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Nieuwsbrief 20 maart 2020 

 

Schade en het  Korps vergoed het niet? Dan is er het Waarborgfonds Politie! 

U heeft een late dienst gehad en uw privé auto geparkeerd voor uw huis. Als u de volgende dag weer 

met de auto naar het bureau wilt gaan, ontdekt u  een enorme kras over de volle lengte van uw auto 

en niemand heeft de dader gezien. Bovendien blijkt uw auto als enige in de straat beschadigd te zijn. 

U hebt redenen om aan te nemen dat deze vernieling te maken heeft met uw werk bij de politie. 

De flinke schadepost om de kras weer weg te laten werken kunt u niet verhalen op de dader en ook 

de rechtspositieregeling van de politie voorziet niet in het vergoeden van deze schade. Wat nu? 

 

‘Op zo’n moment komt het Waarborgfonds Politie in beeld’, vertelt Petra van der Wiel, de nieuwe 

voorzitter van de Stichting Waarborgfonds Politie. ‘Al is dit nog maar een eenvoudige casus’, vervolgt 

zij. ‘Het fonds heeft ook collega’s kunnen helpen, die voor hun eigen veiligheid gedwongen waren  te 

verhuizen en daardoor geconfronteerd werden met onverwachte, extra kosten, waarin de 

verhuisregeling in het Brvvp niet voorziet.’ 

‘De Stichting Waarborgfonds Politie (SWP) is op initiatief van de politievakorganisaties en de 

werkgever opgericht als extra vangnet voor situaties waarin andere regelingen niet voorzien’, licht 

Van der Wiel toe. ‘In de eerste plaats gaat het om fysieke of materiële schade als gevolg van de 

beroepsuitoefening waarvan het sociaal-maatschappelijk niet aanvaardbaar is dat de 

politiefunctionaris daar volledig voor opdraait.’  

‘De rechtspositie van de politie in Nederland is uitermate goed en politiemensen zijn over het 

algemeen uitstekend op de hoogte van hun rechten en verworvenheden’, vertelt zij. ‘Maar het kan 

gebeuren dat het stelsel van arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen niet voorziet in jouw 

situatie. Leveren algemene maatschappelijke regelingen ook geen passende oplossing op, dan kan 

het Waarborgfonds mogelijk soelaas bieden. Sinds de oprichting heeft het bestuur ruim 50 

aanvragen in behandeling genomen.’ 

 

Het Politie Veteranen Platform (PVP) is op zoek naar jou! 

 

Ben jij militair veteraan en werkzaam bij de politie,  

sluit je dan aan bij het PVP. Het PVP is een club van ex-militairen 

met de veteranenstatus, maar ook voor de politieambtenaar  

die op politiemissie is geweest in EU, NAVO, WEU verband etc. 

Veteranen van de missies van Korea, Libanon tot Mali zijn onze leden. De oudste leden zijn de 60 al 

gepasseerd en soms al met pensioen, de jongste leden zijn begin 20. Een mooie mix van alle missies, 

functies, krijgsmachtdelen en leeftijden. 

  

http://www.anpv.nl/
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Ditzelfde gaat op voor de Politie missiegangers vanaf de WEU missie op de Donau tot aan Mali 2020. 

Op zaterdag 27 juni 2020 is er weer de Nederlandse veteranendag. Ook het PVP loopt weer mee met 

een detachement in het defilé. Graag zouden wij zien dat nog meer veteranen werkzaam bij de 

politie zich bij ons aansluiten. De ultieme droom is een detachement van 100 collega’s. Tenue is 

tuniek met vangsnoer, pet en blauwe broek. Medals groot model opgemaakt. Geen tuniek,  geen 

probleem, wij kunnen daar in faciliteren. Wil je niet in uniform, dan is een net kostuum, colbert met 

pantalon en (missie)baret ook mogelijk. 

