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Bijstand KMAR aan politie    

Geachte heer Leijtens,

Sinds november 2021 voeren de politievakbonden ACP, NPB, ANPV en Equipe verkennende

gesprekken met de minister van Justitie en Veiligheid over een nieuwe politie-cao. Een belangrijk

onderwerp daarbij is de enorme rooster- en werkdruk waarmee politiemedewerkers al geruime tijd

geconfronteerd worden als gevolg van een toename van belastende taken in een situatie van

onderbezetting.

De Politie wordt geacht veel extra werk te verzetten voor het bewaken en beveiligen van bedreigde

personen en organisaties, voor het in juiste banen leiden van de opvang van asielzoekers (AVIM) en

voor het mogelijk maken van structurele ME-inzet om de corona-onrust in toom te houden. Dit doet

een ongekend beroep op de flexibiliteit en loyaliteit van de medewerkers, aangezien de gevraagde

inzet onvoorspelbaarder is dan ooit - met langere dagen en minder gelegenheid om te recupereren.

Wat de politievakbonden betreft zijn de grenzen aan deze inzet inmiddels bereikt. Collega’s komen
steeds vaker privé in de knel en ook hun gezondheid wordt er niet beter op doordat ze steeds vaker
in de nacht moeten werken en niet de noodzakelijke rust kunnen nemen om weer op krachten te
komen. De toegenomen taken vergen dus veel van de medewerkers, zowel fysiek als psychisch.

Om bovengenoemde redenen voeren de politievakbonden actie met hun achterban. De eerste
politieactie vond recent plaats bij de afdeling Vreemdelingenpolitie in Ter Apel. De tweede
politieactie vond vorige week plaats voorafgaand aan de grote demonstratie op het Museumplein in
Amsterdam. Als politievakbonden zien we ons namelijk ook verplicht onze verantwoordelijkheid als
belangenbehartiger te nemen en in daden om te zetten. Door het voeren van acties zullen we de
komende maanden onze grote zorgen tot uitdrukking brengen en politieke steun proberen op te
bouwen in de samenleving.
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Deze politieactie houdt in dat politiemedewerkers hun werkzaamheden deels op andere wijze
uitvoeren dan is opgedragen. Het betekent niet dat zij geen werkzaamheden uitvoeren.

In het licht van bovenstaande, zijn de politiebonden voornemens om door te gaan met het voeren
van een estafette van acties en politiemensen op te roepen het werk te onderbreken en een
vakbondsbijeenkomst bij te wonen. Om die reden zullen de ingezette politie-eenheden tijdens
dergelijke acties gedurende een aantal uren niet aanwezig zijn in de openbare ruimte.

Inmiddels hebben de politievakbonden uit betrouwbare bron vernomen dat om voornoemde
redenen, bijstand is gevraagd van de Koninklijke Marechaussee. Wij waarderen de bijstand vanuit
de Koninklijke Marechaussee ten zeerste, echter ontstaat de indruk dat de Koninklijke
Marechaussee ingezet zal worden ter vervanging van de actievoerende politiemensen. Het behoeft
geen betoog dat dit afbreuk doet aan de kracht van de door ons te voeren acties, aan het recht van
de Politie om collectieve acties te voeren en daarmee wordt gezien als het breken van onze acties.

Wij willen u dan ook dringend verzoeken, uw mensen geen actieve bijdrage te laten leveren aan
deze vorm van ‘stakingsbreken’. Uw bijstand aan de Politie is waardevol, op het moment dat onze
politiemensen deze operationele steun nodig hebben, echter zou het overnemen van de
werkzaamheden tijdens de politieacties een grote afbreuk doen aan de kracht en inhoud van de
door de politievakbonden te voeren acties en het eerder genoemde actierecht. Wij vertrouwen
erop dat u begrip heeft voor ons dringende verzoek en dat u  geen personeel zult leveren ter
vervanging van politiemensen, als dit zal leiden tot het breken van de politieacties. Zoals eerder
gezegd is er geen enkel bezwaar tegen de bijstand als deze onze politiemensen ondersteunt.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en zijn ten alle tijden bereid ons verzoek
aan u mondeling toe te lichten.

Een afschrift van deze brief zullen wij verzenden aan de voorzitter van de Marechausseevereniging
(MARVER), dhr. Sven Schuitema.
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