BETTER is BETTER
Union for support of positive processes. For a healthy society!
www.Better-is-Better.jaaaa.net or www.BETTERisBETTER.jaaaa.net. We support:

PressureGroup1Million . Discover your power!

PressureGroup1Million for
Truth-Test-Pass-duty for governments
Truth-Test-Pass-duty for governments
makes later needless 100 demonstrations against … :
against bad laws, against too high taxes, against government-deceit, against criminal
cops, against corruption, against excessive government control on the citizens, against
dictatorship and against a Corona-Pass-Duty for all, based on lies and cheat, on wrong
PCR-tests, unable to detect living viruses, a duty, nothing else than a step to push citizens into

the injection trap to place via injections selected biological weapons into their bodies,

a. to make infertile a first group,
b. to let die a second very big group,

infect them with a deadly disease, a kind of AIDS,

Aids2, killing people slowly+painfully, the process started, delayed or fastened via 5G-orders from outside.

c. to depose foreigner DNA in a third group, so that they give birth to foreigner
babies with black eyes and unknown baby-properties.

d. to place 4 types of nano-chips into the body, as bridges for 5G-orders (see
b.) from outside to the cells of the body.
If you want to join the BETTERisBETTER-Movement, then form, together with family
and friends, a group of 10 persons and choose a leader.
The groups of 10 cluster to 100 persons, then to 1000, then to 10.000, then to 100.000,
then to 1.000.000 persons, with a leader and vice-leaders on each stage
and develop an unknown control power.

As big BETTERisBETTER-Union we put through a Truth-Test-Pass-duty for
governments. And we dig out and put through suppressed innovations for a much
better health and a much better life.
www.

BETTERisBETTER.jaaaa.net

ScienceParty-with-WorldSolutions, X-Power, DefenseNet, BIG, Viruswaarheid, FvD
www.flyer-strategy-works.jaaaa.net … bpoc2020.nl ... www.volwassen-reageren-op-ww3.jaaaa.net
Anti-Disease-Foundation@protonmail.com . BlckBx-tv . www.Pressuregroup1MILLION.jaaaa.net

Waarom hebben wij een

PressureGroup1Million and a
Truth-Test-Pass-duty for governments nodig?
Integere politieagenten waarschuwen ons.

Het is 5 voor 12. Dat moeten alle burgers lezen !
Lees bijv. bericht nr. 20. Dat is duidelijk en heftig!

De maatschapiij is in gevaar !
Wij versterken de stem van integere agenten, die, omdat ze in
een machtshierarchie zitten, daardoor automatisch kwetsbaar
worden en met uitingen voorzichtig moeten zijn. Als ze hun baas
bekritiseren, kunnen ze als straf verplaatst worden en slechter werk krijgen.
Of zelfs hun baan verliezen. Indien ze al in een criminele omgeving zitten, baas
en vele collega´s crimineel, het corps door deep state in delen stiekem al omgebouwd tot werktuig voor een deepstate-dictatuur, dan kunnen ze met dreigingen
te maken krijgen tegen zich zelf en hun familie (Zie berichten van 80 integere agenten,
die via bpoc2020.nl

(bpoc buitenparlementaire onderzoekscommissie) hun ervaringen met ons

delen). En met pesterijen, om hun werk minder leuk te maken. En met kwetsende spelen, die

in deepstate-kringen tot de traditie behoren. Psycho-oorlog, om goede mensen uit de
politie te verjagen en hun machtsposten te bezetten. Met groepen van criminele COPs.

Altijd met groepen. Het zijn groepenspelers. Hoe kan men ze herkennen?
Zoals alle deepstate-mensen, deepstate-politici, deepstate-bankers, deepstate-miljardairs,
hebben ook criminele COPs een zieke hersenhoek. Van buiten ziet men die niet. Van buiten
lijken ze normaal te zijn. Maar in hun uitingen komt de zieke hoek soms naar voren. In een
smerige lach, lachen op de valse plekken: over schade lachen. Of lachaanvallen krijgen
(mondhoeken naar boven) en onderdrukken moeten (mondhoeken naar beneden), up and
down,…, up and down. Of een pokerface dragen, dat niet in de situatie past, om zieke

lachaanvallen compleet binnen te houden.

