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‘Collega’s Politie’
Haat-zaaien door politievakbonden



Onafhankelijk 
onderzoek
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Tot 2020

2017 werd ik voorzitter NPB regio Midden Nederland

Twee grote bonden politie NPB ACP



Onafhankelijke inspraak niet gewenst

- geen democratische verkiezing mogelijk van 

dagelijks bestuur bij NPB congres 2018, Nine 

Kooiman

- Weinig tot geen transparantie vakbonden bij 

CAO overleg

- 2018 ontstaan nieuwe onafhankelijke vakbond 

MV2, 21.000 volgers FB

- Bestreden door oude vakbonden middels trol-

gedrag vanuit oude bonden, door ondermeer 

Maarten Brink

- Bestreden  middels nieuw ingerichte groep 

‘collega’s politie’, aangestuurd door ACP en 

NPB 

- Overduidelijk geen behoefte aan werkende 

acties, Jan Struijs en Gerrit van de Kamp op 

schoot bij minister

- Nieuwe Bond kon niet bestaan in oude bestel, 

geen erkenning politie, moet zijn aangesloten 

bij vakcentrale 



MV2
Politiebond

2018

#Malieveld2.0 21.000 volgers



MV2
Politiebond

In de social mediagroepen vooral bestreden door Maarten Brink, woordvoerder ACP



MV2
Politiebond



Inspraak in 
Nederland

Onafhankelijke bonden moeten 

aangesloten zijn bij vakcentrale



Eerste 
Zorg



Eerste 
Zorg



Eerste
Zorg



Eerste
Zorg

VN rapporteur Melzer

veroordeelt geweld



Eerste
Zorg

VN rapporteur Melzer

veroordeelt geweld

Conclusies zonder onderzoek

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP is verbaasd dat Melzer nu 

al conclusies trekt. "Ik dacht: 'Ik ga het rapport opzoeken waarop hij de uitspraken 

baseert, daar zal hij grondig onderzoek naar hebben gedaan, want dat lijkt me logisch 

als je deze teksten gebruikt'. Alleen is er tot mijn verbazing geen onderzoek, hij heeft 

het gedaan aan de hand van beelden."



Bijvangst: Mail 
vakbonden
Rotterdam

Mail 4 februari 2022 verzonden door vakbond in Rotterdam. 

Zij verbinden daarin hun kansen op betere CAO 

aan loyaliteit getoond rond ‘anti Corona demonstraties’. 



6 feb



G van de 
Kamp

16 maart

16 februari



Eerste
Zorg

Geluiden dat er vreemde zaken aan de hand waren 2 januari

- P4F start onafhankelijk onderzoek naar 2 januari

- 30 getuigen gehoord

- Onderzoeksteam van 25 man opgetuigd

- 80 extra onderzoekers in database

- Onafhankelijk onderzoek in opbouw

- ‘Politie wist van elkaar niet wat er moest gebeuren’

- Demonstranten werden vriendelijk door politie het veld opgelaten

- De groep werd kunstmatig richting een ME linie geleid

- Er kwam zicht op een actieve rol vakbonden



Onafhankelijk 
onderzoek

November 2021, P4F Nederland begint zelf

onafhankelijk onderzoeksbureau en doet 

onderzoek naar voorvallen op 2 januari 2022 

Amsterdam



Alarmerend 
bericht uit politie 
chatgroep



FB groep
‘Collega’s
Politie’



Chatgroepen
Relevant



Onderzoek 
naar deze 
groep



Onderzoek 
naar deze 
groep

Men gaat er vanuit dat de media meekijkt



Onderzoek 
naar deze 
groep

Gebruiken politiesystemen,

emailadressen



Onderzoek 
naar deze 
groep

Belangrijke rol 

politiebonden NPB ACP



Onderzoek 
naar deze 
groep

Wie zit er achter? Een oude bekende, Maarten Brink



Alarmerende 
bericht uit politie 
chatgroep

Beheerder(s) chatgroep 

voorzien bericht van 

‘disclaimer’ -> ‘humor’

Morbide humor



Onderzoek 
naar deze 
groep

Een hele kleine groep die toonaangevend is, 

maximaal 30 á 40 personen van de 

totaal bijna 9000 volgers

Veel stigmatisering, volgers die tegen de groep 

ingaan worden snel en hard aangevallen

Haatzaaiende taal, opruiende taal, en aanzetten 

tot geweld



Verder 
onderzoek 
naar de 
pagina

Meer morbide humor



Wappies

Wat als je  de term ‘Wappie’ 

vervangt 

voor buitenlander

neger of Marokkaan 



Maarten 
Brink

Draait een bericht van het AD zo, dat het 

lijkt alsof het over Willem Engel gaat

Inhoudelijkheden gaan nooit verder als

dit voorbeeld ‘eng clubje’ 



Brian G



Dennis S

Inhoudelijkheden worden niet besproken



Voor 
andere
Agenten

Inhoudelijkheden worden niet besproken



Felicitatie



Kritiek 
intern



Geen
empatisch
vermogen



Naar eigen 
land terug 
trappen



Legitimeren 
geweld



Geweld
fantasie



Fantasie 
over 
geweld



Betere 
wapenstok



Rotterdam
19 november
2021



Rotterdam
19 november
2021

#trekpistool



Rotterdam
19 november
2021

22:00 uur 



Rotterdam
19 november
2021

22:10 uur



resumé

- Kleine groep sfeermakers

- Aangestuurd door vakbonden

- Kennelijk gedoogd door korpsleiding

- Deze groep moet net als bij de FVD beoordeeld gaan worden door de politiek

- Download vragen

- Korpsleiding


