incidenten, 
zeggen ze doodleuk, dat ik onvoldoende heb aangetoond wat mijn rol is geweest bij deze 
incidenten. En de twee incidenten die wel als buitensporig zijn aangemerkt zijn toevallig de 
twee incidenten waar wel een BOG-medewerker bij is geweest. Van de overige incidenten 
zegt men dat het inherent is aan het beroep. Een mishandeling met zwaar lichamelijk letsel 
tot gevolg, bloedcontact met een HIV- patiënt, dit zijn geen buitensporige gevallen, zo 
oordeelt men. Ik ben twee keer mishandeld in 4 dagen tijd, waarbij ik ook nog eens blijvend 
letsel aan heb overgehouden. 
 
Nou men heeft contact opgenomen vanuit de bijzondere zorg. Ik heb aangegeven dat ik wel 
een gesprek zou willen maar dat ik erg sceptisch ben over de uitkomst van het gesprek en 
het vervolg. Want mede lotgenoten hebben aangegeven dat zij ook gesprekken hebben 
gehad maar dat er niets mee is gedaan. Velen geven zelfs aan dat ze niets meer gehoord 
hebben. En uit ervaring kan ik vertellen dat ik twee maal een mail heb verzonden aan de 
collega’s van de bijzondere zorg. Beide keren heb ik een leesbevestiging ontvangen. Maar 
een reactie blijft tot op de dag van vandaag uit. 
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Agent 3:  
 
Na een zeer zware tijd met allerlei therapieën ben ik gaan re-integreren bij de VVC 
(recherche) en later in een TGO-team. Ik voelde mij bij het TGO als een vis in het water en ik 
functioneerde hier erg goed. Van twee teamleiders heb ik twee hele goede schriftelijke 
beoordelingen ontvangen. 
 
In december 2014 moest ik voor het TGO een cursus Summit volgen. Mijn direct 
leidinggevende en casemanager (operationeel expert van mijn basisteam) stelde toen dat ik 
de cursus wel mocht doen, maar dan moest ik verplicht eerst drie diensten in “blauw” doen. 
Anders mocht ik de cursus niet doen. Ik voelde mij toen onder druk gezet omdat ik het bij het 
TGO zo goed naar mijn zin had en deze cursus hiervoor nodig had. Ik heb toen ook duidelijk 
naar mijn twee leidinggevenden aangegeven dat ik het niet zag zitten om deze “blauwe” 
diensten te doen, dat mijn “zere” plek bij “blauw” zit. Maar ik werd gedwongen! Tijdens deze 
diensten heb ik paniekaanvallen onderdrukt met medicatie. 
 
Mijn leidinggevende en de verzuimcoördinator zeiden toen tegen mij: “wij gaan zorgen dat je 
je executieve status kwijt raakt” en ik mocht geen IBT meer doen. Ik was hier helemaal kapot 
van. Dit mochten ze juridisch gezien helemaal niet doen! Dat wist ik op dat moment niet. Een 
paar dagen later moest ik op het bureau mijn vuurwapen inleveren. Zelfs toen werd er door 
de chef niet gevraagd hoe het mij was. Toen begreep ik voor het eerst dat collega’s een 
einde aan hun leven maken…. Maar goddank heb ik ergens de kracht gevonden dit niet te 
doen. 
 
Overleg voor passend werk is er nooit geweest. Er zijn tevens veel juridische fouten 
gemaakt. Mijn leidinggevende zei mij telefonisch dat ik maar thuis moest gaan zitten omdat 
er op dat moment geen passend werk voor mij was. Hierop weer ‘ziek’ en tot mijn ontslag in 
2016 thuis gezeten. In 2017 heb ik de politie aansprakelijk gesteld in verband met 
restschade. Ik ben nog steeds aan het procederen. 
 
De commissie buitensporigheid heeft bepaald dat de incidenten waarbij ik betrokken ben 
geweest niet buitensporig zijn geweest. Maar dat doen ze zelfs bij een collega die naast een 
collega staat terwijl deze wordt doodgeschoten. 
 
De bezwaar advies commissie oordeelde dat mijn bezwaren ongegrond waren.  Hoe kan de 
advocaat van de politie over informatie uit BVH beschikken van meer dan 5 jaar geleden? 
Terwijl ik en mijn advocaat deze informatie niet kunnen krijgen of inzien? 
 