Of pppf´s laten zien, playing pranks pattern-faces zoals
kinderen, die streken uithalen (*foto´s op website). Daarachter zit een erfelijk defect ppp-gen, boze streken
uithalen, zonder schadebeperking. Het schadebeperkingsprogramma is bij hen kapot. En dit defecte ppp-

programma loopt het hele leven door.
Deze ziek-criminele COPs moeten het politiekorps verlaten. Hen uit het korps verwijderen moeten wij
voor elkaar krijgen, wij samen: actieve burgers en integere politieagenten. Daarbij helpt de Truth-Test
TT op basis van een EEG. TT.jaaaa.net. Zie www.Truth-Test-pass-duty-for-powerpersons.jaaaa.net
. .

www.Stemversterker.jaaaa.net

De situatie van de maatschappij is nog bedreigender, als je meeneemt, dat alle
politieagenten “geprikt” zijn, de criminele COPs met placebo´s, de integere agenten
met de echte mRNA-stoffen, die biologische wapens zijn, zoals beschreven in
www.

BETTERisBETTER.jaaaa.net

Op korte termijn worden de integere agenten ziek. Als beschermer van de maatschappij
vallen ze weg. Dan vertegenwoordigen alleen nog de criminele COPs als GESTAPO2
de politiemacht. De maatschappij zit dan in het knauw. Sluw gestrikt door deep state !
Daarom moeten wij spoedig voorgaan met herkennen en opruimen van de criminele
COPs. En met criminele politici met de opvallende smerige lach.
Dan kunnen wij ook de medikamenten bezorgen, die de biologische wapens in het
bloed van mRNA-geprikte agenten (en burgers) onscherp maken, zodat ze gezond
blijven en de burgers samen met integere militairs kunnen beschermen.
Deep state is een grote, maar zwakke groep, indien wij deze ziek-criminele personen
aan hun zwakke zieke kant aanpakken: bij hun zieke hersenhoek. Daar zijn ze bange
zwakke kinderen, alleen sterk in de groep. Met EEG en de Truth-Test-procedure
(eenvoudige Ja-Nee-vragen stellen) pakken wij ze snel.
Wij menen bij onze aanvallen op hen niet hen als personen, maar hun zieke hersenhoek.
Alleen de zieke hersenhoek van personen met deze vreemde erfelijke ziekte is onze vijand.

Deze vreemde explosieve smerige lach laat Rutte alleen soms voor minder dan een seconde
zien. Daarna verschijnt meteen weer zijn pokerface: een vriendelijke lach. Kijk oude Ruttevideo´s door en vind deze vreemde seconden-lach, bijv. wanneer hij triomfantelijk door een
menigte loopt en ergers een vriend ontdekt, met die hij in geheime lustspelen verbonden is.
Dan trekt hij zijn bek ver open en lacht explosief hem zo toe. Deze vreemde lach, van die er
meerdere soorten zijn, is een bewijs voor aanwezigheid van de zieke hersenhoek, explosief
en smeerig moeten lachen in de context van schadespelen (streken uithalen, playing pranks).
Politie-agent nr. 20 bericht in bpoc2020.nl (zie beneden) over nieuwe ME-collega´s, die na
grof geweld tegen demonstranten op het Malieveld, met knuppels op het hoofd voor veel bloed,
daarna dan op het politiebureau alle en voortdurend smerig lachend foto´s en video´s van hun
slachtoffers rond laten gaan en in zieke lust uit hun dach gaan. Rutte heeft hen, voor plegen
van geweld, zoals een dictator die nodig heeft, stiekem in het politiekorps gehaald. Mensen
met dezelfde ziekte, die hij zelf heeft. En niet Rutte alleen was dat. De ondergrondse machtsorganisatie deep state en haar machtscentrum BIS zijn daarbij betrokken. Het is 5 voor 12,
om deep state aan zijn zwakke kant aan te pakken. Met controles via de Truth-Test. Zie
schema boven. Rutte aan de Truth-Test, plus de deepstate-kring om hem heen, inclusief de
Tweede Kamer-leden, die hem steunen. Verdenking: Trojan Horses van deep state, zoals

