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Advocaat Bart Damen staat vijf van de negen gestrafte agenten in de Horster politieaffaire bij.
© Harry Heuts

POLITIEAFFAIRE

‘Aanpak agenten Horst is vreselijk unfair’
De agenten van de Horster politieaffaire zijn onevenredig hard en ‘unfair’
aangepakt door de Limburgse eenheidsleiding. Dat stelt advocaat Bart Damen
die vijf van de negen agenten vertegenwoordigt.
DOOR SJORS VAN BEEK EN RIK VAN HULST

De hele kwestie is volgens Damen te herleiden naar het zogeheten contextgedreven
werken; een werkwijze (minder bureaucratie, meer efficiëntie) waar het politieteam in
Horst sinds 2010 mee experimenteerde en jarenlang om werd geroemd. „Indertijd is
door de eenheidsleiding, onder leiding van korpschef Bryan Rookhuijzen, die het
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‘nieuwe werken’ introduceerde, aan alle wijkagenten in Horst opgedragen dat zij het
‘diepgrijze gebied’ moesten ingaan, de rafelranden van de wet moesten opzoeken. Dat
hield in dat zij uiteraard niet in strijd met de wet mochten handelen, maar wel zo veel
mogelijk in het belang van de burger moesten denken. Het heeft onder meer geleid tot
het jarenlang oprollen van veel hennepplantages”.

Falend leiderschap
Ook andere zaken zouden moeten worden meegewogen, aldus de Maastrichtse
strafpleiter: „De agenten waren zeer gedreven en ook altijd uitstekend beoordeeld. Tel
daarbij op de opdracht van Rookhuijzen, een falend leiderschap zoals de afwezigheid
van de teamleider gedurende een jaar (Jeremy Jonker was waarnemend chef in VenloBeesel geworden en liet zich op de werkvloer in Horst vertegenwoordigen door zijn
rechterhand, red.) en onvoldoende infrastructuur om zaken als in beslag genomen
spullen goed te regelen. Ik acht dan ook in strijd met het beginsel van fair play dat
men deze mensen hierop wil afrekenen.”

Naar mijn mening heeft de georganiseerde criminaliteit in Horst nu vrij
spel. Advocaat Bart Damen

Het vijftien maanden durende onderzoek door intern bureau VIK (Veiligheid,
Integriteit en Klachten) richtte zich onder meer op 236.527 WhatsAppberichten van
de Horster agenten. Zij deden daarin onder andere grove uitingen over collega’s, chefs
en verdachten. Ook deelden ze foto’s van lijken, ongevallen en gewonde arrestanten.
Damen benadrukt dat het geen openbare uitingen waren: „Het onderzoek draait met
name om het verwijt van het gebruik van een zeer besloten appgroep, wat op
gespannen voet staat met de vrijheid van meningsuiting. In een soortgelijke zaak in
Groningen werden door de politie daar geen straffen uitgedeeld, maar werd juist
voorlichting gegeven. Dat moet hier ook gebeuren.”

Unfair
Hij vervolgt: „Mijn cliënten werden geroemd om hun 24/7-mentaliteit en hun enorm
goede netwerk. Nu worden ze gestraft voor diezelfde 24/7-mentaliteit. Ik acht dat
vreselijk unfair.”
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Hij wijst verder op het feit dat de bestrafte agenten zélf intern ook zaken hebben
aangekaart. „Zij hebben de leiding beticht van allerlei zaken zoals vriendjespolitiek,
examenfraude, het zonder overleg veranderen van aanpak van criminaliteit en het
hebben van onoorbare relaties op het werk. Dat is dan ook de voedingsbodem geweest
waardoor men dit enorme en naar mijn mening overbodige en zeker niet
onafhankelijke onderzoek heeft opgestart. Zo zat de leiding bij sommige interviews.
Mensen konden dan niet meer in alle vrijheid verklaren. En ik heb nergens een
‘smoking gun’ gezien.”

