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Inleiding bij overzicht ontslagzaken politie 2009 en 2010 

Dit overzicht geeft informatie over de ontslagzaken ontstaan n.a.v. interne onderzoeken naar 

vermoedens van integriteitschendingen in de jaren 2009 en 2010. Het overzicht is gemaakt mede 

n.a.v. een wobverzoek van RTL, waarin werd gevraagd naar inhoudelijke gegevens over de interne 

onderzoeken naar incidenten m.b.t. integriteit binnen de Nederlandse politie. Na onderling overleg is 

afgesproken om naast het algemene verslag over de registratie van de interne onderzoeken 2008-

2010, dd. 17 december 2011, ook deze aanvullende informatie over de ontslagzaken in de jaren 2009 

en 2010, voorzien van uitleg en context, te verstrekken. 

 

Leeswijzer 

Een intern onderzoek - oriënterend, disciplinair of strafrechtelijk- wordt gestart n.a.v. een incident. De 

onderzoeken worden uitgevoerd naar incidenten geclusterd in categorieën.  Onderzoeken kunnen 

leiden tot aangetoonde schendingen en zaken, waarvan de verdenking is weerlegd of niet is 

aangetoond. Aangetoonde schendingen leiden tot een afdoening. Een verregaande afdoening is 

ontslag. Daarbinnen kan sprake zijn van voorwaardelijk en onvoorwaardelijk ontslag. In dit overzicht 

ziet u achtereenvolgens: 

- het jaar waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden; 

- de categorie waar het onderzoek naar heeft plaatsgevonden; 

- het incident binnen de categorie; 

- een omschrijving van het vermoeden waar het onderzoek zich op heeft gericht; 

- de soort afdoening n.a.v. de uitkomsten van het onderzoek, in dit geval ontslag; 

- de afdoening ontslag kan zowel voorwaardelijk (J) als onvoorwaardelijk (N) opgelegd worden.  

 

Achtergrondinformatie 

1. Omvang van het aantal onderzoeken naar integriteitsschendingen 

Gemiddeld raakt 1 op de 46 politiemedewerkers op jaarbasis betrokken bij een intern 

onderzoek naar een mogelijk integriteitincident. Dat is ruim 2% van de totale politiepopulatie
1
. 

 

2. Welk deel van de onderzoeken leidt tot een daadwerkelijke vaststelling van een 

integriteitsschending? 

Binnen de onderzoeken naar gemiddeld 1400 betrokkenen per jaar, wordt in 38% 

daadwerkelijk een integriteitsschending aangetoond. In 52% van de gevallen is er geen 

schending aangetoond. Bij 1 op de 3 betrokkenen bij een incident leidt het onderzoek tot het 

daadwerkelijk vaststellen van een schending en daarmee, al naar gelang de aard en ernst, tot 

een maatregel. 

 

3. Bij hoeveel betrokkenen leidt het uiteindelijk tot (voorwaardelijk) ontslag? 

Gemiddeld leidt een vastgestelde integriteitsschending in 14% van de gevallen tot een ontslag, 

in 11% van de gevallen tot een voorwaardelijk ontslag. 

 

 

  

  

  

 

                                                
1
 Berekening op basis van gemiddeld 64.500 personen over het tijdvak 2008-2010. Bron: Jaarverslag 

Nederlandse Politie 2010 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2009 zeden en omgangsvormen 
overige ongewenste 
omgangsvormen (burger) Disciplinair 

Betrokken politiefunctionaris onderhield meer dan 
zakelijke contacten met enkele dames (aangeefsters) 
waarmee hij vanwege zijn werkzaamheden mee in 
contact was gekomen. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 zeden en omgangsvormen 

overige ongewenste 
omgangsvormen (burger, 
collega), overig Disciplinair 

Betrokkene onderhield in strijd met een eerder verbod 
privé contacten met een sociaal zwakke persoon met 
beperkte verstandelijke vermogens. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 
zeden en omgangsvormen, 273-
309 vrijheid en lichaam 

overige ongewenste 
omgangsvormen (burger), 
persoonlijke vrijheid 273-286 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Collega bedreigde een vriendin van hem. Hij dreigde 
met het feit dat hij langs kwam en zijn pistool bij zich 
had. Verder enkele dreig sms'jes. Feit is ook bij andere 
vriendin gebeurd. Beide zaken konden niet SR 
bewezen worden. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 zeden en omgangsvormen 
overige ongewenste 
omgangsvormen (coll) Disciplinair 

Betrokkene heeft meerdere seksueel getinte 
opmerkingen en "grappen" gemaakt tegen een 
stagiaire. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 zeden en omgangsvormen 
overige ongewenste 
omgangsvormen (coll) Disciplinair laakbaar verbaal en fysiek gedrag in een café 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 
zeden en omgangsvormen, 239-
260 zeden en verlating 

overige zeden en 
omgangsvormen, zeden 239-
254 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Melding gekregen dat collega sex heeft  met 
minderjarig familielid. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 zeden en omgangsvormen 
overige zeden en 
omgangsvormen Disciplinair 

ongewenst gedrag en seksuele intimidatie door 
politieambtenaar ten overstaan van collega's 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 zeden en omgangsvormen 
overige zeden en 
omgangsvormen 

Oriënterend + 
Disciplinair 

Oriënterend ond. gestart naar ongewenste 
omgangsvormen.  Onderzoek leidde naar vele 
ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidaties. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 zeden en omgangsvormen 
overige zeden en 
omgangsvormen Disciplinair 

Signaal dat medewerker tijdens avond/nachtdienst 
pornosites bekijkt en wel erg jonge meisjes. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 zeden en omgangsvormen zedendelicten t.o.v. burger Strafrechtelijk 

 vrouw doet aangifte van verkrachting door een 
buurman, die bij de politie werkt, ze was destijds 16 
jaar. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 
zeden en omgangsvormen, 239-
260 zeden en verlating 

zedendelicten t.o.v. burger, 
zeden 239-254 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Betrokkene en een coll. kregen 's nachts melding dat 
s.o. afgeperst werd omdat hij naakt voor webcam had 
gestaan. 's Morgens is betrokkene naar de jongen 
gegaan en heeft seksfilms gedraaid en de jongen over 
de gulp "geaaid". 

