Politiebond ANPV
Voor elkaar
De ANPV is aangesloten bij het Ambtenarencentrum
en de CESP (Le Conseil Européen des Syndicats de Police)
_______________________________________________

STATUTEN
NAAM
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: "ALGEMENE NEDERLANDSE POLITIE VERENIGING"
bij verkorting: politiebond Anpv.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.
3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
DOEL
Artikel 2
1. De Anpv behartigt de belangen van haar leden. Individueel en collectief.
Hierbij wordt het belang van het individu afgewogen tegen het collectief.
2. De Anpv handelt hierbij onafhankelijk van enige andere (politieke) partij.
INRICHTING
Artikel 3
1. Organen van de vereniging zijn: het hoofdbestuur, afdelingen, raad van voorzitters,
commissie van toezicht en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en
commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een
nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. De organen van de vereniging bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
MIDDELEN
Artikel 4
De Anpv tracht haar doel te bereiken onder meer door:
- Het bevorderen van goede wettelijke regelingen betreffende de rechtspositie van de
leden;
- Vertegenwoordiging in commissies van overleg en andere commissies waarbij de
belangen van de leden direct of indirect betrokken zijn;
- Het geven van voorlichting en verstrekken van informatie aangaande de belangen van
de leden;
- Het verlenen van bijstand aan haar leden bij geschillen over de rechtspositie en het zo
mogelijk verlenen van andere bijstand.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5
Lid van de Anpv kunnen zijn:
- Ambtenaren werkzaam bij de politie, en personen die krachtens een wettelijke regeling
zijn aangewezen als opsporingsambtenaar;
- Personen, die tot de in het voorgaande lid genoemde categorieën hebben behoord en
als zodanig pensioen, wachtgeld of een gelijksoortige uitkering genieten;
- Personen die niet behoren tot de categorie beschreven, maar voldoen aan nader bij
huishoudelijk reglement te stellen eisen.
Artikel 6
1. Personen die zich voor de Anpv uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen
op voordracht van het hoofdbestuur door de Algemene Vergadering tot erelid of lid van
verdienste of erevoorzitter worden benoemd.
2. Zij hebben het recht de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben daarin een
adviserende stem.
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Artikel 7
1. De aanmelding tot het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij het secretariaat.
2. Het hoofdbestuur beslist over de toelating van een lid. Ingeval van weigering kan de
Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt door:
- het overlijden van het lid;
- opzegging door het lid;
- royement door het hoofdbestuur.
2. Opzegging door een lid kan alleen schriftelijk en aantoonbaar bij het secretariaat van
de Anpv, met een opzegtermijn van drie maanden, ingaande de 1e dag van de maand
volgend op de maand waarin de opzegging aantoonbaar heeft plaatsgevonden.
3. Royement kan worden uitgesproken:
- Indien een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen.
- Indien van de Anpv redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
- Indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Anpv of
indien een lid de Anpv op onredelijke wijze benadeelt, dan wel de goede naam van de
Anpv op enigerlei andere wijze schaadt of in diskrediet brengt.
4. Een besluit tot royement van een lid door het hoofdbestuur moet schriftelijk en
aantoonbaar aan het betrokken lid kenbaar worden gemaakt, onder vermelding van de
reden(en) die tot de beslissing hebben geleid en kan onmiddellijk ingaan.
a. Het lid staat binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van besluit,
beroep open. Hij dient dit aantoonbaar schriftelijk in.
b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
c. Het betrokken lid kan zijn beroepsschrift op de eerstvolgende Algemene Vergadering
laten agenderen. Hij dient daartoe uiterlijk vier weken voor de Algemene Vergadering
aantoonbaar een verzoek in.
De Algemene Vergadering beslist over het door het lid ingediende beroep.
HOOFDBESTUUR
Artikel 9
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het hoofdbestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Het hoofdbestuur kan geen formele besluiten nemen indien niet ten minste de helft van
het aantal gekozen hoofdbestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
3. De besluiten worden ter kennis gebracht aan de raad van voorzitters.
Artikel 10
1. Het hoofdbestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, en
penningmeester (het dagelijks bestuur (DB)) en bestuursleden met een taak.
2. Deze taken worden bij Huishoudelijk Reglement bepaald.
Artikel 11
1. De Algemene Vergadering stelt het aantal hoofdbestuursleden vast.
2. Indien het aantal hoofdbestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd maar is verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
Artikel 12
1. Ten minste twee leden van het hoofdbestuur gezamenlijk, waarvan ten minste één van
het DB, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2. De hoofdbestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigd
bestuurslid laten vertegenwoordigen.
3. Het hoofdbestuur kan een derde machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen.
De machtiging dient te zijn getekend door ten minste drie hoofdbestuursleden en het doel
en de duur van de machtiging te bevatten.
