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Onderwerp: gebruik artikel 2:5 ATW

Geachte korpschef, beste Henk

In de afgelopen 2 jaar is de beschikbare capaciteit in diverse onderdelen van de Politie voor een
groot aantal taken zwaar onder druk komen staan. Dit heeft geleid tot een enorme belasting van de
collega's die het uitvoerende werk moeten doen. De onderliggende oorzaken hebben wij als
Politievakbonden herhaaldelijk en indringend besproken. Wij zien dat er nog nauwelijks sprake is van
hersteltijd en dat het combineren van privé en werk onder grote druk staat. Deze problematiek
maakt inmiddels deel uit van het gesprek dat wij in het kader van de CAO 2022 met elkaar voeren
onder het thema dat de Politievakbonden “crisisorganisatie” noemen.

Los van het bovenstaande zien wij dat de werkgever om allerlei redenen zoekt naar het maximaal in
kunnen zetten van de beschikbare, zeer krappe, capaciteit. Daarvoor heeft u als korpschef een
aantal malen artikel 2:5 ATW ingeroepen. Daarnaast zien wij dat in vervolg daarop de eenheden ook
herhaaldelijk een beroep doen artikel 2:5 ATW.

Nu is het zo dat er binnen het korps een beleidsregel bestaat voor het beroep op en de toepassing
van artikel 2:5 ATW. Als Politievakbonden willen wij op zo kort mogelijke termijn inzicht hebben in
hoeverre het inroepen van artikel 2:5 ATW past in de betreffende beleidsregel. De snelle
opeenvolging van het inroepen van artikel 2:5 ATW voor dezelfde soort problematiek lijkt niet in lijn
met de betreffende beleidsregel- aangezien het gaat om een kortstondige, onverwachte situatie die
ten spoedigste beëindigd dient te worden door aanpassingen te plegen die een beroep artikel 2:5
ATW voor die situatie niet meer nodig maakt.
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Daarnaast willen wij inzicht op de “hersteltijd”  die collega’s is geboden na de periode dat artikel 2:5
ATW is ingeroepen en zij onder dat regime dienst hebben gedaan.

De Politievakbonden willen deze informatie graag binnen 14 dagen na dagtekening ontvangen.

Hoogachtend,
De Politievakbonden,

ACP NPB Equipe ANPV
G. van de Kamp J.A. Struijs M.H.C. Barendse A. Simonis