BARP 77:1-J 
ontslag N 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2009 
zeden en omgangsvormen, 239-
260 zeden en verlating 

zedendelicten t.o.v. burger, 
zeden 239-254 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Schennis der eerbaarheid. Heeft oneerbare voorstellen 
gedaan aan twee 16 jarige meisjes 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 zeden en omgangsvormen 
zedendelicten t.o.v. collega, 
burger Disciplinair 

Betrokkene is student en hem wordt door drie 
vrouwelijke medestudenten verweten, dat hij 
ongewenste seksuele kontakten met hen onderhield. 
Dit vond meestal plaats via sms-berichten. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 zeden en omgangsvormen zedendelicten t.o.v. collega Disciplinair 

Medewerker vertoont ongewenst gedrag, maakt naar 
vrouwelijke collega's sexueel getinte bewegingen en 
houdt daarbij zijn geslachtsdeel vast. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 zeden en omgangsvormen zedendelicten t.o.v. collega 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Vrouwelijke medewerker is op bromfiets door 
mannelijke medewerkers bij haar borsten vastgepakt. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 zeden en omgangsvormen zedendelicten t.o.v. collega 
Oriënterend + 
Disciplinair 

vrouwelijke studenten maken melding van ongewenste 
omgangsvormen door mannelijke student. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 
zeden en omgangsvormen, 
misbruik bevoegdheden 

zedendelicten t.o.v. burger, 
onjuist gebruik regels en 
voorschriften Strafrechtelijk 

Betrokkene heeft seksueel contact gehad met 
minderjarig meisje, waarvan het meisje later aangaf dat 
het tegen haar wil was gebeurd. Uit onderzoek is de 
verkrachting niet gebleken. Strafbare feit heeft plaats 
gevonden kort voor zijn aanstelling. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 vermogen en bezit diefstal 

Oriënterend + 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

BE heeft zich schuldig gemaakt aan winkeldiefstal en 
oplichting 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 vermogen en bezit diefstal 
Oriënterend + 
Disciplinair diefstal cq verduistering winkelgoederen supermarkt 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 vermogen en bezit diefstal 
Oriënterend + 
Disciplinair diefstal van winkelgoederen 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 vermogen en bezit diefstal 
Oriënterend + 
Strafrechtelijk diefstal/verduistering GSM 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 vermogen en bezit diefstal Disciplinair 
Door regiokorps in kennis gesteld dat een medewreker 
was aangehouden voor winkeldiefstal. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2009 
vermogen en bezit, 310-349 
vermogen 

heling / oplichting / afpersing, 
bedrog 326-339 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Medewerkster bleek te beschikken over valse 
transponderkaart waarmee ze gratis kon parkeren. 
Vrouw verklaarde kaart gevonden te hebben en slechts 
éénmaal gebruikt te hebben. Twijfel bleef. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 vermogen en bezit overige vermogen en bezit 
Oriënterend + 
Strafrechtelijk 

BE heeft verm. telefoon en mapje met id pasjes etc. 
weggenomen van een kledingkast uit kleedkamer 
school . 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 vermogen en bezit overige vermogen en bezit 
Oriënterend + 
Disciplinair 

Door een dienstleiding is melding gemaakt dat twee 
medewerkers mogelijk de uren niet juist verantwoorden, 
die zij daadwerkelijk maken. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 vermogen en bezit overige vermogen en bezit 
Oriënterend + 
Disciplinair loonbeslag/niet nakomen van betalingsverplichtingen 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen Disciplinair Art 8 SR 25-11 Rijden onder invloed 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen Disciplinair Collega wordt verbaliseerd terzake art.8 WvW 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen Disciplinair doorrijd. na aanrijding, artikel 8 invorderen rijbewijs 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 Verkeersdelicten, valsheid 

onder invloed voertuig 
besturen, verlaten plaats 
ongeval, overige valsheid 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Medewerker werd aangehouden voor art 8 plus VPO 
Wegenverkeerswet. Blijkt eerder elders in den lande 
ook voor art 8 aangehouden te zijn geweest en dit te 
hebben verzwegen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 verkeersdelicten overige verkeersmisdrijven Disciplinair 

verlaten plaats ongeval in andere politieregio, pv voor 
gevaarlijk inhalen in andere politieregio verdraaien van 
feiten tov trajectbegeleiders en interne onderzoekers 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 valsheid betwistbare verantwoordingen Disciplinair 

Betrokkene heeft uren verantwoord als gewerkt, welke 
hij niet gewerkt heeft. Aangezien betrokkene hierna nog 
2 feiten pleegde is hij voor alle zaken ontslagen 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 valsheid betwistbare verantwoordingen Disciplinair 
Na diverse waarschuwingen gaat collega wederom de 
fout in met betrekking tot verantwoording uren. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 Valsheid, overig plichtsverzuim 
betwistbare verantwoordingen, 
overig Disciplinair 

Spoedmelding niet adequaat opgenomen en foutief 
invullen urenverantwoording. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2009 Valsheid, kwetsbaarheid 
overige valsheid, ongewenste 
contacten in privesfeer Disciplinair 

Naar aanleiding van eerder ingesteld onderzoek t.z. 
bedreiging en valsheid in geschrifte door collega tegen 
zakenpartner, ook disciplinair onderzoek. Daarbij ook 
loonbeslag. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 valsheid overige valsheid Disciplinair 
Plagiaat Blijkt 90% van drieluik hetzelfde te hebben als zijn 
klasgenoot. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair 
Betrokkene kreeg een loonbeslag, na in 2008 hiervoor 
voorwaardelijk ontslag gekregen te hebben. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair 

Betrokkene werd aan grens aangehouden op verdenking van 
mensensmokkel, terwijl hij als passagier meereed in auto 
van vriend. In 2010 bleek hij toch gedagvaard. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 overige plichtsverzuim Overige 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk ernstig plichtsverzuim + bedreiging collega team handhaving 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair Heeft voor een examen fake-bonnen uitgeschreven 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 overige plichtsverzuim Overige 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

leugenachtige verklaringen tav chef over vechtpartij waarbij 
politiemedew. betrokken was, aannemen van giften, 
verdonkere manen van inbeslaggenomen goed. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair 
Medewerker verantwoordt zijn uren niet juist. Is verschillende 
keren hiervoor al gewaarschuwd. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair 

Politieman duwde een in de weg staande dienstauto tegen 
een privé auto van een collega. Gebeurde op de 
binnenplaats van het politiebureau. Betreffende collega had 
alcohol gedronken. Niet vastgesteld hoeveel. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 overige plichtsverzuim Overige 
Oriënterend + 
Disciplinair ten onrechte reiskostenvergoeding ontvangen 

BARP 77:1-J 
ontslag J 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2009 overige plichtsverzuim Overige 
Oriënterend + 
Disciplinair 

zich niet houden aan reglement ziekteverzuim, 
kledingvoorschriften en privégebruik dienstauto 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 Opiumwet 
bezit verdovende middelen 
(vdm) Strafrechtelijk 

Betrokkene zou in vrije tijd in het bezit zijn van een kleine 
hoeveelheid harddrugs 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 Opiumwet verkoop, handel, invoer vdm 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