Contactverbod
Tot slot noemt hij het ‘echt schrikbarend slecht’ hoe de politie als organisatie met de
gestrafte agenten is omgegaan. Daarmee doelt hij onder meer op het contact- en
spreekverbod. De agenten was verboden contact te hebben met welke andere
politiemedewerker dan ook in Nederland. Onder de bestrafte agenten zijn ook directe
buren, plus een agente die nota bene een politieman als partner heeft. „Het verbod
gold negen lange maanden. Er is op één cliënt na volstrekt niet naar ze omgekeken.
Uitermate slecht werkgeverschap. En dat voor een organisatie die in deze zaak op de
meest futiele punten mijn cliënten de maat neemt.” De agenten deden hun werk goed,
betoogt de advocaat. Nu ze op non-actief zijn gezet vallen er volgens hem gaten in de
misdaadbestrijding in de regio: „Al een jaar zijn er geen hennepplantages meer
opgerold. De eenheidsleiding heeft de criminaliteitsbestrijding met het naar huis
sturen van mijn cliënten enorm verzwakt. Naar mijn mening heeft de georganiseerde
criminaliteit in Horst nu vrij spel.”
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ONDERZOEK

Politieaffaire: Kamerlid wil ‘second
opinion’
Een onafhankelijke, externe commissie moet het onderzoek naar de politie
Horst-Peel en Maas opnieuw bekijken. Dat wil Tweede Kamerlid Chris van
Dam (CDA), die de minister van Justitie daarover gisteren vragen heeft
gesteld.
DOOR RIK VAN HULST EN SJORS VAN BEEK

Van Dam is al langer kritisch op de manier waarop binnen de Nationale Politie
integriteitsonderzoeken worden gedaan en de ‘vernietigende werking’ daarvan.
Twee jaar geleden pleitte hij in de notitie ‘Onveilig buiten? Veilig binnen!’ voor een
breed onderzoek daarnaar. Volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en
Veiligheid wordt dat onderzoek in november afgerond.
Tijdens het zogeheten notaoverleg in de Tweede Kamer sprak Van Dam over de
politieaffaire in Horst. Na vijftien maanden onderzoek door dertig rechercheurs, is
vijf dienders in Horst ontslag aangezegd. Vier anderen hangt een lichtere straf
boven het hoofd.
Het Kamerlid heeft zelf met een aantal agenten gesproken. Van Dam: „Wat hebben
ze gedaan? Een moord, een overval? Of gegevens doorgeven aan de onderwereld?
Je zou gelet op de inzet die op deze zaak gepleegd is, denken van wel, maar een
moordzaak krijgt minder aandacht. Nee, er was sprake van ondermijning van de
leidinggevenden en foute appjes in een besloten appgroep. Er zal vast heel veel aan
de hand zijn geweest in de cultuur en sfeer van dat team, maar je ziet het keer op
keer, ook hier: een probleem in de organisatie wordt opgelost door mensen naar
huis te sturen, kapot te maken en door een VIK-onderzoek (bureau Veiligheid,
Integriteit & Klachten, red.) in te stellen. Wat ze uiteindelijk ‘fout’ gedaan hebben
wordt in nagenoeg iedere andere organisatie door het management zelf opgelost.”
Van Dam vroeg de minister daarom een second opinion onderzoek uit te laten
voeren naar het tuchtrechtelijk onderzoek in Horst. Volgens hem zijn de betrokken
agenten „met overmacht bejegend”.
Grapperhaus zei het „Openbaar Ministerie niet in de wielen te willen rijden” nu er
nog een onderzoek door de Rijksrecherche loopt naar 1300 dossiers van de politie
Horst (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200721_00168890). „Ik kan mijn
licht daar nu niet over laten schijnen”. Wel erkende Grapperhaus dat het
disciplinaire traject bij de politie in het algemeen „te juridisch is geworden”.
De politie Limburg laat desgevraagd weten dat ‘in oktober’ duidelijk wordt of de
straffen voor de Horster agenten definitief worden.

