
Dennis 27 juni 2022

Strafontslag
Hoe de politie z’n politieke 
neutraliteit verkwanselt



3 omstandigheden
Aangedragen voor ontslag 

• Imagoschade politie

• Neventaken

• Acties tegen maatregelen

• artikel 10, eerste lid, van de AW 

• Artikel 8, tweede lid 2, onder a van de AW 

• APV Baarn en APV Barneveld (2:13)



BARB

Artikel 76

1, De ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan 
disciplinair worden gestraft.

2, Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van een voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in 
gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen.

Artikel 80

1, De ambtenaar kan niet worden gestraft wegens overtreding van artikel 10, eerste lid, Ambtenarenwet 2017, dan nadat daarover 
advies is ingewonnen van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren als bedoeld in artikel 80b.

2, Het bevoegd gezag geeft bij zijn besluit tot strafoplegging te kennen of dit in overeenstemming is met het ingewonnen advies.



Imagoschade

Versus



Imagoschade



Imago
‘Acties tegen maatregelen’

AD: Waarom zijn jullie hier vandaag? 
Dennis: Om te praten over onze grondrechten 



Imagoschade

AD: En in z’n algemeenheid tegen Corona maatregelen? 
Dennis: Nee nee, want tegen Coronamaatregelen dan ben je tegen iets, wij zijn voor iets.



Imagoschade

Dennis: Coronamaatregelen 
dat moet 

de overheid bedenken, 
als mensen daar tegen willen 

demonstreren dan is dat hun vrijheid 
van meningsuiting en vrijheid 

van demonstratie. 
Daar praten wij over, 

dat die mensen zich kunnen uiten. 



Uitspreken voor grondrechten 
Versus functievervulling (art10AW)



Spreekt namens de politie
‘Of wekt de indruk’

“meermaals heeft uitgegeven voor politiefunctionaris” 



Spreekt namens de politie
‘Of wekt de indruk’

“meermaals heeft uitgegeven 
voor politiefunctionaris” 



Spreekt namens de politie
‘Of wekt de indruk’

‘De AGFA constateert dat u deze activiteiten heeft ontplooid in uw 
hoedanigheid van politiefunctionaris en niet als privépersoon’.



Spreekt namens de politie
Dennis en Willem 21 augustus 2020

VIK: ‘In het gesprek 
komt diverse keren 
naar voren dat 
Spaanstra 
werkzaam is bij de 
politie’. 



Spreekt namens de politie
Dennis en Willem 21 augustus 2020

Vanaf 2 minuut 20:
Willem: ‘Hoe heb jij 
dit beleefd vanuit 
jouw politiebril?
Dennis: ‘Ja je beleeft 
het altijd vanuit twee 
brillen als je bij de 
politie hebt gewerkt.’



Anti-overheids-sentimenten

‘Ik neem het u in bijzonder kwalijk dat u voor dergelijke openbare 
uitingen veelal gebruik maakt van de openbare podia van 
organisaties en personen met een groot 
antioverheidssentiment, zoals Viruswaarheid.’

Er is binnen de politieorganisatie geen lijst en/of overzicht 
aanwezig over pro-overheidskringen en/of anti- overheidskringen.



Anti-overheids-sentimenten

VIRUSWAARHEID:
Wij strijden voor het behoud van 
een democratische rechtsstaat 

waarin ook onze kinderen nog de 
mogelijkheid hebben om zich in vrijheid 
te ontplooien en een leven te leiden met 
hun eigen overtuigingen en meningen. 

Deze vrijheden en grondrechten zijn het afgelopen 
decennium steeds verder in het gedrang gekomen.



Anti-overheids-sentimenten

Police For Freedom:
Protect and respect the freedoms 

and fundamental rights of everyone.

Seek union between civilians and 
members of the security forces, 
facilitating direct communication



Imagoschade



Imagoschade



Imagoschade



Imagoschade



Imagoschade



Imagoschade



Imagoschade



Imagoschade

Nog niet gewond 
genoeg geraakt





Imagoschade



Imagoschade

#trekpistool



Demonstreren in uniform
Niet bij Police For Freedom, wél bij de politie



Demonstreren in uniform
Niet bij Police For Freedom, wél bij de politie 



ARGOS / Melzer
Kop in het zand



ARGOS / Melzer
Kop in het zand



ARGOS / Melzer
Kop in het zand



ARGOS / Melzer
Kop in het zand



Boeren
Politie weer niet neutraal



Praten prive en niet als politieagent
31 december 2020 Den Haag 



Spreek privé en níet als politieagent
31 december 2020 Den Haag 






Davos
Politie moet weer neutraal en voor het volk



Davos
Politie moet weer neutraal en voor het volk
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