BE zou zich schuldig hebben gemaakt aan het vervaardigen 
en of vervoer van een grote partij xtc-tabletten. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 misbruik van positie lekken informatie naar anderen Disciplinair 

Betrokkene heeft informatie uit BPS gebruikt in de privésfeer, 
waardoor mogelijk criminele contacten van familieleden 
daarvan op de hoogte werden gesteld. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 misbruik van positie lekken informatie naar anderen Oriënterend 

Betrokkene heeft informatie uit politiesystemen doorgegeven 
aan vrienden. Zij had een tijdelijk contract en haar tijdelijke 
contract is ontbonden. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 misbruik van positie lekken informatie naar anderen Disciplinair schending geheimen 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 
misbruik van positie, 272/273 
schending geheimen 

lekken informatie naar 
criminelen 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Betrokkene verstrekt informatie aan derden waardoor 
rechercheonderzoek beïnvloed kan worden. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 
misbruik van positie, misbruik 
bevoegdheden 

misbruik bedrijfsmiddelen of 
uitrusting, onjuist gebruik regels 
en voorschriften Disciplinair 

Door leidinggevende is geconstateerd dat betrokkene 
ondanks eerdere afspraken in privetijd met zijn dienstauto 
rijd. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 misbruik van positie 
misbruik van informatie en 
informatiesystemen 

Oriënterend + 
Disciplinair 

BE heeft zich schuldig gemaakt aan de wetenschap dat 
collega een misdrijf pleegt dmv illegale kortingen op 
telefoonabonnementen en heeft dit niet dggvn aan 
leidinggevende 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 

misbruik van positie, 272-273 
schending geheimen, 
kwetsbaarheid 

misbruik van informatie en 
informatiesystemen, lekken van 
informatie naar criminelen, 
schending geheim, ongewenste 
contacten in prive 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Informatie ontvangen dat politieman informatie zou lekken 
naar criminelen. Tijdens onderzoek bleek dat politieman nog 
andere ongewenste wisselende contacten onderhield en 
anderszins onwenselijk gedrag vertoonde. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 misbruik van positie 
misbruik van informatie en 
informatiesystemen Disciplinair 

Medewerker maakt op verzoek van vriend een fake 
registratieset op en verwijdert deze naderhand uit het 
systeem. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2009 
misbruik van positie, 
kwetsbaarheid 

misbruik van informatie en 
informatiesystemen, ongewenste 
contacten in prive Disciplinair niet integer gedrag 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 misbruik van positie overige misbruik positie 
Oriënterend + 
Disciplinair ex doet klacht over gedrag van BE 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 misbruik van positie overige misbruik positie 
Oriënterend + 
Disciplinair reageren op publicaties gemeenteraadslid op website 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 misbruik bevoegdheden 
onjuist gebruik regels en 
voorschriften 

Oriënterend + 
Disciplinair dienstwapen schoonmaken bij vrijwilligersorganisatie 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 
misbruik bevoegdheden, 
positie, vermogen en bezit 

onjuist gebruik regels en 
voorschriften, misbruik 
bedrijfsmiddelen, 
legitimatiebewijs, overig Disciplinair 

Het innen van betalingen voor door hem uitgeschreven 
boetes, dit geld niet afdragen en het niet inleveren van 
uitgeschreven Tobiasbonnen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 misbruik bevoegdheden 
onjuist gebruik regels en 
voorschriften 

Oriënterend + 
Disciplinair leugenachtige verklaring na inval woning tz WWM 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 misbruik bevoegdheden 
onjuist gebruik regels en 
voorschriften Disciplinair 

Signaal dat betrokkene laptops uitlevert zonder dat deze aan 
beveiligingseisen voldoen. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 misbruik bevoegdheden 
onjuist gebruik regels en 
voorschriften 

Oriënterend + 
Disciplinair slapen op post 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 misbruik bevoegdheden 
onjuist gebruik regels en 
voorschriften Disciplinair Wilde collega ter zake art. 8 niet voorgeleiden 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 misbruik bevoegdheden overige misbruik bevoegdheden 
Oriënterend + 
Strafrechtelijk bedreiging met vuurwapen bij familielid 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 kwetsbaarheid belangenverstrengeling 
Oriënterend + 
Disciplinair 

Medewerker was voor meerdere malen betrokken bij 
mogelijke integriteitschending. Ditmaal 
belangenverstrengeling. Deed activiteiten privé, die 
betrokkene in werksituatie ook doet. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair 2de en 3de loonbeslag 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair 3e Loonbeslag bij medewerker 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie 
Oriënterend + 
Disciplinair 

Betrokkene werd opnieuw met een loonbeslag 
geconfronteerd. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 
Kwetsbaarheid, alcohol en 
drugs, opiumwet 

ongewenste contacten in privé-
sfeer, verkoop, handel, invoer 
vdm 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Betrokkene woonde samen met een lokale dealer VDM. Bij 
huiszoeking omstandigheden vastgesteld op grond waarvan 
werd geconcludeerd dat ze tenminste op de hoogte was. 
Actieve betrokkenheid niet bewezen. Aannemelijkheid wel 
aangetoond. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 kwetsbaarheid 
ongewenste contacten in 
privésfeer 

Oriënterend + 
Disciplinair niet integer gedrag 

BARP 77:1-J 
ontslag J 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2009 kwetsbaarheid 
ongewenste contacten in 
privésfeer 

Oriënterend + 
Strafrechtelijk vermeende contacten met criminelen 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 

Kwetsbaarheid, misbruik 
bevoegdheden, misbruik van 
positie 

(overige) ongewenste 
nevenactiviteiten, overig 
misbruik bevoegdheden Disciplinair 

Betrokken verricht nevenwerkzaamheden waarbij hij zich niet 
aan de voorwaarden heeft gehouden. Betrokkene heeft 
tijdens een ziekteperiode wel werkzaamheden verricht als 
examinator voor de PA. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 geweld en bejegening 
geweld tegen arrestant / 
verdachte 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Arrestant wordt door personeel cellencomplex natgespoten 
met brandslang om hem "af te koelen". Later wordt dezelfde 
arrestant in een drenkelingenpak op de luchtplaats gezet, 
terwijl de temperatuur onder nul is. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 geweld en bejegening 
geweld tegen arrestant / 
verdachte 

Oriënterend + 
Disciplinair 

Collega meldt onprofessioneel en agressief gedrag jegens 
collega's en arrestanten 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 geweld en bejegening geweld tegen burger 
Oriënterend + 
Strafrechtelijk 

BE zou over langere periode zijn ex-vrouw "geestelijk" 
hebben mishandeld 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 geweld en bejegening geweld tegen burger 
Oriënterend + 
Strafrechtelijk mishandeling, bedreiging en belediging nav verkeersincident 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 geweld en bejegening huiselijk geweld (privé) 
Oriënterend + 
Strafrechtelijk betrokkene sloeg partner op verschillende momenten 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 geweld en bejegening huiselijk geweld (privé) 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