Rutte zelf. Met opbouw van een ME-Gestapo probeert BIS de opbouw van de Gestapo in
Duitsland te kopieeren, die Hitler met brute geweld tot dictator maakte. Het is 5 voor 12.
Echter, vandaag hebben wij de middelen, om ons te weren. Actieve burgers, in actie komen:
TT inzetten. Dan valt het kartenhuis deep state in elkaar.
Tegen TT hebben ze geen middelen. Weten en observeren: zien, dat het altijd weer
gebeurt, dat Hunnen met de zieke hersenhoek chronisch voor sluwe bedrog en gecamoufleerde geweld kiezen, ook als ze vanuit hun machtsposiies goede oplossingen kunnen toepassen. Bedrog en onzichtbare geweld (ongevallen) zijn hun favoriete middelen. Cave canem!
In de top van de politie van gisteren en vandaag vallen mensen met opvallende namen op,
met namen, die in Hunnen-kringen veel vaker voorkomen dan normaal.
De Hunnen uit Khasaria aan de Caucasus zijn door Koning Attilla, de Hun, bekend als de
bloedkoning, o.a. volkerenmoord op de Burgunders, die rond 450 nC Europa wilde veroveren,
maar 451 verslagen werd. 1250 kwam het halve Hunnenvolk van de Caucasus naar Oosteuropa, op de vlucht voor de pest. 1376 kwam de rest, de tweede helft, naar Oosteuropa, op
de vlucht voor Dschingis Khan. Sindsdien zijn ze zonder eigen land. Toen kozen ze voor
nieuwe namen, kunstnamen, plantennamen, bloemennamen, kleurnamen, stedennamen.
Deze namen zoals Rothschild (kleur-naam), Akerboom en Van Essen (planten-naam en stad-naam)
en het defekte ppp-gen, dat achter de erfelijke lachziekte zit, achter de spelerziekte, de lustschademaker-ziekte, dat achter de zieke hersenhoek zit, hebben ze doorgegeven aan hun

nakomelingen, die later heel Europa en dan ook Amerika infiltreerden en in groepen, altijd in
gemaskeerde groepen, de machtsorganen van de naties binnendrongen, aangestuurd door
een geheime koning, navolger van Attila de Hun. Nu is een van de Rothschild-miljardairs de
geheime koning van de Hunnen, nu zit een Van Essen op de machtsposten politiebaas in
Nederland, voor hem was dat Erik Akerboom, die nu de machtsposten baas van de Geheime
Dienst, de AIVD, bekleedt.
De Rothschild-miljardair en Akerboom en Van Essen willen wij actieve burgers aan de TruthTest krijgen en op Ja-Nee-vragen antwoord hebben. De Hunnen-groep heeft dus een
bekende geschiedenis, en geen goede. Haar drijfveren (zieke hersenhoek) en haar favoriete
middelen (sluw bedrog en vernevelde geweld) zijn bekend. Echter niet bij alle burgers. Maar
nu ook bij jou, de lezer. Help mee, de informatie van ons, de wetenschappers, en van
integere en waarschuwende politieagenten (zie beneden) via flyers te verspreiden → kopieen
in de brievenbussen of direct in de handen van buren en vrienden !
Nog beter: bouw jouw eigen 10-er groep op, uit familie en vrienden (dat gaat makkelijk!) , die
met vele andere groepen van 10 samenclustert tot PressureGroup1Million.
En stop met support van machtsorganen en machtspersonen, die je niet vertrouwt, die
crimineel te zijn lijken en waarschijnlijk geraffinierd, door vele leugens verneveld, tegen de
burgers werken. Stoppen met support is meestal makkelijk: eenvoudig niets doen. Dat
kan je ook als eenling. Zeg niets daarbij. Eerst als je op de uitblijvende ondersteuning wordt
aangesproken, verklaar je vriendelijk: “De support-stop is tijdelijk. Zodra <het machtsorgaan>
/ <de machtspersoon> heeft laten zien, dat ze integer is, ga ik het support meteen weer
voortzetten. Niemand kan support van ons eisen, die achter onze rug ons bedriegt en tegen
ons werkt. “ Dat is een rationele standpunt, die je vol kan houden. Iedereen begrijpt jou.
Maak daarop attent, dat een integriteits-test met TT maximaal 30 minuut duurt.
www.TT.jaaaa.net