Ik ontvang netjes de uitkering van het UWV maar de verplichte aanvulling vanuit de politie of 
verzekeraar heb ik nog steeds niet ontvangen. Ook de tegemoetkoming in onkosten is 
ineens zoek bij het meldpunt evenals mijn dossier over schade vergoeding. 
 
Ik wil weer verder met mijn leven, ik wil weer genieten en wil de politie achter mij kunnen 
laten. Maar door de ‘langste adem tactiek’ van de politie kan ik voor mezelf nog niets 
afsluiten. Ik ben er iedere dag mee bezig, ik lig er ’s nachts wakker van. Ik wil gewoon 
gerechtigheid en dat deze rotte organisatie de verantwoordelijkheid neemt en haar fouten 
erkent. Ik heb daar last van, maar ook mijn gezien heeft hier last van. 
 
In al die jaren dat ik thuis heb gezeten is mijn leidinggevende één keer heel kort bij mij thuis 
geweest omdat ik iets moest tekenen. Geen telefoontje, kaartje, berichtje, laat staan een 
bezoekje. Ik ben een ander mens geworden, terwijl destijds excuses en overleg hadden 
volstaan wat mij betreft, maar nee ….. 
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Agent 4: 
 
Tijdens de tweede check up in 2013 besloot men mij in overleg met de bedrijfsarts door te 
verwijzen naar een klinisch psycholoog. Deze constateerde bij mij dat er sprake was van een 
complexe chronisch beroeps gerelateerde stress stoornis. Hiervoor ging ik vanaf 2014 in 
behandeling. Uiteindelijk werd ik eind 2014 door de dienst HRM benaderd dat men een 
procedure fout had gemaakt en ik verkeerd was doorverwezen. Men wilde de hele procedure 
wederom opnieuw opstarten. Als ik daar geen medewerking aan verleende zou ik gekort 
worden op mijn salaris. Uiteindelijk ben ik hiermee akkoord gegaan en moest opnieuw 
sommige zaken oprakelen waar ik inmiddels al bijna een jaar voor in behandeling was. 
 
Men mocht maximaal vijf incidenten indienen, terwijl het aantal incidenten in de honderd 
tallen liep. Bovendien ben ik van mening dat deze commissie totaal niet op de hoogte is 
geweest van onze werkzaamheden als specialistische afdeling. Tevens heeft men het 
rapport van de psycholoog naar eigen wijze geïnterpreteerd. Ik werd bij een incident voor 
leugenaar uitgemaakt en twee andere incidenten vond men discutabel. Het mag zich raden 
dat wij opnieuw bezwaar hebben aangetekend. 
 
Uiteindelijk kwam mijn dossier in juni 2019 ter behandeling bij de bezwaar advies commissie. 
Mijn lijnchef die ik had gevraagd op te treden als getuige kreeg een “spreekverbod”. Tijdens 
de zitting bleek dat de advocate van de politie diverse getuigenverklaringen had 
achtergehouden. Deze zijn naar mijn weten nog steeds niet overhandigd. Tevens bleef zij 
halsstarrig vasthouden aan de lijst van vijf incidenten en moest ik volgens haar die minimaal 
honderd overige incidenten maar zelf aanleveren. Echter de politie had een verbod 
uitgevaardigd tot het verstrekken van deze gegevens. 
 
De advocate van de politie heeft tijdens de BAC-commissie verklaringen van getuigen achter 
gehouden. Deze bleken later zelfs te zijn aangepast. Naar aanleiding hiervan heb ik een 
klacht ingediend bij de korpsleiding. De afdeling bijzondere zorg heeft hierop een nader 
onderzoek ingesteld en advies uitgebracht aan de korpsleiding. Afgelopen week kreeg ik 
hierover een brief. Ik werd volledig in het gelijk gesteld. Men had niet gehandeld zoals van 
een goed werkgever verwacht mag worden. Echter het bleef alleen bij excuses. 
Verantwoording werd hier niet in genomen en rest mij dus weer niets anders dan verder de 
gerechtelijke procedures te gaan bewandelen. 
 