De echtgenote van betrokkene heeft aangifte gedaan 
terzake huiselijk geweld. Betrokkene heeft ook diverse 
verwondingen opgelopen en heeft ook aangifte gedaan 
tegen zijn echtgenote bij de regiopolitie. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 geweld en bejegening huiselijk geweld (privé) 

Oriënterend + 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

De vriendin van een politiemedewerkster doet melding van 
huiselijk geweld door de politiemedewerkster. Dit onderzoek 
resulteert in een ander, separaatonderzoek naar de 
politiemedewerkster t.z. gebruik verdovende middelen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 
geweld en bejegening, 
verkeersdelicten 

huiselijk geweld (privé), onder 
invloed voertuig besturen 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Ex vrouw van coll. doet aangifte van huiselijk geweld. Als hij 
daarover gehoord wordt, wordt hij later die dag aangh. voor 
art 8 WVW. Hij had al voorw. strafontslag. Dit wordt nu 
tenuitvoer gelegd. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2009 geweld en bejegening huiselijk geweld (privé) Disciplinair Huiselijk geweld 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 
geweld en bejegening, 273-309 
vrijheid en lichaam 

huiselijk geweld (privé), 
mishandeling 300-306 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk Huiselijk geweld 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 geweld en bejegening huiselijk geweld (privé) Disciplinair 

Melding ontvangen dat een vrouw aan het bureau melding 
heeft gemaakt dat zij door haar echtgenoot, medewerker, 
mishandeld is en dat huiselijk geweld orde van de dag is. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 geweld en bejegening huiselijk geweld (privé) 
Oriënterend + 
Strafrechtelijk 

poging doodslag cq zware mishandeling dan wel 
mishandeling en bedreiging. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 geweld en bejegening overige geweld (privé) Disciplinair 
aspirant in andere politieregio aangehouden na een 
mishandeling 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 geweld en bejegening overige geweld (privé) Disciplinair 

Collega's misdragen zich tijdens feest. Hierbij worden 2 
personen mishandeld. De identiteit van deze personen is 
onbekend gebleven. Geen ambtshalve vervolging door O.M. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 geweld en bejegening overige geweld (privé) 
Oriënterend + 
Strafrechtelijk 

Twee medewerkers hadden een oplopend conflict met hun 
buren. Dit conflict kwam tot uitbarsting en er werd een klap 
en een duw uitgedeeld door de medewerkers. Hiervan werd 
aangifte gedaan door de buurman. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 
geweld en bejegening, misbruik 
bevoegdheden 

overige geweld en bejegening, 
overig 

Oriënterend + 
Strafrechtelijk 

betrokkene bleek in het bezit van imitatiewapens die hij had 
gekocht bij een internetbedrijf 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 
geweld en bejegening, misbruik 
bevoegdheden 

overige geweld en bejegening, 
onjuist gebruik regels en 
voorschriften Disciplinair 

betrokkene komt ondanks waarschuwingen meermalen niet 
op tijd in dienst. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 geweld en bejegening overige geweld en bejegening Disciplinair 
Dreigementen gericht tegen teamchef waarmee betrokkene 
een gesprek had. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 
geweld en bejegening, alcohol 
en drugs 

overige geweld en bejegening, 
overig 

Oriënterend + 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk openbare dronkenschap. Vernieling en bedreiging 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 alcohol en drugs alcoholgebruik in diensttijd Disciplinair 

Betrokkene verschijnt zonder kennisname niet op zijn werk. 
Betrokkene verschijnt onder invloed van alcohol op zijn werk 
waarbij hij gebruik heeft gemaakt van zijn auto. Betrokkene 
was middels een begeleidingstraject onder behandeling van 
zijn alcoholversl 

BARP 77:1-J 
ontslag J 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2009 alcohol en drugs alcoholgebruik in diensttijd Disciplinair 

Bij betrokkene werd bij aanvang dienst een alcohollucht 
waargenomen. Na blaastest bleek dat betrokkene te 
veel alcohol in het bloed had. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 alcohol en drugs alcoholgebruik in diensttijd Disciplinair 

Medewerker is, onder invloed van alcohol, op zijn werk 
verschenen. Hij krijgt hiervoor voorw. strafontslag. 
Enkele weken later wordt hij aangehouden t.z. art 8 
WVW en ontslag volgt 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 alcohol en drugs gebruik vdm Disciplinair Betrokkene gebruikt harddrugs in privétijd. 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 alcohol en drugs gebruik vdm Disciplinair 
Onderzoek naar het gebruik van harddrugs door twee 
collega's in privétijd 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 alcohol en drugs, kwetsbaarheid 
gebruik vdm, ongewenste 
contacten in privesfeer Disciplinair 

Uit een onderzoek bleek dat betrokkene verdovende 
middelen gebruikte, dit bestelde met zijn dienst GSM en 
ophaalde met een dienstauto. Zijn leverancier was een 
goede vriend. Betreft een ongewenst contact. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 alcohol en drugs 
handel, invoer, verkoop etc. 
vdm 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

BE zou zich schuldig hebben gemaakt aan het 
vervaardigen en of vervoer van een grote partij xtc-
tabletten. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 alcohol en drugs overige alcohol en drugs 
Oriënterend + 
Disciplinair art 8 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 alcohol en drugs overige alcohol en drugs Disciplinair art 8 + aanrijding 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 alcohol en drugs overige alcohol en drugs 
Oriënterend + 
Disciplinair art 8 WvW 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 alcohol en drugs overige alcohol en drugs Disciplinair BE wordt aangehouden art 8 en rood licht rijden 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 alcohol en drugs overige alcohol en drugs Disciplinair 
Collega gedraagt zich onbehoorlijk na aanhouding ivm 
gebruik alcohol. Heeft plaatsgevonden in andere regio. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 alcohol en drugs overige alcohol en drugs Strafrechtelijk 

Informatie van Bureau Integriteit (andere regio) 
ontvangen over het rijden onder invloed van 
politiemedewerker. Na dit feit heeft politiemedewerker 
nogmaals onder invloed van alcohol gereden. Hierbij is 
zijn rijbewijs ingevorderd.  