Op de volgende pagina´s nu uit de 80 berichten van politieagenten voor de BPOC, de
Buitenparlementaire OnderzoeksCommissie, de berichten nr. 20, nr. 30 en nr. 40 .
------------------------------------------------ ------

pppf´s -------------------------------------------

Bill Gates, playung bad pranks. Ogen naar de zijkant, lachend, mond dicht. Pppf

The highest judge in USA, just after having played a bad prank against Trump.
Ogen naar de zijkant, lachend, mond dicht. Pppf
------------------------------------------------ ------

pppf´s -------------------------------------------

* Verhaal van agent nr. 20
Dan volgen verhaal van agent nr. 30 en nr. 40, uit 1 tot 80
Mijn naam is… en ik werk nu 11 jaar bij de politie als politieagent en de
laatste jaren ook als ME-er. Mijn reden om bij de BPOC2020 te verklaren is
om de misstanden binnen het korps naar buiten te brengen. Om de
leugens die de korpsleiding, Minister-President Rutte en minister
Grapperhaus vertellen te ontkrachten. Want ik ben erbij geweest. Op 21
juni vorig jaar. En op 14 maart dit jaar. Op 21 juni 2020 als ME-er en op 14
maart ook. Beide keren op het Malieveld. Het is werkelijk verbijsterend
wanneer ik Rutte hoor spreken over ‘doorgesnoven hooligans’. Het was
vanaf het begin duidelijk dat de Aanhoudings Eenheid (AE) ingezet zou
worden. En niet om de relschoppers er tussenuit te halen, maar om zelf de
rellen te starten. We hadden als ME-ers geen idee waarom we daar bij dat
station moesten gaan staan. Er was daar niemand. Tot 13.30 uur, en de
demonstranten netjes naar het Centraal station liepen. Ze liepen
verdomme gewoon in een fuik! De deur van de politiebus ging open, en de
AE rende al meppend het publiek in. Die AE wist dat al van tevoren. Dat
hoorden we naderhand van ze. Wij werden er ter plekke mee
geconfronteerd. Ik verklaar hier dat de escalatie bewust beleid is. En wij
worden misbruikt eraan mee te werken. Want je hebt geen keus meer op
zo’n moment. De zaak ontploft ter plekke door toedoen van de AE. Het liep
op 21 juni volledig uit de klauw. Het waterkanon reed dwars tussen de
mensen door op hoge snelheid. Levensgevaarlijk, ik heb demonstranten
zien rennen voor hun leven. Ook kinderen. En dan 14 maart. Dat was zo
mogelijk nog erger. Toen werden we wel op voorhand ingelicht. We
moesten er op volle kracht in. Slaan op het hoofd voor veel bloed. De
honden erop, hoe dan ook. De arrestanten zijn gewoon mishandeld. Dat
gebeurde al in de bus. Duwen, laten struikelen, wrikken met de
handboeien. Die jongens van de AE zijn gewoon straatvechters. Daar
worden ze op uitgezocht. Die doen niets liever dan relschoppen. En daar
later op het bureau over opscheppen. De lol die zulke lui hebben over ‘in
elkaar geramde wappies’ is walgelijk. Het hele korps zit vol met die lui. De
goede agenten melden zich ziek, of werken door onder hoogspanning. Ik
heb nog nooit zoveel gejankt als het afgelopen jaar. Van de spanning. Het
is niet meer te doen. En je kan er met niemand binnen het korps over
praten. Vol trots sturen collega’s filmpjes rond van bebloede

demonstranten, van onschuldige mensen die letterlijk in elkaar geramd
worden door de politie. De politie. Waardoor ze beschermd zouden moeten
worden. Ik heb er geen woorden voor. De leiding en elke agent die hier
bewust aan meedoet zouden moeten worden aangeklaagd voor doodslag.
Ook die lui aan ’t Binnenhof moeten zich schamen, en zouden
aangeklaagd moeten worden. Ze liegen de mensen voor. Ik kan ’t weten,
want ik ben erbij geweest. Om ze dan naderhand zo te horen liegen en
bedriegen is verbijsterend en totaal onwerkelijk. Ik ben nu voorzichtig aan
het uitzoeken wie er net als ik mee wil kappen. Hoe groter de groep hoe
beter. Ik heb al verschillende collega’s naar de BPOC2020 gestuurd. Toen
ik dit initiatief zag was ik zo blij. Eindelijk gebeurt er iets! Eindelijk komt al
die smerigheid naar buiten. En de leugens van Rutte, Grapperhaus en de
korpsleiding. Laatst zei iemand van de leiding: “we moeten het korps
zuiveren van wappielovers”. Maar volgens mij is ‘zuiveren’ hetzelfde als
schoonmaken toch? De vuiligheid ergens uithalen, dat is zuiveren. Wat mij
betreft is zuiveren het verwijderen uit het korps van de korpsleiding,
collega’s die met plezier meedoen aan de gewelddadigheden en die lui
aan ’t Binnenhof. Ik hoop dat mijn verklaring daaraan bijdraagt.
Maart 2021 . Op dit moment wil ik de beelden van dit verhoor nog niet
laten publiceren door de BPOC2020. Dit uit veiligheidsoverwegingen.
*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