Mijn leven en dat van mijn gezin stonden en staan nog steeds compleet op zijn kop. Zeker 
toen in 2016 mijn ontslag zich aandiende. En nu sta ik hier, met een dossier van de politie 
van 330 en nog wat pagina's over iets wat ik in 1 pagina kan omschrijven. Ik kan het zelf ook 
niet nalaten om ook over dit dossier toch nog iets te vertellen. In het tijdsverloop van de 
advocate van de politie worden essentiële  periodes weggelaten. Er wordt niet gesproken 
over onjuiste brieven welke dus ook niet in het dossier zijn opgenomen. Telefonische 
verklaringen zijn onjuist weergegeven. Sommige verklaringen van collega's zijn uit het 
dossier gelaten. Collega's werden dringend geadviseerd niet te gaan getuigen over de 
zorg/nazorg. Gemaakte afspraken zijn niet nagekomen. Ik word voor leugenaar uitgemaakt 
en zo kan ik waarschijnlijk na diep graven nog wel een aantal zaken benoemen. 
 
Maar nu ik, na al die jaren therapie die ik heb gevolgd en nog steeds volg, zie ik hoe ver 
mensen in de politieorganisatie gaan om onder een aansprakelijkheid uit te komen. En dan 
praten wij over die politie waar twee van de belangrijkste kerntaken ‘betrouwbaarheid’ en 
‘integriteit’ zijn. Dan besef ik dat niet ik degene ben die psychiatrische hulp nodig heeft. 
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Agent 5 
 
Het re-integreren liep niet zoals zou moeten. Men wilde wel maar er was ook, ondanks de 
inmiddels bestaande circulaire PTSS, veel niet duidelijk. Niet iedereen begreep zijn/haar rol 
of waren niet eens in the picture om er een succes van te maken. Van begin 2011 tot 2015 
moest ik om de 6 weken naar de bedrijfsarts om te kijken of er uren bij konden wat niet ging 
en ook al duidelijk was. Zowel de psycholoog als de bedrijfsarts raadde de oorspronkelijke 4 
werkdagen af maar dit werd toch keer op keer als doel gesteld. Men wilde kennelijk niet die 
ene dag dat ik minder kon werken vergoeden, en ik werd steeds aangespoord om zelf die 
dag in te gaan leveren, ondanks het feit dat ik dus een erkende beroepsziekte had. Ik 
omschrijf mijn re-integratieproces altijd als een marathon waarbij men steeds de finish 
verplaatst. 
 
In de jaren voor mijn definitieve uitval had ik al twee maal eerder gekeurd willen worden om 
zo duidelijkheid te krijgen, aangezien ik dit van het Korps niet kreeg. Het werd twee maal toe 
uitgesteld en mij werd verteld dat het namelijk nog geen zin had omdat ik toch niet afgekeurd 
zou worden en dus door moest gaan. Achteraf bleek dat men gewoon de papieren niet op 
orde had en uiteindelijk dus twee maal ‘vrijwillig’ loon heeft doorbetaald en de laatste maal 
een loonsanctie heeft gekregen van het UWV. In Oktober 2015 ben ik voor de eerste maal 
gekeurd en 80-100 % afgekeurd. In maart 2016 heb ik mijn spullen na 18 jaar in mogen 
leveren en heb ik zonder bloemetje of ander afscheid alleen de politiedeur achter mij mogen 
sluiten. En terwijl ik de poort alleen door liep hoorde ik het geluid van het afscheidsfeestje 
van mijn leidinggevende, zij had een nieuw baan en werd in het zonnetje gezet. 
 
Nu moest de politie nog aantonen dat zij hun zorgplicht waren nagekomen, wat in mijn ogen 
niet mogelijk was, dus een erkenning van de aansprakelijkheid zou moeten opleveren. Als 
men tenminste eerlijk een en ander zou onderzoeken en bekijken. De NP gaf aan dat helaas 
de formulieren van de inzet van het opvangteam niet bewaard zijn gebleven maar dat men 
toch aan hun zorgplicht heeft gedaan o.a. omdat mijn begeleider na het incident aan mij 
gevraagd heeft hoe het met mij ging …… 
 
Mijn beeld van de politie is compleet veranderd. Ik geloof nog in de goedheid van mijn oud-
collega’s en zie daarin mensen zoals ik ooit was. Mensen die het juiste willen doen en 
vechten tegen onrecht. Ik had mij nooit gerealiseerd dat het onrecht niet van buiten zou 
komen maar vanuit mijn eigen organisatie. Het is een keihard gevecht geworden, waarin 
karaktermoord op mij als oud diender niet geschuwd is. Ik ben veranderd van een diender in 
een verdachte en mijn delict was ziek worden door traumatische gebeurtenissen. Ik ben 
veroordeeld omdat ik dus mens ben. Iedere dag spookt de politie door mijn hoofd, Ik kan niet 
in slaap komen, vaak alleen op de bank met de televisie aan. 
 