BARP 77:1-J 
ontslag N 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2009 alcohol en drugs, kwetsbaarheid 

overige alcohol en drugs, 
ongewenste contacten in privé-
sfeer 

Oriënterend + 
Strafrechtelijk 

medewerker gepakt voor rijden in invloed en kwam 
tijdens een recherche onderzoek over de tap met 
informatie over te houden alcoholcontroles. Hij zou ook 
ongewenste contacten hebben met als crimineel 
bekende staande personen. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 alcohol en drugs overige alcohol en drugs 
Oriënterend + 
Strafrechtelijk 

Onder invloed (artikel 8 Wegenverkeerswet) 415 ugl 
een motorvoertuig besturen 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 alcohol en drugs overige alcohol en drugs 
Oriënterend + 
Disciplinair verlaten plaats ongeval + art 8 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 273-309 vrijheid en lichaam levensdelicten 287 – 295 Strafrechtelijk 

Aangehouden als verdacht van het om het leven 
brengen van een vrouw middels messteken. P&O in 
kennis gesteld mbt buitenfunctiestelling 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 273-309 vrijheid en lichaam persoonlijke vrijheid 273 - 286 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Collega bedreigde een vriendin van hem. Hij dreigde 
met het feit dat hij langs kwam en zijn pistool bij zich 
had. Verder enkele dreig sms'jes. Feit is ook bij andere 
vriendin gebeurd.  

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 
272-273 schending geheimen, 
kwetsbaarheid, misbruik positie 

schending geheim 272-273, 
ongewenste contacten in privé-
sfeer, lekken naar criminelen 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Informatie ontvangen dat politieman informatie zou 
lekken naar criminelen. Tijdens onderzoek bleek dat 
politieman nog andere ongewenste wisselende 
contacten onderhield en anderszins onwenselijk gedrag 
vertoonde. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 
272-273 schending geheimen, 
overig plichtsverzuim 

schending geheim 272-273, 
overig 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Schending ambts-beroepsgeheim (waarschuwen dat 
hennepcontrole gaat plaatsvinden) 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2009 239-260 zeden en verlating zeden 239 - 254 Strafrechtelijk Art 240b WvSR (bezit hebben van kinderporno. 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 
239-260 zeden en verlating, 
273-309 vrijheid en lichaam 

zeden 239 – 254, persoonlijke 
vrijheid 273-286 Strafrechtelijk 

Via onderzoek blijkt dat betrokkene zijn minderjarig kind 
aanbiedt voor (sexuele) diensten. Later is tevens 
sprake van bezit kinderporno 

BARP 77:1-J 
ontslag N 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 

Voorwaardelijk 
J/N 

2009 239-260 zeden en verlating zeden 239 – 254 Strafrechtelijk 

Door meerdere vrouwen wordt aangifte gedaan tz 
ontucht en verkrachting. Betrokkene kwam met de 
vrouwen in contact via zijn werk en wist het vertrouwen 
te winnen. Met meerdere vrouwen waren gedurende 
langere tijd sexuele contacten. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 239-260 zeden en verlating zeden 239 – 254 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Melding gekregen dat collega sex heeft met minderjarig 
familielid. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2009 207-235 meineed en valsheid valsheid in geschrifte 225 - 235 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Door betrokkenen werden overtredingen opgemaakt 
van overtredingen die zij niet zelf geconstateerd 
hadden. De overtredingen werden door een burger 
geconstateerd en het lijstje met data, tijden en 
kentekens overhandigt. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 zeden en omgangsvormen 
overige ongewenste 
omgangsvormen (coll) Oriënterend 

BE zou zich tov twee vrouwelijke collega's en een 
burger (vrouw) niet integer gedragen hebben. Er zou 
mogelijk sprake zijn van sexuele intimidatie. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 zeden en omgangsvormen 
overige ongewenste 
omgangsvormen (coll) Disciplinair 

Diverse vrouwelijke studenten hebben melding gedaan 
van ongewenste omgangsvormen en onprofessioneel 
handelen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 zeden en omgangsvormen 
overige zeden en 
omgangsvormen Oriënterend 

BE zou in de periode van meerdere jaren een familielid  
zeer vaak verkracht te hebben. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 zeden en omgangsvormen 
overige zeden en 
omgangsvormen Disciplinair 

Betrokkene had buitenecht. relatie en hield privé en 
dienst niet gescheiden (Bezoeken brengen en bellen). 
Verder belde en sms'te hij ontzettend vaak met de 
diensttelefoon onder diensttijd (ong 60 uur in 6 mnd + 
duizenden sms'jes). 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 zeden en omgangsvormen 
overige zeden en 
omgangsvormen Disciplinair 

Tijdens oefen 3 daagse heeft betr. onder invloed van 
alcohol in de avonduren seksueel getinte opmerkingen 
en handelingen gemaakt, zich onbehoorlijk gedragen 
tegenover een collega en zijn geslachtsdeel getoond. 
Overleg OM geen strafr. onderzoek. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2010 zeden en omgangsvormen 
overige zeden en 
omgangsvormen Disciplinair 

Via internet downloaden van grote hoeveelheden 
kinderporno. Vond plaats in vrije tijd. Strafrechtelijk 
onderzoek door buitenkorps van zijn woongemeente. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 zeden en omgangsvormen zedendelicten t.o.v. burger Disciplinair 

Betrokkene zou ontucht hebben gepleegd met 
minderjarige en tevens werd er kinderporno 
aangetroffen op zijn pc. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 zeden en omgangsvormen zedendelicten t.o.v. burger Disciplinair Zedenmisdrijf / aanranding  
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
vermogen en bezit, 310-349 
vermogen Diefstal, diefstal 310-316 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk BE werd aangehouden voor winkeldiefstal  

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
vermogen en bezit, 310-349 
vermogen Diefstal, bedrog 326-339 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk Collega heeft geld uit fouilleringszak achtergehouden. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 vermogen en bezit diefstal 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk Diefstal dmv braak 3 fietsen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 vermogen en bezit overige vermogen en bezit 
Oriënterend + 
Disciplinair 

Onjuiste informatie verstrekt tijdens 
screeningsonderzoek en toont onvoldoende openheid 
en medewerking mbt privéschulden en 
feitenonderzoek. Vertoont leugenachtend gedrag. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
vermogen en bezit, 310-349 
vermogen Verduistering, bedrog 326-339 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Betrokkene heeft schadevergoeding ontvangen voor 
een dienstbroek die hij naar de stomerij had gebracht. 
Hij had de broek al eerder opgehaald maar vertelde dat 
de broek zoek was geraakt in de stomerij. Het geld 
heeft hij in eigen zak gestopt. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 vermogen en bezit verduistering 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

leidinggevende meldt dat gebleken is dat collega een 
door hem geïnd geldbedrag, niet heeft afgedragen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 vermogen en bezit verduistering Disciplinair 
nav. strafrechtelijke onderzoek ivm verduistering in 
dienstbetrekking is disciplinair onderzoek gestart. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 vermogen en bezit verduistering Disciplinair verduistering geld uit de afdelingskas 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen Disciplinair Art. 8 WVW op bromfiets beginnend bestuurder  
BARP 77:1-J 
ontslag J 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2010 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen Disciplinair 

betrokkene bestuurde voor aanvang van zijn werk op 
twee verschillende dagen onder invloed van alcohol 
(260 ug/l en 310 ug/l) een motorrijtuig. Hij verscheen 
onder invloed op zijn werk. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen Disciplinair 
Betrokkene is aangehouden ter zake het rijden onder 
invloed. Recidive. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen Disciplinair 
Betrokkene is aangehouden voor overtreding art 8 lid 2 
sub a van de WvW. Er is sprake van recidive. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen Disciplinair 

