
Nieuwsbrief 22-7-2020

Aanvulling op artikel

‘Is het raadplegen van de politiesystemen voor eigen gebruik strafbaar ? 

In de laatste nieuwsbrief stond het artikel ‘Is het raadplegen van de politiesystemen voor eigen
gebruik strafbaar ? 

Uit het toegevoegde artikel zou je kunnen opmaken dat dit (helemaal) niet strafbaar is maar 
dat is niet correct. In het artikel stelt de Hoge Raad dat ‘het raadplegen van de politiesystemen
voor eigen gebruik’ géén schending van het ambtsgeheim (artikel 272 SR) oplevert
voor zover je die informatie niet deelt (korte samenvatting van het gestelde).

Maar het ‘raadplegen van de politiesystemen voor eigen gebruik’ is wel degelijk strafbaar maar
dan als computervredebreuk (artikel (en) 138ab e/o 138c SR). Tevens zal de eenheidsleiding 
hier disciplinair altijd iets van gaan vinden….. én kan er disciplinair opgetreden gaan worden.
  

Een gewaarschuwd mens telt voor ook in deze voor twee !

Laatste mogelijkheid invulling peiling

Vrijdagochtend, 24 juli 2020 om 09.00 uur, sluit de mogelijkheid om via een digitale peiling 
mee te doen aan de voorbereidingen om te komen tot een nieuwe cao 2021 en verder. 

Heb je via de digitale link die je 2 weken toegezonden hebt gekregen
(via anpv@digitalestemming.com) nog niet meegedaan, dan is het nu de laatste mogelijkheid 
om dat wel te doen. Ook jouw mening van belang. 

Doe mee en laat je horen !

Goede doel voor ANPV 2020 = KIKA

Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangekondigd heeft de ANPV voor 2020 een ‘goed doel’ 
geadopteerd en dat is in 2020 KIKA (Stichting Kinderen Kankervrij) geworden.

Zie voor nadere informatie over deze stichting ook de website van KIKA: https://www.kika.nl

Eén van de inkomstenbronnen vanuit de ANPV zijn de vrijwillige donaties die nieuwe leden 
doen tbv KIKA in de plaats van een welkomstcadeau. Deze wijze van doneren komt vooral voor
bij nieuwe studenten die lid zijn geworden van de ANPV. Helaas is deze inkomstenbron nu 
opgedroogd omdat alle wervingsmomenten op de politieacademie sinds medio maart geschrapt
zijn. 
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Ook merkt KIKA dat de totaalopbrengst van de
donaties in 2020 sterk achterblijven bij de
doelstellingen. Hierdoor kunnen projecten niet
gefinancierd worden terwijl het geld heel hard nodig is.
Dit is overigens ook van toepassing bij andere ‘goede
doelen’ die er zijn in Nederland. 

Omdat wij als ANPV dus in 2020 KIKA als ‘goede doel’
hebben geadopteerd willen wij deze Stichting ook via
onze nieuwsbrief onder jullie aandacht brengen. Ben je
bereid om vrijwillig een (kleine) donatie te doen aan
KIKA dan is die méér dan welkom. 

Een bijdrage kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL89INGB0000008118 of via
www.kika/doneren

Namens KIKA alvast bedankt !!

Nieuwe voorzitters voor afdelingen 

Theo Jansen heeft zoals bekend zijn functie als voorzitter van de afdeling postactieven 
recentelijk neergelegd. Inmiddels heeft Leo Ponsen, huidig voorzitter van de ANPV afdeling LE, 
aangegeven deze functie over te willen nemen. Hierdoor ontstaat er een vacature voor de 
voorzittersfunctie ANPV afdeling LE. Voor deze functie heeft Marcel Hamminga zich kandidaat 
gesteld.

Even voorstellen!

Mijn naam is Marcel Hamminga. 

Sinds 1994 al lid van de vakbond ANPV en sinds 2004 actief in het
afdelingsbestuur van de Landelijke Eenheid. Ik ben 52 jaar jong en
ik woon in Almere. Ik werk bij de dienst Landelijke informatie
Organisatie en wel bij de afdeling Business Intelligence en Kwaliteit.
Vanaf 2005 tot en met 2010, en van 2014 tot 2018 ben ik lid
geweest van de ondernemingsraad. Hierdoor heb ik een redelijk
beeld, van wat er binnen de eenheid gebeurt. Of dit nu een
cultuuronderzoek binnen de DLIO betreft, of de strategische
Personeelsplanning bij de diverse diensten. 
Ik weet wat hier speelt. 

Ik heb besloten dat ik het stokje van de huidige voorzitter van de
afdeling, Leo Ponsen, over wil gaan nemen. Leo gaat zich voorbereiden op zijn pensioen en 
daarmee verlaat hij ook de actieve dienst.  Hierom stel ik mij bij de volgende ledenvergadering
kandidaat als voorzitter van de afdeling Landelijke Eenheid. Op dit moment ben ik al 
plaatsvervangend voorzitter en zal ook meer de rol van Leo over gaan nemen. Mocht u ook 
ambitie hebben om voorzitter van de ANPV LE te worden, laat dit dan alstublieft weten. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij de afdelingssecretaris via ruud.hoogeveen@politie.nl. Ik vind het 
belangrijk dat leden kunnen kiezen en dat de beste voorzitter gekozen wordt. 
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Wetsvoorstel taakstrafverbod naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en minister Grapperhaus 
(Justitie en Veiligheid) dat het taakstrafverbod uitbreidt, is op 14 juli 2020 bij de Tweede 
Kamer ingediend. ´Geweld tegen personen met een publieke taak moet stevig worden 
aangepakt, daar past geen taakstraf bij.´aldus de bewindslieden.

Het taakstrafverbod geldt straks voor geweld tegen personen in de uitoefening van een 
publieke taak, gericht op de handhaving van de openbare orde of veiligheid. Dat zijn niet 
alleen politiemensen, medewerkers van de brandweer of ambulance en buitengewoon 
opsporingsambtenaren, maar ook andere personen met een publieke 
taak die tijdens hun werk met geweld te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld artsen en 
verpleegkundigen, verkeersregelaars en gevangenispersoneel. Elke dag steken deze mensen 
hun nek uit. Zij handhaven de orde, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen 
hulp aan mensen in nood. Niet zelden staan zij mensen bij die in acuut levensbedreigende 
situaties verkeren. Omdat hun werk handelend optreden vereist, hebben zij niet de 
mogelijkheid een stap terug te doen en zichzelf in veiligheid te brengen. 

Daarom verdienen zij bescherming tegen geweld.

De politiebond ANPV steunt dit wetsvoorstel en hoopt dat dit wetsvoorstel zonder al te veel 
discussie en aanpassingen door de Tweede Kamer zal komen. 

Bij de ANPV melden collega’s dat zij nog steeds te weinig zien,  dat geweld tegen ambtenaren 
in de publieke sector zwaarder en harder door de rechterlijke macht bestraft wordt. Het is een 
eerste stap in de goede richting.  De ANPV accepteert niet dat geweld tegen politiemensen 
behoort tot ‘het beroepsrisico”, zoals sommige rechters uitspreken, integendeel.

Geniet verstanding van de zomermaanden
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