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Nieuwsbrief 12 juni 2020
Is het raadplegen van de politiesystemen voor eigen gebruik strafbaar?
De Hoge Raad in Den Haag oordeelde dat het raadplegen systemen voor eigen gebruik geen
schenden ambtsgeheim is.
Op 7 april 2020 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:PHR:2020:149) een belangrijke uitspraak gedaan over
de reikwijdte van de strafbepaling van art. 272 Sr ‘schenden ambtsgeheim’.
Het Openbaar Ministerie gebruikt sinds deze zaak steeds de ruime uitleg van art. 272 Sr en vervolgt
agenten, waaronder begrepen ook andere opsporingsambtenaren, ook wanneer zij vertrouwelijke
informatie alleen hebben geraadpleegd, zonder deze te delen met een derde.
De verdachte zou in de periode van 1 maart 2015 tot en met 5 oktober 2016 telkens een geheim
waarvan hij wist dat hij als opsporingsambtenaar een wettelijk voorschrift te weten artikel 7 van de
Wet Politiegegevens, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers had verdachte
uit het (geautomatiseerd) bedrijfsprocessensysteem van de politie/KMar, Blueview en/of BVI-IB,
informatie over strafrechtelijke onderzoeken, informatie, persoonsgegevens en/of contactgegevens
van personen bevraagd en/of opgezocht en/of uit dat systeem gehaald voor eigen privé gebruik.
De Hoge Raad vindt dat deze toepassing buiten het bereik van de delictsomschrijving ligt. De HR: 2.5
“Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het ‘schenden’ van een geheim in de zin van artikel 272 Sr moet
worden uitgelegd als het verstrekken van geheime gegevens aan een ander die tot kennisneming
daarvan onbevoegd is. Gelet hierop geeft het oordeel van het Gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden,
dat de verdachte zijn ambtsgeheim heeft geschonden door geheime gegevens voor zichzelf te
ontsluiten, blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
Dit betekent dat het raadplegen van systemen voor eigen gebruik geen schenden van
ambtsgeheimen, ingevolge artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht oplevert.
Ondanks deze uitspraak van de Hoge Raad adviseert de Juridische afdeling van de ANPV om de
politiesystemen niet te raadplegen voor b.v. eigen privé gebruik enz., ook al deel je de informatie
niet met derden. Mogelijk zijn er openbare bronnen die wel de informatie kunnen geven.
Niet bekend is of betrokkene zich nog disciplinair heeft moeten verantwoorden.
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Theo Jansen gestopt als voorzitter postactieven
Recentelijk heeft onze voorzitter van de afdeling postactieven, Theo Jansen, bij het hoofdbestuur
aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden.
Bijzonder jammer dat hij deze keuze heeft gemaakt want hij was zeer betrokken bij de ANPV in zijn
geheel en specifiek bij de postactieven. Wij willen Theo dan ook hartelijk danken voor alles wat hij in
het verleden heeft gedaan voor de ANPV en wensen hem veel succes toe met het nieuwe
vrijwilligerswerk wat hij voornemens is te gaan doen in zijn woonplaats.
Inmiddels is er voorlopig voorzien in zijn opvolging. Zie hiervoor het andere artikel in deze
nieuwsbrief.
Theo blijft overigens gewoon lid van de ANPV en zal tijdens het voorzittersoverleg van 7 september
aanstaande formeel afscheid nemen van de ANPV en zijn collega voorzitters.

Afscheid Sanae Al Abbouy
‘Goedemorgen, politiebond ANPV met Sanae Al Abbouy spreekt u’ dat was de afgelopen 6 jaar een
vertrouwd geluid voor collega’s die de ANPV telefonisch benaderden. ‘Was’ want Sanae heeft
besloten om een nieuwe stap in haar loopbaan te gaan zetten en de ANPV te verlaten om bij een
semi overheidsinstelling te gaan werken. Per 1 juli a.s. neemt zij afscheid van de ANPV.
Het Hoofdbestuur wil Sanae graag danken voor haar inzet, betrokkenheid en ondersteuning
gedurende deze periode en wenst haar alle goeds toe voor de toekomst.
Zo spoedig mogelijk zal deze vrijgekomen functie opnieuw ingevuld gaan worden.
Sanae wil graag iedereen bedanken voor de jaren dat zij deel heeft mogen uitmaken van de ANPV en
het vertrouwen van de leden. Niet te vergeten de banden die er zijn ontstaan met vrijwilligers en de
collega’s, in het bijzonder Jolijn en Sascha.

Leo Ponsen waarnemend voorzitter afdeling postactieven
Naar aanleiding van het afscheid van voorzitter Theo Jansen bij de afdeling postactieven heeft het
hoofdbestuur gekeken naar een tijdelijke oplossing om deze vacature op te vullen. In overleg met
Leo Ponsen, thans aftredend voorzitter van de ANPV afdeling
Landelijke Eenheid, is door het hoofdbestuur besloten,
in overeenstemming met de statuten van de vereniging,
om hem te benoemen als waarnemend voorzitter van de
afdeling postactieven.

Wij wensen hem veel succes toe met zijn werkzaamheden.
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Korting op diensten notaris
In het verleden is er een afspraak gemaakt met notariskantoor Drost en Jutten’ in Den-Haag waar
leden van de ANPV tegen een mooie korting van 15 % op de tarieven gebruik kunnen maken van
diensten waar een notaris voor benodigd is.
Deze aanbieding voor de ANPV is enige tijd niet onder de aandacht gebracht van onze leden. Daarom
vestigen wij hier wederom de aandacht op. Het loont altijd de moeite om tarieven te vergelijken.
Lees hier meer.

Nadere onderbouwing peiling ANPV leden
Van 30 april tot en met 14 mei heeft de ANPV een peiling gehouden waarbij alle leden zich uit
konden spreken over het onderhandelaarsakkoord ‘Capaciteit, opleiding en vroegpensioen’. Deze
peiling is extern opgezet, gemonitord en gerapporteerd door het onafhankelijke peilingbureau
INKESTA uit Breda.
Voorafgaande aan deze peiling is er door de ANPV uitvoerig gecommuniceerd over het onderwerp
via de site, sociale media, reguliere en extranieuwsbrieven alsmede inbelrondes voor
videoconference. Daarnaast heeft INKESTA naar elk ANPV lid 4 mailings gestuurd met een
aankondiging, de peiling, een reminder na één week en een tweede reminder voor het sluiten van de
peiling.
Van onze leden heeft 23,26% gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om te stemmen. De eindscore
was uiteindelijk:
55,65% heeft vóór gestemd, 18,95% heeft tegen gestemd terwijl 25,40% heeft aangegeven het niet
te weten of geen mening te hebben. Van de tegenstemmers had 49,81% moeite met de tijdelijke
regeling vroegpensioen (RVU) Hierbij sprong er met name uit dat het tijdelijke karakter van de
regeling, het aantal politiedienstjaren en de uitsluiting van mensen met eindeloopbaanverlof de
grootste bezwaren waren.
77,74% van de stemmers gaf als rapportcijfer voor de ANPV een 6 of hoger. De verdeling over
leeftijdsgroepen was nagenoeg hetzelfde. 29,35% van de stemmers was 49 jaar of jonger, 35,65%
van de stemmers was tussen de 50 en 59 jaar terwijl 35% van de stemmers 60 jaar of ouder was.
Lees hier meer over het akkoord vroegpensioen RVU.
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