Betrokkene is aangehouden wegens het rijden onder 
invloed. Hij blies 395 ugl en heeft een rijverbod van 3 
uur gekregen. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Collega wordt voor de tweede keer binnen twee jaar in 
privétijd aangehouden voor het rijden onder invloed. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen Disciplinair 
Disciplinair onderzoek mbt artikel 8 WVW, betrokkene 
blies 420 UGL. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

medewerker onder invloed van alcohol betrokken bij 
eenzijdig ongeval. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Met drank op achter stuur een eenzijdig ongeval 
veroorzaken. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 
Verkeersdelicten, alcohol en 
drugs 

onder invloed voertuig 
besturen, overig alcohol en 
drugs 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Rijden onder invloed van alcohol in vrije tijd, resultaat 
AA 1110 ug/L, PV Regiopolitie tz art 8 WvW/ rijden 
tijdens ingevorderd rijbewijs, art 9 WvW. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 verkeersdelicten onder invloed voertuig besturen Disciplinair Rijden onder invloed, artikel 8 WvW 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 verkeersdelicten overige verkeersovertredingen Disciplinair 

Leidinggevende niet in kennisgesteld van invordering 
van rijbewijs. Na invordering rijbewijs wordt door BE 
nog wel gereden 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 Valsheid, 310-349 vermogen 
betwistbare declaraties, bedrog 
326-339 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

betrokkene maakt privé ongeoorloofd gebruik met 
dienstauto, tankt brandstof met pas voor privéauto en 
verantwoord niet gewerkte uren. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 valsheid betwistbare verantwoordingen Disciplinair 

Mogelijk onjuist verantwoorden van uren en werken als 
arrestantenverzorger zonder in het bezit te zijn van 
geldig BOA certificaat. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 valsheid betwistbare verantwoordingen 
Oriënterend + 
Disciplinair Mogelijk onjuist verantwoorden van uren. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 valsheid betwistbare verantwoordingen Disciplinair Ten onrechte declareren van reiskosten 
BARP 77:1-J 
ontslag N 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2010 valsheid overige valsheid Disciplinair 
Medewerker verantwoordt niet gepleegde telefoontjes 
in BVH. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 Valsheid, kwetsbaarheid 
overige valsheid, ongewenste 
contacten in privé-sfeer  Disciplinair 

Onderzoek nav. strafrechtelijke onderzoek. Vermeend 
plichtsverzuim bestaat uit het vermoeden van het 
valselijk opmaken van de loonadministratie van het 
bedrijf van echtgenote van betrokkene.  

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 valsheid overige valsheid Disciplinair 
Plegen van plagiaat bij examen, onjuiste informatie 
verstrekken aan collega's mbt loopbaanhistorie. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
Valsheid, 207-235 meineed en 
valsheid 

valselijk opmaken proces-
verbaal, meineed 207, valsheid 
in geschrifte 225-235 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Betrokkene verrichtte jarenlang HOVJ-taken terwijl zijn 
certificering verstreken was. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 
Valsheid, 207-235 meineed en 
valsheid 

valselijk opmaken proces-
verbaal, valsheid in geschrifte 
225-235 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Coll. maakt PV aanh. waarna blijkt dat de omschreven 
feiten/omstandigheden (kennelijk) niet kloppen met de 
camerabeelden  

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair 

BE zou zich in privé tijd niet integer gedragen hebben 
als gevolg waarvan het imago van het korps schade 
heeft opgelopen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair 

Betrokkene heeft naar een uitspraak van een juridische 
procedure mbt. zijn bezoldiging zijn werkzaamheden 
niet hervat. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan ernstig 
plichtverzuim omdat betrokkene naar herhaaldelijk 
oproep haar werkzaamheden niet heeft hervat. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair 

Betrokkene zou politiesystemen hebben geraadpleegd 
en de info gedeeld hebben met derden (een burger). 
Tevens zou betrokkene zijn meerdere onheus bejegend 
hebben. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair diverse uitlatingen over joden 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair 
geen juiste houding en commentaar naar col en leiding. 
Komt te laat en blijft zonder reden weg. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair illegaal bezit wapen + p.spray 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair Lekken van politie-informatie aan familielid. 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 overige plichtsverzuim Overige 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

mishandeling aangehouden verdachte. AG zegt dat hij 
stoot in gezicht kreeg nadat hij in de boeien was 
geplaatst.                                                                                                                                              RP 77:1-J ontslag N 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2010 overige plichtsverzuim Overige Oriënterend onprofessioneel gedrag. 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair 

Politieman heeft zich schuldig gemaakt aan 
ongeoorloofd verzuim en/of een verkeerde registratie 
van zijn diensttijd. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair Student pleegt plagiaat in werkstuk interview  
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 overige plichtsverzuim Overige Oriënterend Student zit vast voor een oude zaak. 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair Vernieling kabels autogordel dienstauto's (3 auto's) 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 overige plichtsverzuim Overige Disciplinair 
Zou in thuissituatie overlast bij buren bezorgen. 
langslepende zaak 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 overige overige 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk Coll. zou ripdeals plegen 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 Opiumwet verkoop, handel, invoer vdm Strafrechtelijk 

CIE melding vanuit België dat (-) weed meeneemt naar 
België als hij daar op bezoek gaat. Korte technische 
actie gestart en (-) aangehouden. (-) bekende de 
uitvoer van zeer geringe hoeveelheden soft drugs. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 ongeoorloofd bezit wet wapens en munitie Strafrechtelijk 

Collega ligt in scheiding. Zijn a.s. ex geeft aan dat zij 
een pistool heeft gevonden in huis. Vuurwapen is 
inbeslaggenomen. Is geen dienstpistool maar een 
wapen wat hij in buitenland heeft gekocht tijdens zijn 
diensttijd. tevens patronen bij aanwezig 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 misbruik van positie lekken informatie naar anderen Disciplinair 
BE informeert via privé-email een journalist over lopend 
opsporingsonderzoek 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 misbruik van positie lekken informatie naar anderen Disciplinair 

Heeft in EVC gesprek info verstrekt over lopend 
onderzoek en komende doorzoekingen, waarna deze 
info via derde(n) bij de media terecht is gekomen. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 misbruik van positie lekken informatie naar anderen Disciplinair mogelijk lekken/verstrekken 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 misbruik van positie 
lekken informatie naar 
criminelen Oriënterend mogelijk lekken/verstrekken aan criminelen 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
misbruik van positie, 272-273 
schending geheimen 

lekken informatie naar 
criminelen, schending geheim 
272-273 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Uitdraai van een kenteken is aangetroffen in auto van 
verdachte in hennepkweekzaak. Kenteken is bevraagd 
middels account coll.  