Mijn kinderen waren 2 en 4 toen ik ziek werk en hebben een verschrikkelijke tijd gehad met 
mij als moeder tot ze 8 en 10 waren en ik ontslagen werd. Laatste vroeg mijn dochter van 14 
of ik weer met mijn zaak tegen de politie bezig was …… 
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Agent 6 
 
Begin 2015 is de politie aansprakelijk gesteld voor restschade, op afraden van de vakbond in 
verband met de moeilijkheid om buitensporigheid aan te tonen. 
 
Dit heeft langlopende procedures tot gevolg. De korpsleiding beslist hierbij niet binnen 
gestelde termijnen waardoor deze tot 3 maal toe doe de rechter gedwongen wordt het 
maximale boetebedrag uit te betalen. 
 
Er blijkt ondertussen een intern onderzoek door Korpsleiding te zijn gestart waarbij enkele 
collega’s gehoord zijn. Deze collega’s hebben verklaard wat betrokkene heeft aangegeven: 
er heeft destijds geen of nagenoeg geen nazorg plaatsgevonden. 
 
Tijdens de BAC commissie blijkt dit interne onderzoek niet ingebracht te worden. Tevens 
blijkt de advocate voor het korps ook de advocate van de verzekeringsmaatschappij te zijn. 
 
Door nooit hulp te hebben gehad van politieorganisatie heeft betrokkene zelf hulp gezocht. 
Dit is achteraf gezien door de organisatie kwalijk genomen, de psycholoog werd neergezet 
als incompetent. De psycholoog heeft daarop zelf geregeld dat haar rapportage de erkenning 
kreeg.  
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Agent 7 
 
De toenmalige bedrijfsarts was bekend met PTSS en wees mij erop een melding te doen bij 
het meldpunt PTSS. Dit was een zoekslag omdat ik natuurlijk niet meer werkzaam was bij de 
politie. Uiteindelijk ben ik via Rotterdam bij het meldpunt in Den Haag terecht gekomen. 
 
De casemanager heeft mij bijgestaan met de aanvraag premievrije opbouw ABP en de 
aanvraag voor smartengeld. En toen werd de casemanager ziek. In de wandelgangen had ik 
gehoord dat ik ook recht zou hebben op een aanvulling van mijn salaris vanuit het korps. Dit 
zou een welkome aanvulling kunnen zijn omdat ik er netto € 500 a € 600 op achteruit was 
gegaan. Ik heb de vraag of ik er recht op had bij de plaatsvervangende casemanager 
neergelegd. Ze had het voor mij uitgezocht en ik had er geen recht op omdat ik niet meer 
werkzaam was bij de politie tijdens het ziek worden. Dit was een zware tegenslag. Na een 
half jaar was mijn “oude” casemanager weer werkzaam en toevallig kwam het gesprek op de 
aanvulling vanuit het korps uit. Volgens haar had ik er wel recht op en ik heb het dan ook 
gekregen met terugwerkende kracht. 
 
Inmiddels had ik juridische bijstand gevraagd van een advocaat. In januari 2018 heeft hij het 
korps aansprakelijk gesteld voor de restschade. Dit was eigenlijk nooit de bedoeling 
geweest, echter doordat ik in mijn ogen zo verschrikkelijk werd tegengewerkt en dat lopende 
het “spel” iedere keer de spelregels werden aangepast, heb ik besloten om de restschade 
ook door te zetten. Ik wil niet achteraf bedenken: had ik het toch maar gedaan. 
 
De beoordeling buitensporigheid is in mijn ogen een bijna niet te nemen hindernis en mag 
ook geen criterium zijn. Wat is buitensporig? De heer Akerboom zet op 13-10-2019 een 
bericht op facebook over buitensporig en onacceptabel uitgaansgeweld tegen collega’s maar 
vervolgens wordt het geweld wat tegen mij is gebruikt niet als zodanig betiteld. Ik beschouw 
het dan ook als populistische praat voor de buitenwereld. 
 