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Artikel 13
De voorzitter, dan wel een ander lid van het DB is gerechtigd tot het tekenen van een
overeenkomst in het kader van arbeidsvoorwaardenoverleg, na daartoe bij besluit
verkregen goedkeuring van het hoofdbestuur en van de raad van voorzitters.
Artikel 14
1. Het hoofdbestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, tenzij daartoe de goedkeuring werd
verkregen vanwege de Algemene Vergadering.
2. Het hoofdbestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuurders kan de Algemene Vergadering een of meer personen aanwijzen om de
vereniging te vertegenwoordigen.
Artikel 15
1. De hoofdbestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de leden gekozen
voor een periode van drie jaren of bij tussentijdse vacaturevervulling voor de rest van de
zittingsperiode van hun voorganger.
2. De functie van voorzitter is niet verenigbaar met die van secretaris of penningmeester.
3. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Door de secretaris wordt een
rooster van aftreden bijgehouden.
4. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld over het rooster
van aftreden.
5. Het aantal leden met ontslag, pensioen of wachtgeld in het hoofdbestuur bedraagt ten
hoogste twee.
Artikel 16
Het lidmaatschap van het hoofdbestuur eindigt door:
- het overlijden van het hoofdbestuurslid;
- bedanken door het hoofdbestuurslid;
- royement door de Algemene Vergadering.
AFDELINGEN
Artikel 17
1. De leden van de vereniging zijn ingedeeld in afdelingen.
2. In het huishoudelijk reglement worden regels gegeven over de afdelingen, waaronder
begrepen regels aangaande de territoriale begrenzing, de taken en de bevoegdheden.
Artikel 18
1. Het afdelingsbestuur bestaat ten minste uit een voorzitter en een secretaris.
2. Zij worden benoemd uit en door de leden van de afdeling tijdens een voor leden
openbare Afdelingsvergadering overeenkomstig de systematiek en regels die gelden
voor het hoofdbestuur als vastgelegd in artikel 15 van deze statuten.
Artikel 19
1. De afdeling houdt tenminste één maal per jaar een voor leden openbare vergadering
ter voorbereiding van de Algemene vergadering als bedoeld in artikel 27 en verder.
2. Deze vergadering wordt ten minste twee weken voorafgaand aan de Algemene
vergadering gehouden.
Artikel 20
1. Bij vacature van de afdelingsvoorzitter kan het hoofdbestuur een waarnemend
afdelingsvoorzitter aanwijzen die dezelfde bevoegdheden heeft als de afdelingsvoorzitter.
2. Deze aanwijzing dient schriftelijk te worden bevestigd en kan niet langer duren dan de
eerstvolgende voor leden openbare afdelingsvergadering.
Artikel 21
Het afdelingsbestuur is verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.
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Artikel 22
1. Het hoofdbestuur kan afdelingsbestuurders schorsen en voor ontslag aan de
Algemene Vergadering voordragen. Het hoofdbestuur legt daarover verantwoording af
aan de raad van voorzitters.
2. Alleen met instemming van een 2/3 meerderheid van het voorzittersoverleg kan de
voordracht voor ontslag aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.
Indien deze meerderheid niet wordt gehaald, wordt de schorsing opgeheven.
Artikel 23
1. De kosten van een afdeling komen voor rekening van het hoofdbestuur.
2. In het huishoudelijk reglement kunnen hierover regels opgenomen worden.
RAAD VAN VOORZITTERS
Artikel 24
1. De raad van voorzitters bestaat uit de voorzitters van de afdelingen.
2. Indien het aantal raadsleden, om welke reden dan ook, minder dan zeven bedraagt,
kunnen toch geldige besluiten worden genomen.
3. De afdelingsvoorzitter kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde laten
vertegenwoordigen.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen hieromtrent nadere regels worden gegeven.
Artikel 25
1. De raad van voorzitters is belast met de bewaking van de missie van de Anpv, die op
voordracht van het hoofdbestuur, door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
2. De raad van voorzitters houdt toezicht op het bestuur.
3. De raad van voorzitters is bevoegd tot het geven van adviezen, gevraagd en
ongevraagd aan het hoofdbestuur.
4. Het hoofdbestuur dient binnen een redelijke termijn gemotiveerd op deze adviezen te
reageren.
Artikel 26
1. Indien een hoofdbestuurslid zich in strijd met de belangen van de Anpv gedraagt of
wanneer er omstandigheden zijn waarin een hoofdbestuurslid niet langer kan worden
gehandhaafd, kan hij door de van het raad van voorzitters in zijn functie worden
geschorst en voor ontslag aan de Algemene Vergadering worden voorgedragen.
2. Over deze voordracht wordt tijdens een voorzittersoverleg gestemd en moet er een
meerderheid van stemmen zijn.