POLITIE HORST

Rapport: intern onderzoek politie duurt
vaak te lang
Interne, disciplinaire onder- zoeken binnen de politie duren vaak te lang. Voor
de betrokken politiemedewerkers is dit ‘zeer belastend en onnodig zwaar’.
DOOR SJORS VAN BEEK EN RIK VAN HULST

Dat concluderen onderzoekers van de politie en de Politieacademie in een rapport
over het werk van de bureaus VIK (Veiligheid, Integriteit & Klachten). Het grootste
VIK-onderzoek ooit is onlangs afgerond bij de politie Horst
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200807_00170861). Naar aanleiding van
dat onderzoek zijn elf medewerkers bestraft; vijf van hen zijn ontslagen, na een
anderhalf jaar durend onderzoek door dertig rechercheurs. In totaal 160
politiemensen zijn als getuige gehoord.
Horst (of een andere politie-eenheid) wordt niet expliciet genoemd in de nu
verschenen landelijke review ‘Kwaliteit interne onderzoeken’. Diverse bevindingen
zijn echter ook al eerder geuit door critici van het Horster onderzoek, onder wie
CDA-Kamerlid Chris van Dam
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201015_95627997) die de huidige landelijke
review ook had aangevraagd.
Zo constateert de Politieacademie dat disciplinaire onderzoeken soms
‘indringender en omvattender worden dan nodig is voor het beantwoorden van de
onderzoeksvraag’. Het onderzoek in Horst is door politievakbond NPB en de
advocaat van de verdachte agenten ook ‘buitenproportioneel’ genoemd.

Persoonlijke omstandigheden
Ook zijn VIK-onderzoekers soms te veel gericht op de kale feiten en hebben ze te
weinig oog voor het welzijn en de persoonlijke omstandigheden van de onderzochte
medewerkers. Die voelen zich vaak behandeld als verdachten in een strafrechtelijk
proces, en de politieleiding onderschat de ‘impact van een disciplinair proces en de
onzekerheid die het afwachten meebrengt’. De agenten in Horst verkeerden ook
ruim zeven maanden in onzekerheid over wat hen precies werd verweten. Een
disciplinair onderzoek dient verder ook oog te hebben voor de ‘cultuur op de
werkvloer’, aldus het rapport dat gisteren is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Ook is er geen eenduidigheid over welke middelen bij een disciplinair onderzoek
mogen worden ingezet en of bijvoorbeeld telefoons mogen worden uitgelezen. In
Horst is dat op grote schaal gebeurd: veel bewijsmateriaal is gehaald uit de
onderlinge Whatsappgesprekken van de verdachte agenten.

De onderzoekers van de Politieacademie signaleren verder dat VIK-onderzoekers
niet altijd neutraal te werk gaan en ‘met suggestieve gevoelens een verhoor ingaan,
zowel met betrokkenen als met getuigen’. Ook zijn de VIK-medewerkers niet altijd
goed opgeleid en is hun werklast vaak te hoog. Geopperd wordt om grote, complexe
onderzoeken voortaan niet meer door de eigen politie-eenheid te laten uitvoeren.

Verandering
Minister Ferd Grapperhaus van Justitie erkent dat er veel mis gaat: „Het VIKonderzoek blijkt lang niet altijd snel, adequaat, zorgvuldig of respectvol genoeg te
zijn.” Verandering is nodig, zeker ook omdat ‘zichtbaar is geworden dat door deze
tekortschietende kwaliteit mensen mogelijk beschadigd zijn’.
Die mensen verdienen excuses, stelt vakbondsvoorzitter Gerrit van de Kamp (ACP):
„Het systeem dat de werkgever heeft opgetuigd voor integriteitsonderzoek rammelt
aan alle kanten.” Vakbondsvoorzitter Jan Struijs (NPB): „Het is al jaren een
ongecontroleerde bende, met als gevolg dat incompetente leidinggevenden veel
ruimte hebben gekregen voor willekeur en machtsmisbruik. Een schande dat het
korps heeft weggekeken terwijl eersteklas collega’s ten onrechte door de mangel
werden gehaald.”