BARP 77:1-J 
ontslag N 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2010 misbruik van positie 
misbruik bedrijfsmiddelen of 
uitrusting Disciplinair 

Coll neemt dienstwapen mee naar zijn vrouw die een 
buitenechtelijke relatie heeft met een andere man, waar 
ze op dat moment verblijft. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 misbruik van positie 

misbruik macht en positie 
(intern), misbruik 
bedrijfsmiddelen of uitrusting 

Oriënterend + 
Disciplinair 

Melding van meerdere medewerkers over gedragingen 
van een politieman. De gedragingen vonden plaats in 
en buiten diensttijd. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 misbruik van positie 
misbruik van informatie en 
informatiesystemen Disciplinair 

Betrokkene heeft de politiesystemen geraadpleegd voor 
privédoeleinden en informatie aan derden verstrekt 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 misbruik van positie 
misbruik van informatie en 
informatiesystemen 

Oriënterend + 
Disciplinair 

Betrokkene heeft in de politiesystemen familieleden 
nagetrokken. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 
misbruik van positie, 
kwetsbaarheid 

Lekken van informatie naar 
criminelen, ongewenste 
contacten in privé-sfeer  

Oriënterend + 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Spreken over politie-informatie en op verzoek 
verstrekken daarvan 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 misbruik bevoegdheden 
niet nakomen wettelijke 
verplichting Disciplinair Rio RID Onderzoek ivm uitslag COT n.a.v. rellen  

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 misbruik bevoegdheden 
onjuist gebruik regels en 
voorschriften Disciplinair onrechtmatig binnentreden in woning 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 misbruik bevoegdheden 
onjuist gebruik regels en 
voorschriften Disciplinair student richt oefenwapen op medestudent 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair 

Betrokkene heeft langdurig zijn financiële positie niet op 
orde. Is hiervoor de laatste jaren tot twee keer toe 
ernstig onderhouden/gewaarschuwd. Desondanks zijn 
er nieuw loonbeslagen binnengekomen. Hierover lichtte 
hij vooraf zijn chef niet in. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair Betrokkene heeft voor de 4e keer een loonbeslag 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair 
Binnengekomen loonbeslag tijdens proeftijd wegens 
eerder loonbeslagen. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair Collega heeft voor de 2de keer loonbeslag. 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair In korte tijd 5e loonbeslag en niet open over situatie. 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair 
Meerdere binnengekomen loonbeslagen ten laste van 
een politieman. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair 
Onderzoek in verband met binnengekomen loonbeslag 
en dreigende huisuitzetting. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2010 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair 

Onderzoek naar het oplopen van schulden bij een 
politievrouw die al een voorwaardelijk ontslag had lopen 
in verband met loonbeslagen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair Tijdens schuldsanering niet houden aan afspraken. 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 kwetsbaarheid loonbeslag of financiële positie Disciplinair 
tweede en derde loonbeslag (belastingdienst en 
garagebedrijf) 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 kwetsbaarheid 
ongewenste contacten in 
privésfeer Disciplinair 

Betrokkene heeft bij de indiensttreding verzwegen en/of 
onjuiste en/of onvolledige inlichtingen verstrekt omtrent 
haar regelmatige aanwezigheid in een woning wv 
bekend is dat er drugs verkocht wordt. Ook werd er een 
overval gepleegd tijdens aanwezigheid. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 kwetsbaarheid 
ongewenste contacten in 
privésfeer Disciplinair 

mogelijk criminele contacten in familiesfeer en niet 
professioneel gedrag nadat een familielid was 
aangehouden 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 Kwetsbaarheid, valsheid 

ongewenste contacten in privé-
sfeer, betwistbare 
verantwoordingen Disciplinair 

ongewenste contacten en daarover tegen 
leidinggevende niet naar waarheid verklaren 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 geweld en bejegening 
geweld tegen arrestant / 
verdachte Oriënterend 

Door leidinggevende werd gemeld dat door een 
medewerker disproportioneel geweld werd gebruikt. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
geweld en bejegening, 273-309 
vrijheid en lichaam  

geweld tegen burger, 
mishandeling 300-306 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

BE heeft in privé tijd, samen met een ander, een 
persoon mishandelt. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
geweld en bejegening, 273-309 
vrijheid en lichaam 

huiselijk geweld (privé), 
mishandeling 300-306 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Betrokken politiefunctionaris heeft zich schuldig 
gemaakt aan fysiek geweld in privé sfeer 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
geweld en bejegening, 273-309 
vrijheid en lichaam 

huiselijk geweld (privé), 
mishandeling 300-306 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Betrokkene heeft zijn vriendin gedurende hun relatie 
meerdere malen mishandeld. Tevens zou hij zonder 
haar toestemming haar woning zijn binnengedrongen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
geweld en bejegening, 273-309 
vrijheid en lichaam 

huiselijk geweld (privé), 
mishandeling 300-306 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk Collega zou zijn vrouw (bijna ex)  o.a. slaan en stalken. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 geweld en bejegening huiselijk geweld (privé) Disciplinair huiselijk geweld 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 geweld en bejegening huiselijk geweld (privé) Disciplinair Huiselijk geweld 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 geweld en bejegening huiselijk geweld (privé) Disciplinair Mishandeling echtgenote 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 geweld en bejegening huiselijk geweld (privé) Disciplinair 

mishandeling van eigen vrouw in privétijd (poging 
doodslag, mishandeling en bedreiging). Vrouw heeft 
aangifte gedaan in andere regio. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2010 geweld en bejegening huiselijk geweld (privé) Disciplinair 
Partner van collega meldt dat betrokken collega haar 
mishandelt en bedreigt 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 geweld en bejegening overige geweld (privé) Disciplinair Onderzoek moord/doodslag op meisje 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 geweld en bejegening overige geweld (privé) Disciplinair 
politiemedewerker in andere politieregio aangehouden 
terzake mishandeling van een meisje. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 geweld en bejegening overige geweld en bejegening Disciplinair Betrokken bij mogelijke bedreiging met vuurwapen 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 geweld en bejegening overige geweld en bejegening 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Student wordt na afgeven van VGB gehoord als 
verdachte terzake mishandeling en maakt daar pas 
melding van nadat hij gestart is met de opleiding. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 alcohol en drugs alcoholgebruik in diensttijd Disciplinair Dienst verrichten, terwijl de adem naar alcohol rook. 
BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 alcohol en drugs bezit vdm Disciplinair 
Collega is tijdens evenement aangehouden als 
verdachte van bezit verdovende middelen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 alcohol en drugs gebruik vdm 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Be zou hard drugs gebruiken en hij zou deze aan 
verstrekken aan derden. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 alcohol en drugs gebruik vdm Oriënterend 
Drugs en alcoholgebruik, gokgedrag en dienstwapen 
mee naar huis nemen 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 alcohol en drugs gebruik vdm Disciplinair 

