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Nieuwsbrief 28-1-2021

Een hart onder de riem voor de collega's

Het hele land gaat gebukt onder “coronageweld”, de anders normaal functionerende jongeren 
alsmede oudere jongeren en meelopers gaan compleet uit hun dak, niets is meer veilig. Wij politie 
krijgt het zwaar te verduren. Verveling en weerstand tegen de maatregelen neemt alleen maar toe.
Terwijl de maatregelen er zijn om ons te behoeden voor meer onheil. Uit alle hoeken en gaten 
komen relschoppers. Mensen die het leuk vinden om een avondje te vechten met de politie. Te 
belachelijk voor woorden. 

Met als gevolg een mega inzet van collega’s door heel Nederland. Dagelijkse ME inzetten door heel 
het land. Traangas en het waterkanon zijn van stal gehaald. Deze ME inzetten, samen met het 
handhaven van de avondklok op teamniveau, vraagt het uiterste van onze organisatie. Niet meer 
weten hoe we de roosters rond moeten krijgen. Het ene moment heb je noodhulp en 5 minuten 
later kan je het ME verzamelplaats gaan omdat er weer een sectie ME extra is opgetrommeld. Waar
eindigt dit?  Wij weten het niet, wat we wel weten is dat het heel veel energie vraagt van ons 
allemaal. We zullen door de zure appel heen moeten met heel veel overwerk tot gevolg. 

Zeer gewaard eerd e collega’s:
Het bestuur van de ANPV wil, via dit bericht, jullie een hart onder de riem steken. Wij staan 
vierkant achter jullie en steunen jullie waar wij kunnen. Alleen samen kunnen we deze onrustige 
periode doorstaan. Schouder aan schouder door heel Nederland. We zijn tenslotte 1 
politieorganisatie en daar zijn wij trots op. Wij wensen jullie heel veel sterkte en succes de 
komende tijd. Weet dat de vakbond ANPV er altijd voor jullie is.  

Stay safe en pas goed elkaar.

Het bestuur van de ANPV: Xander, Hans, Kees, Igor, Florence en Erik
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“Ik ben 24 uur per dag politieambtenaar’

In januari 2020 heeft de Politiebond ANPV over dit onderwerp al eens jullie aandacht gevraagd. 
Gebleken is dat er bij interne onderzoeken met enige regelmaat ook gekeken wordt naar inlog- en 
bevragingsgedrag via de computer, maar ook via de diensttelefoon. In een zeer recent dossier die 
de ANPV behandelde werd over een periode van vier jaar teruggezocht. Daar waar sprake was van 
‘onrechtmatige bevraging(en)’ werd dit meegenomen in de afwikkeling en eventuele bestraffing 
naar aanleiding van het ingestelde onderzoek. 

Bevragingen in politiesystemen in vrije tijd is uit den boze!

Hierbij nogmaals het dringende advies:
Doe geen bevragingen van bijvoorbeeld jouw eigen auto, of die van kinderen en andere 
familieleden. Kijk niet even of de nieuwe partner van één van je kinderen voorkomt in onze 
systemen etc. etc. Laat een collega ook niet voor je zoeken. Bij een onderzoek kom je niet weg met
het excuus ‘ik ben 24 uur per dag politieambtenaar’. Doe dus ook geen bevragingen van 
“verdachte” kentekens in je vrije tijd. Is de situatie (enigszins) verdacht, bel dan gewoon het OC. 
Collega’s zijn (mede) door dit soort opvragingen in het verleden in de problemen gekomen. 
Verder is het de moeite waard om de onderzoeksresultaten Kwaliteit Intern Onderzoeken– Review 
en terugblik versie 29 oktober 2020 te lezen met de daarin vermelde aanbevelingen. 
Link naar: VIK Onderzoek

Tot slot willen wij aandacht vragen voor het gebruik van (interne) app groepen. Denk ook daar 
goed na: wát voor tekst gebruik ik in een App-groep en wélke afbeeldingen stuur ik rond.
Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp neem dan contact op met ibb@anpv.nl
of studenten@anpv.nl. Bellen kan natuurlijk ook via telefoonnummer 070-3155128

Afdeling Oost-Brabant zoekt nieuwe (kader) leden!

Heb je altijd al meer willen weten over vakbondswerk en wil je meer voor collega’s kunnen 
betekenen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het afgelopen jaar zijn er een aantal gewaardeerde 
collega’s vertrokken waardoor ons regionaal kader flink uitgedund is. Wil jij graag iets betekenen 
voor onze bond op regionaal niveau maar geen tijd, ruimte of behoefte om vast kaderlid te 
worden? 