Verhaal van agent nr. 30,
na verhaal van agent nr. 20 en voor nr. 40, uit 1 tot 80
Mijn naam is… Ik werk nu 6 jaar als vrouwelijke agent bij de politie. Omdat
het onmogelijk is om mijn verhaal veilig intern te doen heb ik besloten de
BPOC2020 te benaderen om de omstandigheden waaronder ik moet
werken naar buiten te brengen. En met mij natuurlijk veel van mijn
collega’s. Ik ben idealistisch begonnen bij de politie. Verhalen over
discriminatie en seksisme deden al langer de ronde, maar ik dacht dat die
aangedikt waren en ik mijn mannetje wel zou staan wanneer mij dat zou
overkomen. Waar ik niet op gerekend had was dat mijn mannelijke collega’s
ongestoord hun gang kunnen gaan met het lastigvallen van hun vrouwelijke
collega’s met allerlei ongewenste intimiteiten. Whatsapp-groepen met pornofilmpjes,

waar zij bovendien smerige verhalen uitwisselen over agentes zijn geen

uitzondering en te walgelijk voor woorden. Nu we bovendien regelmatig
aangehouden demonstranten op het bureau hebben of burgers die een
coronaregel hebben overtreden loopt het volledig uit de klauw. Deze
mensen staan bloot aan seksueel getinte opmerkingen en rechtstreekse
oneerbare voorstellen. Ze worden nodeloos uren vastgehouden en zonder
proces-verbaal heengezonden. Ze worden blootgesteld aan smerige
opmerkingen van agenten over hun borsten, hun achterste en ga zo maar door.
Wanneer zo’n vrouw dan ook nog eens gekleurd is maken ze openlijk seksuele
grappen over bijvoorbeeld “hete Aziatische wijven” waar zo’n vrouw bij is. Ze
betrekken mij daar ook geregeld bij. Wanneer ze dan merken dat ik daar niet
van gediend ben moet ik het zelf de dagen daarna ontgelden. Ik ben namelijk
van Surinaamse afkomst dus de racistische seksuele opmerkingen vliegen dan
schaamteloos in het rond. In de media speelt het korps mooi weer en die

media werken daar blijkbaar graag aan mee. Op TV zie ik dan agenten die
zielig zitten te doen over ‘het toege-nomen geweld jegens agenten in tijden
van corona’. Dat klachten van demonstranten en andere burgers over
politiegeweld, seksuele intimidatie en racisme niet in behandeling worden
genomen vertellen ze er niet bij. De vertrouwenspersonen binnen de politie
zijn een lachertje. Ze zijn volledig op de hand van de leiding en je hebt
geen enkele garantie dat je verhaal binnenskamers blijft. Het zijn gewoon
amateurs. De repressie van de leiding naar de agenten is groot. Je
hebt gewoon te doen wat er gezegd wordt, ook wanneer dat tegen wat je
in de opleiding geleerd hebt over de politiewet indruist. Anders “is daar het
gat van de deur”. De leiding onderdrukt de agenten en de agenten
botvieren hun frustraties op demonstranten en burgers. Het insluiten
van demonstranten die gewoon gehoor willen geven aan een oproep om te
vertrekken is een voorbeeld van repressie door de politie jegens burgers. De
leiding geeft opdracht zoveel mogelijk demonstranten op te pakken. Je

laat ze uren ingesloten staan blauwbekken. Officieel zijn ze dan nog niet
aangehouden, dus kan je ze daarna gewoon 6 uur vasthouden voor
onderzoek en zonder proces-verbaal de straat opsturen. Het is puur misbruik
van macht. Ik heb nog steeds hoop dat het ten goede keert wanneer agenten
zich massaal gaan uitspreken. Uw commissie biedt mij die kans en daar ben ik
dankbaar voor. Wanneer u straks misschien wel honderden agenten hebt die
zich bij u uitspreken kunnen we naar buiten treden. Tot die tijd geef ik toestemming om mijn alleen schriftelijke verklaring online te plaatsen. Maart 2021.
*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van …................ “