Medewerkers hebben gezien dat een collega in privétijd 
cocaïne heeft gebruikt. Betrokken medewerker heeft dit 
bekend. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 alcohol en drugs gebruik vdm Disciplinair 
Regelmatig gebruik softdrugs door executieve 
medewerkster. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 alcohol en drugs, opiumwet 
gebruik vdm, handel, invoer, 
verkoop, etc. vdm 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Via CIE vernomen dat BE hard drugs gebruikt en deze 
hard drugs ook verstrekt aan derden. De vrouw van BE 
zou GHB verkopen aan derden. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 alcohol en drugs gebruik vdm Disciplinair 
Volgens ontvangen informatie zou medewerker cocaïne 
gebruiken en/of gebruikt hebben. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 alcohol en drugs gebruik vdm Disciplinair 
Zou 2 jaar geleden XTC pillen achterovergedrukt 
hebben voor eigen gebruik 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 alcohol en drugs overige alcohol en drugs Disciplinair Rijden onder invloed 
BARP 77:1-J 
ontslag J 
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Jaar Categorie Incident Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2010 

350-354 vernieling, 310-349 
vermogen, 261-271 belediging, 
overig 

vernieling 350-354, diefstal 
310-316, belediging, overig Strafrechtelijk 

Door diverse aangevers is er aangifte gedaan ter zake 
belaging, vernieling, bedreiging, belediging en diefstal 
gepleegd door een medewerker van de politie. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
310-349 vermogen, misbruik van 
bevoegdheden 

bedrog 326-339, onjuist gebruik 
van regels en voorschriften 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

betrokkene heeft zonder toestemming in zijn 
dienstvoertuig privé gereden en een ongeval 
veroorzaakt en heeft een bekeuring die hij zelf moest 
betalen geprobeerd te laten seponeren. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 valsheid Overige valsheid Disciplinair  
Medewerker verantwoordt niet gepleegde telefoontjes 
in BVH. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 310-349 vermogen bedrog 326-339 Strafrechtelijk 

Er was aangifte gedaan tz dfst fietsen uit schuur zonder 
verbreking. Hierop ging verz. niet over tot uitkering. 
Aanpassing gedaan in aangifte door familielid en 
ondertekening door originele verb. en naar verzk. 
Verzeker. vroeg welke aangifte correct was. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 Overig plichtsverzuim overig Disciplinair  

Mogelijk onjuist verantwoorden van uren en werken in 
functie zonder in het bezit te zijn van een geldig 
certificaat  

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 
310-349 vermogen, vermogen 
en bezit, overig plichtsverzuim 

diefstal 310 – 316, verduistering 
321-325, diefstal, verduistering, 
overig 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Dienst GSM gebruiken om tijdens de dienst te bellen 
naar 0900 nummers (sex en datesites) waardoor hoge 
rekeningen ontstaan. Tevens diefstal cq verduistering 
van 3 GSM toestellen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 310-349 vermogen diefstal 310 - 316 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk winkeldiefstal  

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 
310-349 vermogen, vermogen 
en bezit 

verduistering 321-325, 
verduistering 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

leidinggevende meldt dat gebleken is dat collega een 
door hem geïnd geldbedrag, niet heeft afgedragen. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 273-309 vrijheid en lichaam mishandeling 300 - 306 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk Collega zou zijn vrouw (bijna ex)  o.a. slaan en stalken. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 
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Jaar Categorie Mogelijke schending Onderzoek Omschrijving van vermoeden Afdoening 
Voorwaardelijk 

J/N 

2010 
273-309 vrijheid en lichaam, 
overig plichtsverzuim mishandeling 300 – 306, overig 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Door betrokkene werd IN zijn woning zijn ex-vriendin 
mishandeld.Vriendin kwam de woning binnen en werd 
er door betrokkene uit gezet. Daarbij werd door hem 
geweld gebruikt en gaf hij een klap met een wapenstok, 
die hij illegaal onder zich had.  

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 
273-309 vrijheid en lichaam, 
geweld en bejegening 

mishandeling 300 – 306, overig 
geweld (privé) 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

melding dat collega bij incident is betrokken waarbij 
mogelijk mishandeling is gepleegd 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
273-309 vrijheid en lichaam, 
geweld en bejegening 

persoonlijke vrijheid 273 – 286, 
overig 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

BE wordt door collega (politieambtenaar), telefonisch 
bedreigd. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 
273-309 vrijheid en lichaam, 
350-354 vernieling 

persoonlijke vrijheid 273 – 286, 
vernieling Strafrechtelijk 

burger doet aangifte ter zake stalking en vernieling 
tegen politiemedewerker. Gaandeweg het onderzoek 
volgt een tweede aangifte ter zake stalking en 
vernieling door een andere burger tegen de zelfde 
politiemedewerker. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 272-273 schending geheimen schending geheim 272-273 Strafrechtelijk 

Betrokkene droeg kennis van vertrouwelijke 
gegevens/informatie, mbt de aanbesteding van nieuwe 
voertuigen, en heeft deze openbaar gemaakt via het 
internet. 

BARP 77:1-J 
ontslag J 

2010 273-309 vrijheid en lichaam mishandeling 300 - 306 
Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Betrokken politiefunctionaris heeft zich schuldig 
gemaakt aan fysiek geweld in privé sfeer 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 239-260 zeden en verlating zeden 239 - 254 Strafrechtelijk 
Betrokkene deed aangifte terzake onzedelijke 
handelingen gepleegd door een politiemedewerker. 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 

207-235 meineed en valsheid, 
310-349 vermogen, vermogen 
en bezit 

valsheid in geschrifte 225 – 
235, verduistering 321-325 

Disciplinair + 
Strafrechtelijk 

Betrokkene wordt er van verdacht meerdere personen 
in bekeuringsituatie te hebben laten betalen en daarbij 
bonnen heeft uitgeschreven met ander dienstnummer. 
(Verduistering/ valsheid in geschrifte) 

BARP 77:1-J 
ontslag N 

2010 131-206 orde, veiligheid, gezag openbaar gezag 177 - 206 Strafrechtelijk Het doen van valse aangifte. 
BARP 77:1-J 
ontslag N 

 