In september 2019 was ik uitbehandeld bij Centrum-45. Mijn klachten zijn niet minder 
geworden maar ik ben mij bewust van mijn beperkingen. Ik was invalide! Wederom mijn 
smartengeld claim ingediend. Deze werd weer afgewezen want in februari 2020 zou ik 
opnieuw gekeurd moeten worden door het UWV en ze wilden dat afwachten. Daar loopt 
inmiddels ook een bezwaarprocedure omdat de verzekeringsarts, ondanks de rapportage 
vanuit Centrum-45 waaruit blijkt dat ik ernstig beperkt ben en de klachten zijn toegenomen, 
heeft besloten dat ik wel 20 uur zou kunnen werken. Ik krijg dan begeleiding van 20 uur om 
mijn psychische weerbaarheid te vergroten. Waanzin, als een specialistisch centrum dit in 
ruim 2 jaar niet is gelukt. 
 
Door de PTSS is de eigenwaarde en vertrouwen al minimaal en nu moet je het ‘gevecht’ aan 
gaan met je oude werkgever om je recht te halen. Je bent bespuugd, bedreigd, geschopt, 
geslagen, door heel het land ingezet voor rellen, weekenden werken, feestdagen werken, 
dubbele diensten draaien, enzovoort. Voor wat eigenlijk, mijn leven ligt al meer dan vier jaar 
compleet overhoop. 
 
Waarom worden er alleen maar barricades  opgericht met een leger aan juristen terwijl er 
ook gekeken kan worden naar het feit dat ik jarenlang door het vuur ben gegaan voor mijn 
werkgever en mij heb ingezet voor de maatschappij. Er is nooit aan mij gevraagd: “Wat heb 
je nodig om je leven weer enigszins op orde te krijgen?” 
 
 
  



8 
 

Agent 8 
 
Achteraf kan ik zeggen dat je als leek in een administratieve wereld terecht komt. Die wereld 
is voor een ziek iemand niet volledig te begrijpen. Verloopdata, formulieren, onbekende 
termen. Je doet maar wat je gevraagd wordt, zonder dat je weet wat voor consequenties er 
aan vast zitten. Zonder goede hulp van derden is het bijna niet mogelijk. Er was mij een 
casemanager toegewezen. Deze man had de beste bedoelingen, maar zat tegen zijn 
pensioen en bekende eerlijk dat hij ook weer andere collega’s moest raadplegen om goede 
antwoorden te kunnen geven op vragen. 
 
Ik heb me op deze restschade procedure zwaar verkeken. Voor mijn gevoel wordt de 
voortgang door politiezijde vertraagd. Door deze trage gang van zaken wordt mijn 
irritatiegrens snel bereikt. Door de juridische ingewikkeldheid van de zaak wordt  de 
procedure voor  mij onnavolgbaar. De financiële grens voor bijstand wordt voor menig (ziek) 
politieman/vrouw snel bereikt waardoor men afhaakt  of niet eens aan een procedure begint. 
 
Hierbij wil ik nog vermelden dat de raadsvrouw van de politie mij na het bezoek bij de 
Toetsingscommissie Buitensporigheid benaderde en haar verontschuldiging aanbood voor 
haar betoog tijdens de hoorzitting. Dit geeft aan dat  zij argumenten in opdracht aandraagt en  
zij niet voor 100% achter haar optreden staat. Willens en wetens worden deze gespeeld 
overtuigd voorgedragen aan de commissie  en laat men dit zwaarder wegen dan het door de 
politieorganisatie veroorzaakt persoonlijk leed. 
 
Ik had drie verschillende bedrijfsartsen van de politie. Mijn eerste bedrijfsarts van de politie 
waar ik een goede band mee had stapte op vanwege ernstige meningsverschillen met de 
korpsleiding. De tweede bedrijfsarts werd na 1 jaar op non actief gezet door de politie. De 
derde bedrijfsarts was een kundig man waar ik geen klik mee had. Onder andere door dit 
alles was er geen goede begeleiding van personeel. Het regende arbeidswet overtredingen, 
veel langdurige ziekmeldingen. 
 