Wat wij je kunnen bieden is een hele mooie dag, met politiemensen die allemaal de missie ervaring 

hebben. Een dag waar je weer met gelijkgestemden kan zijn. Niet hoeft uit te leggen wat het voor jou 

persoonlijk betekend dat je veteraan bent. Een blik in elkaars ogen is al genoeg.  

Mooi om te zien is dat er vaak collega’s zijn die elkaar op deze dag weer voor het eerst sinds lange 

tijd tegen komen, dezelfde periode op missie zijn geweest en er dan achter komen dat zij beiden bij 

de politie werken. Aanmelden via de site van het Veteraneninstituut, via mijn VI. Geef aan bij 

vereniging PVP, Politie Veteranen Platform en je inschrijving komt vanzelf op onze lijst. Na de 

aanmelding sturen wij je nog een email over hoe laat wij verzamelen, briefen etc op 27 juni. 

Helaas mogen de Politie missiegangers (nog) niet meelopen in het defilé. De lobby hiervoor loopt nog 

steeds. Dat is ook een speerpunt van het PVP. 

Voor meer info over het PVP, check het politie Intranet, Agora, type in veteranen en je komt vanzelf 

op onze pagina uit. Wil je meer info, mail dan naar info@politieveteranen.nl. 

 

Het Coronavirus 

Er wordt in het hele land veel gezegd en 

geschreven over het onderwerp 

‘Coronavirus’ De TV, sociale media, radio 

en schrijvende pers zorgen voor een 

ruime communicatie. En met de 

toespraken van deze week van: MP 

Rutte, Bundeskanzlerin Merkel en 

President Marcon beseft toch iedereen 

wel hoe ernstig de situatie in Nederland, 

Europa en de wereld is.  

Binnen de NP zijn protocollen in werking getreden over ‘hoe te handelen als er sprake is of 

verdenking van Corona’ Ons advies is, handel met gezond verstand, volg de adviezen en bovenal als 

je twijfelt: kies voor je eigen gezondheid.  

Bij twijfel: raadpleeg de eigen coördinator in de eenheid. Elke eenheid heeft ook een SGBO en de 

eenheden communiceren via intranet. Ook de KL/NP communiceert via intranet. Lees deze 

berichtgeving en volg adviezen op! 

http://www.anpv.nl/
mailto:info@politieveteranen.nl
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Binnen de ANPV volgen ook wij de adviezen van het RIVM vanzelfsprekend op. Zo hebben Kees 

Wijnen (Hfd BV) en Hans Schoones (vice-voorzitter) en beiden woonachtig in Noord-Brabant, het 

epicentrum van de Corona uitbraak, al enige tijd thuis gewerkt en de provincie niet verlaten. Ook 

landelijke en regionale ANPV bijeenkomsten zijn door het Hoofdbestuur vooralsnog voor de 

maanden maart en april geschrapt. Het gaat per slot van rekening om de veiligheid van iedereen en 

dan is het onze plicht om daar ook een bijdrage aan te leveren om verdere verspreiding tegen te 

gaan.  

Heb je vragen of opmerkingen over de interne adviezen van de NP over Coronavirus of wil je gewoon 

‘je zegje kwijt over dit onderwerp’ dan kun je altijd contact opnemen met ons secretariaat via 

secretariaat@anpv.nl of telefonisch via: 070 315 51 25 

 

World Police & Fire Game Rotterdam 2021 

 

Voor het eerst in de geschiedenis komen de World Police & Fire Games naar Nederland, van vrijdag 

30 juli tot en met zondag 8 augustus. Rotterdam heeft de eer om dit grootste 

breedtesportevenement ter wereld te mogen organiseren en meer dan 10.000 deelnemers en 

30.000 supporters te verwelkomen. 

Meer over dit evenement leest u op: https://www.anpv.nl/actueel/world-police-fire-games-

rotterdam-2021  

 

En dan nog dit… 

 

 

 

“Experts recommend sticking to your daily  

routine, even while working from home” 
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