3. De Algemene Vergadering is steeds bevoegd een (hoofd)bestuurslid te schorsen of te
ontslaan.
COMMISSIE VAN TOEZICHT
Artikel 27
1. Er is een commissie van toezicht die bestaat uit drie leden.
2. De leden worden benoemd door de raad van voorzitters.
3. Zij mogen geen lid zijn van de Anpv.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gegeven.
Artikel 28
1. De commissie van toezicht is belast met toezicht op het hoofdbestuur en het door haar
gevoerde beleid.
2. Zij heeft daartoe inzage in alle documenten die zij daarvoor nodig acht.
3. Zij kan alle leden en werknemers van de Anpv raadplegen.
4. De commissie is bevoegd tot het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd aan
het hoofdbestuur.
5. Het hoofdbestuur dient binnen een redelijke termijn gemotiveerd op deze adviezen te
reageren.
6. De commissie van toezicht overlegt ten minste twee maal per jaar met het gehele
hoofdbestuur.
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VOORZITTERSOVERLEG
Artikel 29
1. De raad van voorzitters vergadert samen met het hoofdbestuur tenminste een keer per
half jaar en zo vaak als het hoofdbestuur haar daartoe uitnodigt of zo vaak de raad dit
zelf wenselijk acht.
2. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of een ander hoofdbestuurslid.
3. De aanwezigen hebben allen gelijk stemrecht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 30
1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door het hoofdbestuur en de
afgevaardigden der afdelingen.
2. Iedere afdeling kan maximaal drie afgevaardigden benoemen. De afgevaardigden
worden door en uit de leden der afdeling gekozen.
3. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter of een ander lid van het
hoofdbestuur.
4. Algemene vergaderingen kunnen worden bijgewoond door:
- de leden;
- door het hoofdbestuur uitgenodigde personen.
- door de raad van voorzitters uitgenodigde personen.
5. Leden kunnen in deze vergadering slechts het woord voeren na daartoe verkregen
toestemming van de voorzitter van die vergadering.
Artikel 31
1. Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet bij Wet aan
anderen zijn opgedragen of waarin de statuten niet voorzien.
2. De Algemene Vergadering is bevoegd tot het instellen van commissies. Taak en
werkwijze van de commissies kunnen bij afzonderlijk reglement worden geregeld.
Artikel 32
1. De Algemene Vergadering komt jaarlijks voor één juni bijeen voor het houden van een
jaarvergadering. Hierin wordt door het hoofdbestuur verslag gedaan van de
werkzaamheden gedurende het afgelopen boekjaar en wordt rekening en verantwoording
afgelegd over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
2. Al wat volgens de statuten en reglementen of naar de mening van het hoofdbestuur
aan de orde gesteld moet worden, wordt besproken.
3. Goedkeuring van de jaarrekening en verantwoording strekt het hoofdbestuur tot
decharge.
4. Jaarlijks stelt de Algemene Vergadering de contributie van het komende boekjaar vast.
5. Jaarlijks benoemt de Algemene Vergadering op voordracht van het hoofdbestuur een
financiële commissie van drie leden (kascommissie), die geen deel mogen uitmaken van
het hoofdbestuur, en die tot taak heeft de boekingen van de inkomsten en uitgaven van
de penningmeester over het aan de Algemene Vergadering voorafgaande boekjaar te
controleren en van haar bevindingen verslag uit te brengen aan de Algemene
Vergadering.
Artikel 33
1. De Algemene Vergadering komt zo vaak bijeen als het hoofdbestuur nodig vindt.
2. Het hoofdbestuur is verplicht tot het bijeenroepen van de Algemene Vergadering
binnen een termijn van niet langer dan vier weken of zoveel eerder als noodzakelijk wordt
geacht, indien ten minste een derde van het aantal afdelingen daarom verzoekt.
3. Het hoofdbestuur stelt de agenda van de Algemene Vergadering samen en stelt de
leden in kennis van de agenda en plaats en datum waar de vergadering plaatsvindt.
4. Afdelingsvoorzitters kunnen agendapunten aandragen die door het hoofdbestuur
worden opgenomen.
5. Het hoofdbestuur zendt de oproep ter vergadering alsmede de agenda met de
bijbehorende stukken en de voorstellen ter behandeling op de Algemene Vergadering
tenminste vier weken vóór de vergaderdatum aan de afdelingen en de (ere)leden toe.
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6. In die gevallen waarin tenminste een derde van de afdelingen verzoeken tot het
bijeenroepen van een Algemene Vergadering kan de in lid 5 benoemde termijn worden
verkort in overleg met die afdelingen.
Artikel 34
In het huishoudelijk reglement kan een reglement van orde worden opgenomen.