De slechte begeleiding van personeel door destijds het regiokorps X heeft mij uiteindelijk de 
das om gedaan. Jarenlange verplicht weggestopte emoties en gevoelens hebben uiteindelijk 
hun tol geëist. Jarenlange waarschuwingen aan de afdelingsleiding dat de werkdruk te hoog 
was, de vele nachturen. De motivatie om zaken rond te maken gaven de doorslag door te 
gaan. De arbeidswetovertredingen, de snel wisselende leidinggevenden, huisvesting en 
werkdruk hebben er voor gezorgd dat van de forensisch rechercheurs op een gegeven 
moment 50% ziek thuis zat. 
 
Zo ervaar ik de hele procedure omtrent restschade. Alles wordt ontweken. Alles wordt 
gerekt. Men hoopt op moedeloosheid. Men hoopt op afhaken door hoge financiële kosten 
voor de klager. Het voelt alsof de politieorganisatie in een hoge machtspositie zit, met veel 
tijd, geld en juristen .Zij  kijken op je neer als lastig (ex) personeel dat men de mond moet 
snoeren.  Ik wil gewoon dat men zegt:  Sorry, we hebben in het verleden fouten gemaakt en 
daarvan ben jij de dupe. Nogmaals sorry. 
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Quotes: 
 
 
In april 2020 kreeg ik van (een lid van de korpsleiding) een excuusbrief dat de lijst met 
incidenten onterecht niet direct aan mij is verstrekt, waardoor ik de procedure niet op een 
juiste en volledige wijze heb kunnen voorbereiden. Maar hoe mijn zaak nu afgehandeld gaat 
worden vertelde hij in zijn brief niet. 
 
----- 
 
Mede lotgenoten hebben aangegeven dat ook zij gesprekken hebben gehad, maar dat er 
niets mee is gedaan. En uit ervaring kan ik vertellen dat ik twee maal een mail heb 
verzonden aan Bijzondere Zorg. Beide keren heb ik een leesbevestiging ontvangen. Maar 
een reactie blijft tot op de dag van vandaag uit. 
 
----- 
 
In al die jaren dat ik thuis heb gezeten is mijn leidinggevende één keer heel kort bij mij thuis 
geweest omdat ik iets moest tekenen. Geen telefoontje, kaartje, berichtje, laat staan een 
bezoekje. Ik ben een ander mens geworden. Terwijl destijds excuses en overleg hadden 
volstaan wat mij betreft, maar nee ….. 
 
----- 
 
Maar nu ik, na al die jaren therapie, zie ik hoe ver mensen in de politieorganisatie gaan om 
onder een aansprakelijkheid uit te komen. En dan praten wij over die politie waar twee van 
de belangrijkste kerntaken ‘betrouwbaarheid’ en ‘integriteit’ zijn. Dan besef ik dat niet ík 
degene ben die psychiatrische hulp nodig heeft. 
 
----- 
 
Ik had mij nooit gerealiseerd dat het onrecht niet van buiten zou komen maar vanuit mijn 
eigen organisatie. Het is een keihard gevecht geworden, waarin karaktermoord op mij als 
oud diender niet geschuwd is. Ik ben veranderd van een diender in een verdachte en mijn 
delict was ziek worden door traumatische gebeurtenissen. 
 
----- 
 
Waarom worden er alleen maar barricades opgericht, met een leger aan juristen. Terwijl er 
ook gekeken kan worden naar het feit dat ik jarenlang door het vuur ben gegaan voor mijn 
werkgever en mij heb ingezet voor de maatschappij. Er is nooit aan mij gevraagd: “Wat heb 
je nodig om je leven weer enigszins op orde te krijgen?” 
 
----- 
 
Alles wordt ontweken. Alles wordt gerekt. Men hoopt op moedeloosheid. Men hoopt op 
afhaken door hoge financiële kosten voor de klager. Het voelt alsof de politieorganisatie in 
een hoge machtspositie zit, met veel tijd, geld en juristen .Zij  kijken op je neer als lastig (ex) 
personeel dat men de mond moet snoeren.  Ik wil gewoon dat men zegt:  “Sorry, we hebben 
in het verleden fouten gemaakt en daarvan ben jij de dupe. Nogmaals sorry.” 