Verhaal van politie-agent nr. 40
na verhaal van agent nr. 20 en nr. 30, uit 1 tot 80
Dit is mijn verklaring voor de BPOC2020. Ik ben door een vrouwelijke
collega gewezen op uw initiatief, een collega die inmiddels de actieve
dienst verlaten heeft na ernstige bedreigingen door collega’s die ik hier
verder ‘agenten’ zal noemen, omdat zij het woord collega niet verdienen.
Deze agenten hebben deze collega thuis opgezocht nadat zij bij de leiding
geklaagd had over het ‘verwerpelijk harde optreden tegen demonstranten
en burgers die een maatregel overtreden’. Voorts had zij bij de leiding
geklaagd over daaropvolgende seksuele intimidatie en seksuele
bedreigingen door de agenten. Zij is vrijgezel en woonde dus alleen. Deze
agenten hebben haar in hun vrije tijd opgezocht en bedreigd haar ‘te zullen
pakken in elk gat van haar flikker’ indien zij doorging met klagen bij de
leiding. Deze bedreigingen heeft zij bij een vertrouwenspersoon gemeld
die het aan de leiding heeft doorgegeven. Vervolgens heeft de leiding haar
gemeld dat zij twee keuzes had: zich ziekmelden of ontslagen worden. Zij
heeft zich ziekgemeld en heeft vervolgens zelf ontslag genomen. Zij zit nu
thuis met ernstige depressieve klachten en krijgt nog dagelijks telefoontjes
met seksuele bedreigingen van deze agenten. Zij durft hier geen aangifte
van te doen, want de agenten hebben gedreigd ’even langs te zullen
komen’ wanneer zij dat doet. Ik voel mij zelf ook niet veilig meer binnen de
organisatie. Het is bekend dat ik een agent ben ‘die sympathie voor die
kankerwappies’ heeft. Ik ben een man, dus ik word op een andere manier
getreiterd en dwars gezeten. Men weet dat ik de collega bijsta die ik eerder
noemde, en dat vinden ze ‘verraad’. Ik krijg telefoontjes waarin gezegd
wordt dat ‘met verraders korte metten wordt gemaakt’. Wanneer ik met
collega’s surveilleer heerst er een diepe stilte. Wanneer je niet
communiceert met een collega in een potentieel gevaarlijke situatie op
straat breng je jezelf, je collega en betrokken burgers ernstig in gevaar. Ik
heb één van de agenten die aan mijn collega de bedreigingen heeft geuit
daarop aangesproken toen we samen tijdens een dienst in de auto zaten.
Hij deelde mij mede dat ik mijn ‘kankerkop’ moest houden en heeft er de
rest van onze dienst het zwijgen toe gedaan. Dit zijn de omstandigheden
waaronder ik mijn werk moet doen. Wanneer dergelijke dingen uitlekken
naar de pers wordt er óf niet over geschreven, óf het wordt weggemoffeld
met de mededeling van het korps dat ze ‘geschrokken zijn van de verhalen
die naar buiten komen en een onderzoek in zullen stellen’. Wanneer er iets

uit dat onderzoek komt zie je dat zulke agenten overgeplaatst worden,
waarna ze op hun nieuwe werkplek gewoon weer opnieuw beginnen. Dat
heb ik niet van horen zeggen, maar heb ik zelf zien gebeuren. Dit soort
zaken speelt zich al jaren af binnen het korps. Het wordt sinds de crisis
alleen zichtbaarder omdat de crisis polariseert en de tegenstellingen op de
werkvloer toenemen, en daarmee ook wantoestanden zoals ik die zojuist
aan u vertelde. U zult begrijpen dat het voor mij ook onhoudbaar wordt om
nog langer als agent te werken onder dergelijke omstandigheden. Het
resultaat van vertrekkende politieagenten die niet met de werksfeer om
kunnen gaan en omdat zij zich onveilig voelen is dat de professionaliteit en
de integriteit van het korps als geheel achteruit holt. Dat is slecht voor de
veiligheid van de samenleving en voor het vertrouwen van de burger in de
politie. Resultaat daarvan is dat er meer geweldsincidenten plaats zullen
gaan vinden omdat de burger zich tegen de politie af gaat zetten wanneer
zij zich onrechtvaardig behandeld voelen. We stevenen af op een situatie
in de samenleving en het politiekorps die zeer ongezond en gevaarlijk is:
een politiekorps dat tegenover de bevolking komt te staan en met steeds
meer geweld zal gaan handhaven.
Februari 2021 Maart 2021 Deze verklaring mag schriftelijk en anoniem
gepubliceerd worden.
*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van …...... “
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