STEMRECHT EN STEMMINGEN
Artikel 35
1. In de Algemene Vergadering wordt het stemrecht uitgeoefend door afgevaardigden als
bedoeld in artikel 30 lid 2.
2. Iedere afdeling brengt één stem uit, vermeerderd met één stem voor iedere
vijfentwintig leden die de afdeling telt, berekend naar het per 1 januari van het lopende
verenigingsjaar aan het secretariaat van de Anpv opgegeven aantal leden.
Het maximum aantal stemmen per afdeling bedraagt vijftien stemmen.
3. De namen der afgevaardigden dienen voor de aanvang van een Algemene
Vergadering door het bestuur van de afdeling schriftelijk aan het secretariaat van de
vereniging te zijn bekend gemaakt. Tenzij uit deze opgave anders blijkt, wordt de
eerstgenoemde afgevaardigde aangemerkt als stemgerechtigde namens de afdeling.
4. Hoofdbestuursleden hebben in de Algemene Vergadering een adviserende stem.
5.De Algemene Vergadering kan geen geldige besluiten nemen indien niet ten minste de
helft van het aantal potentiële stemmen ter vergadering kan worden uitgebracht.
Doet zich dit geval voor, dan wordt binnen dertig dagen, doch niet eerder dan vijftien
dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering gehouden waarin dan kan
worden besloten, ongeacht het aantal potentiële stemmen dat ter vergadering kan
worden uitgebracht, over die onderwerpen die op de agenda van de eerste vergadering
waren vermeld.
6. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Artikel 36
1. In het hoofdbestuur en de raad van voorzitters heeft ieder lid één stem.
2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen tenzij in
deze statuten anders vermeld is.
Artikel 37
1. In alle vergaderingen van de vereniging wordt omtrent personen schriftelijk en omtrent
zaken mondeling gestemd, tenzij de desbetreffende vergadering tot een andere wijze van
stemmen besluit.
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verworven, wordt een tweede verkiezing gehouden tussen de drie personen met de
meeste stemmen. Indien ook bij deze verkiezing niemand de volstrekte meerderheid
verwerft, vindt een derde verkiezing plaats tussen de twee personen met de meeste
stemmen.
Indien bij een derde verkiezing de stemmen staken, besluit de vergadering of aanhouding
tot de volgende vergadering gewenst is of dat ter vergadering door het lot moet worden
beslist.
MIDDELEN
Artikel 38
De inkomsten van de vereniging worden gevormd door:
- contributies van de leden;
- schenkingen;
- andere vormen van inkomsten.
VERENIGINGSJAAR EN BOEKJAAR
Artikel 39
Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.
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STATUTENWIJZIGING
Artikel 40
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een
besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat
daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Het voorstel tot wijziging dient tenminste vier weken vóór de dag der vergadering ter
kennis van de besturen van de afdelingen te zijn gebracht.
3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid
van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
ONTBINDING
Artikel 41
1. Een voorstel tot ontbinding van de vereniging is alleen mogelijk door een besluit van
een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met die mededeling.
2. Het voorstel tot ontbinding dient tenminste vier weken vóór de dag der vergadering ter
kennis van de besturen van de afdelingen te zijn gebracht.
3. Een besluit tot ontbinding heeft een meerderheid nodig van tenminste ¾ van de
uitgebrachte stemmen.
4. Het hoofdbestuur is belast met de vereffening.
5. De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van een batig saldo.
JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING
Artikel 42
1. Ten aanzien van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing van de
vereniging is hetgeen omtrent statutenwijziging is bepaald van overeenkomstige
toepassing.
2. Indien tot een fusie is besloten, dan wel een dergelijk besluit in voorbereiding is, wordt
door het hoofdbestuur een Fusiecommissie ingesteld.
3. De samenstelling van de Fusiecommissie en de aard van haar werkzaamheden kan bij
Huishoudelijk Reglement nader geregeld worden.
REGLEMENTEN
Artikel 43
1. Het hoofdbestuur stelt een huishoudelijk reglement vast ter regeling van hetgeen
volgens de statuten regeling behoeft en wat het bestuur verder nodig acht.
2. Het hoofdbestuur kan andere reglementen vaststellen voor wat zij nodig acht.
3. Reglementen en wijzigingen daarvan gelden pas nadat zij zijn vastgesteld door de
raad van voorzitters of de Algemene Vergadering.
4. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de wet of deze
statuten.
PUBLICATIE
Artikel 44
1. De statuten en reglementen worden op verzoek van een lid toegezonden.
2. De statuten en reglementen worden op de website gepubliceerd.
SLOTBEPALING
Artikel 45
In alle gevallen, waarin de statuten en de reglementen niet voorzien, of omtrent de
bedoeling of de omvang van een bepaling twijfel rijst, beslist het hoofdbestuur onder
kennisgeving aan de leden.
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