Wij zoeken collega’s welke ons willen ondersteunen op onder andere de volgende thema’s:
 Sociale media
 Werving

Voor meer informatie kan er contact gelegd worden met Moniek Romein-Boosten: 
moniek.boosten@anpv.nl.  Uiteraard zijn andere ideeën / initiatieven van harte welkom! 

Afscheid Kaderleden Oost-Brabant 2020

In december 2020 hebben wij afscheid genomen van twee gewaardeerde collega’s binnen het 
Kader Oost-Brabant: Harold Keeren (ivm werkzaamheden)  en Ton Baars (vroegpensioen).

Mannen, bedankt voor jullie fantastische inzet de afgelopen jaren!! 
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Aansprakelijkheid versus zorggesprekken

Momenteel (en eindelijk) zijn er ontwikkelingen in de politiek op het gebied van aansprakelijkheid 
bij de Nationale Politie (NP) als het gaat om beroepsziekten en dienstongevallen. Deze 
ontwikkelingen lijken vooralsnog een positief effect te hebben op het huidige beleid waarbij er aan 
strenge criteria zoals buitensporigheid dient te worden voldaan. De NP wil nu de uitgangspunten 
hanteren van redelijkheid en billijkheid, vertrouwen en het voorkomen van juridisering. 

Aansprakelijkheidsdossiers worden nu op haalbaarheid beoordeeld op volgende drie criteria:
• Buitensporigheid
• Schending zorgplicht
• Verjaring

Uit de praktijk blijkt dat een zeer beperkt aantal zaken aan deze strenge criteria voldoet. Met de 
komst van de nieuwe ontwikkelingen vanuit de politiek lijkt het erop dat de buitensporigheid meer 
los zal worden gelaten en de zorgplicht wordt verbreed. Deze plannen zijn nog niet definitief. Hoe 
het een en ander er exact uit zal komen te zien is nog onbekend. De politiek is nog aan zet om 
deze regeling formeel te maken. De NP is reeds aan de slag gegaan. Hierdoor is er sprake van een 
‘tussenfase’ waarin de NP grotendeels de lijnen volgt van de brief van Fred Grapperhaus aan de 
Tweede Kamer. In (lopende) aansprakelijkheidsdossiers c.q. restschadezaken is het mogelijk dat de
NP bij u op de lijn komt om u uit te nodigen voor een zorggesprek. Laat ons dit gerust weten. Wij 
willen u graag ondersteunen. Neem contact met ons op door te mailen naar ibb@anpv.nl.

Via de link treft u de ontwikkelingen aan binnen de politiek staan omschreven. Het gaat hierbij om
bovengenoemde brief van de minister van J&V, d.d. 23 april 2020, welke als ‘startpunt’ fungeert 
voor deze nieuwe ontwikkelingen. 

Opgelet!
Voor aansprakelijkstellingen na een dienstongeval en/of erkenning van beroepsziekte gelden 
verjaringstermijnen. Wil je weten wat dit in jouw geval betekent? Neem dan contact op met 
ibb@anpv.nl

Ditzelfde geldt voor de termijn van absolute verjaring. Deze verstrijkt in ieder geval als de 
schadeveroorzakende gebeurtenis 20 jaar geleden heeft plaatsgevonden, behalve incidenten welke 
hebben plaatsgevonden vanaf 1 februari 2004. Mocht u over voornoemde vragen hebben in uw 
eigen zaak, laat ons dit weten door te mailen naar ibb@anpv.nl. 

KIKA ook in 2021 als goed doel gekoppeld aan ANPV

Afgelopen jaar hebben wij KIKA als goed doel aangewezen waarbij nieuwe leden eventueel af 
konden zien van hun welkomstgeschenk bij de ANPV. Zoals bekend heeft de werving op de 
Politieacademies door de Coronapandemie nagenoeg stil gelegen. Helaas  was de opbrengst voor 
KIKA dus ook minimaal. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur besloten dat we ook in 2021 KIKA als
goed doel blijven koppelen aan onze wervingsactiviteiten. 

Voor aanmelding belastinghulp tot uiterlijk 1-4-2021 klik op: deze link
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Werk je in een andere eenheid en wil jij wat voor de ANPV 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 hier voor informatie
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