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Nieuwsbrief 18-2-2021

Brandbrief kabinet vaccineren politiemedewerkers

De coalitie van veiligheid (Vijftien vakbonden en beroepsorganisaties 
uit de sector veiligheid waaronder ook de ANPV) heeft een brandbrief

  aan de minister-president gestuurd om medewerkers uit de sector
  veiligheid zo snel mogelijk te vaccineren. De zorgen worden met de
  dag groter en ook uitval van collega’s is aan de orde van de dag. 
Met als dieptepunt de constatering dat er na de rellen in 
Oost-Brabant en Rotterdam vele collega’s besmet zijn met het
akelige virus en er ook collega’s in quarantaine. 

Het bestuur van de ANPV maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en steunen daarom deze 
brandbrief richting het kabinet. Het bestuur wenst iedere betrokken collega beterschap en sterkte 
in deze roerige tijd. 

“stay safe en let goed op elkaar”

Zie voor meer informatie de website coalitie voor veiligheid. 

Politiebonden stellen cao-ultimatum

Op vrijdag 5 februari heeft het kabinet een ultimatum toegestuurd gekregen dat 12 februari afliep.
Dat gebeurde nadat de besturen van de vier politiebonden zich hadden gebogen over de uitkomst 
van een digitale ledenpeiling over het accepteren van een loonsverhoging van 1,3 procent voor de 
komende anderhalf jaar. Deze peiling werd gehouden van maandag 25 januari tot maandag 1 
februari. In die acht dagen kwamen er totaal 9.948 reacties binnen. Het kabinet Rutte III heeft van
de gezamenlijke politiebonden tot en met vrijdag 12 februari 2021 de tijd gehad om met een 
acceptabele loonsverhoging voor de politiemedewerkers over de brug te komen.
Na het laatste kabinetsberaad voor de verkiezingen bleek dat het kabinet dat ultimatum naast zich 
heeft neergelegd en is niet ingegaan op de eis van de bonden. Hierop hebben de gezamenlijke 
bonden de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao afgebroken en gaan ze over tot acties. 
Een ruime meerderheid van de leden heeft zich eind januari voor deze koers uitgesproken.
Zie voor meer informatie over dit onderwerp het complete bericht op de website ANPV.

Stichting Surfivor: Surftherapie voor hulpverleners met PTSS 

"Surftherapie heeft me laten genieten van een leeg hoofd" – Marco 
Ben je een veteraan, heb je een politieachtergrond of juist één vanuit de brandweer, (ambulance) 
zorg of andere hulpverlening?  Vecht je al langere tijd tegen PTSS? 

Stichting Surfivor is er voor iedere
(geüniformeerde) hulpverlener en wij
willen je graag helpen.

Zie voor meer informatie de
website van de ANPV of de website van 
surfivor   Inschrijven voor surfivor kan via 
deze link

https://surfivor.nl/inschrijving
https://surfivor.nl/
https://www.anpv.nl/leden/hiervoor-kun-je-terecht-bij-de-anpv/stichting-surfivor-surftherapie-voor-hulpverleners-met
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
http://www.anpv.nl/
https://www.anpv.nl/actueel/politieacties-voor-loonsverhoging-op-komst
https://www.coalitievoorveiligheid.nl/nieuws/cvv-snelle-vaccinatie-hulpverleners-nodig-handhaving-staat-op-het-spel/
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Waarborgfonds Politie: vangnet voor schadekosten

De Nederlandse politiemensen beschikken over een goede rechtspositie als ze door hun werk 
(buiten hun schuld) schade oplopen. Desondanks kun je soms toch blijven zitten met (rest)kosten 
die je nergens kunt verhalen. Sinds 2011 kun je dan een schadevergoeding aanvragen bij de 
Stichting Waarborgfonds Politie (S.W.P.). 
De SWP is op initiatief van de politiebonden en de werkgever opgericht als extra vangnet bij 
privéschade. Doelstelling is het voorzien in een tegemoetkoming als een collega als gevolg van zijn 
beroepsuitoefening te maken krijgt met fysieke of materiële schade waarvan het niet aanvaardbaar
is dat hij daar volledig voor opdraait. Sinds de oprichting heeft het bestuur ruim 50 aanvragen in 
behandeling genomen.
Een voorbeeld: Na een late dienst heb je je privéauto voor je huis geparkeerd. De volgende dag 
ontdek je een kras over de hele zijkant. Bovendien blijkt jouw auto als enige in de straat te zijn 
beschadigd. Je hebt redenen om aan te nemen dat deze vernieling te maken heeft met je werk bij 
de politie. De reparatiekosten kan je niet verhalen op de dader en ook de rechtspositieregeling van 
de politie voorziet niet in een vergoeding. Wat nu? 

Op zo’n moment komt het Waarborgfonds Politie in beeld’, vertelt Petra van der Wiel, de nieuwe 
voorzitter van de gelijknamige stichting (SWP). ‘Dit is nog een eenvoudig geval, maar het fonds 
heeft ook collega’s kunnen helpen die voor hun eigen veiligheid moesten verhuizen en daardoor te 
maken kregen met extra kosten waarvoor de verhuisregeling van het korps (Brvvp) geen 
vergoeding bood.’

Zie voor meer informatie over dit onderwerp de brochure SWP of kijk op intranet (zoek op 
waarborgfonds)

Voor aanmelding belastinghulp tot uiterlijk 1-4-2021 klik op: deze link

ANPV, voor elkaar! wil jij ook wat voor een collega betekenen? 
Neem contact op of kijk bij wie je terecht kan!

Vorige nieuwsbrieven nog een keer inzien, klik op: deze link

Hikers en Avonturiers, klik op: deze link

https://www.anpv.nl/leden/hiervoor-kun-je-terecht-bij-de-anpv/belastinghulp-2021
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
http://www.anpv.nl/
https://www.hiking-adventures.nl/
https://www.anpv.nl/leden/magazine-en-nieuwsbrieven/nieuwsbrieven-van-de-anpv
https://www.anpv.nl/over-ons/over-de-anpv/anpv-organisatie
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
https://www.anpv.nl/system/files/waarborgfonds-politie-2021.pdf
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