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Nieuwsbrief 14-04-2022
Cao-acties: waar staan we?
Sinds eind december 2021 voeren we actie tegen de ongekende
onderbezetting bij de Nationale Politie en de enorme overbelasting
van collega´s. De acties zijn ook gericht tegen het grove geweld
tegen politiemensen en het uitblijven van een nieuwe politie-cao
voor 2022-2023. Er vonden diverse protestdemonstraties plaats.
Momenteel lopen er nog zes acties:
 Niet bekeuren;
 Geen bijstand deurwaarders;
 Niet uitreiken van aktes;
 Geen boetes innen;
 Negeren meldingen geluidsoverlast;
 Vertraging vervolging en bestraffing
Zie https://www.anpv.nl/overzicht-cao-acties-2022/
Indien nodig worden de acties de komende weken en maanden uitgebreid. Alleen een goede
nieuwe cao kan de acties beëindigen. Politiemensen vragen dan ook begrip aan de burgers voor de
eventuele hinder die ontstaat door hun acties en rekenen op hun steun. Het kabinet is aan zet en
zal moeten tonen dat het een fatsoenlijke politie-cao wil afsluiten. Meer weten over het
actietraject? Houdt de website van de ANPV in de gaten of neem contact op met het Landelijk
Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!
Op social media te vinden op:
www.instagram.com/politieacties
www.facebook.com/politieacties
www.twitter.com/politieacties

Ontmoetingsbijeenkomst afdeling Postactieven
De afdeling postactieven organiseert op woensdag 25
mei 2022 een ontmoetingsdag voor haar leden. Plaats van
handeling wordt het Nationaal Monument Kamp Vught. ’s
Morgens komt iemand van het ABP vragen over de
pensioenen en de nieuwe pensioenregeling beantwoorden
en aansluitend zal de stichting Pensioenbehoud komen
vertellen wat zij voor de gepensioneerden kunnen
betekenen. Na de lunch is er een rondleiding en
gelegenheid om het museum van het Nationaal Monument
te bezoeken. De eigen bijdrage voor deze dag is € 10,-per persoon, inclusief lunch. Er zijn voor deze dag nog enkele plaatsen beschikbaar.
Buiten de postactieve leden kunnen ook andere belangstellende leden van de ANPV bij deze dag
aansluiten en de nadere informatie opvragen bij de secretaris van de afdeling.
Opgave voor deze bijeenkomst kan via de secretaris van de afdeling Postactieven via
e-mail: ANPV@poboxes.nl.
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Verkiezingen ABP Verantwoordingsorgaan
Van 4 t/m 24 april 2022 worden er verkiezingen gehouden voor het ABP verantwoordingsorgaan.
Het verantwoordingsorgaan is een advies- en controleorgaan van het bestuur van het ABP. Vanuit
de ANPV zijn er twee kandidaten die via het AC (Ambtenarencentrum) gekozen kunnen worden. Zij
stellen zich hieronder aan jullie voor:

Bart Driesen – ABP moet vertrouwen herstellen
Het vertrouwen in de pensioenfondsen, zoals ons ABP, staat zwaar onder druk.
Geen indexering en een nieuw pensioenstelsel ondermijnen het herstel van dit
vertrouwen. Een half jaar voor de ingangsdatum kiezen de deelnemers een nieuw
deelnemersraad, het “verantwoordingsorgaan”. Deze raad bestaat uit 1/3
werkgevers, 1/3 deelnemers en 1/3 gepensioneerden. Deze raad mag het bestuur
van advies dienen in de komende jaren. Dat is een flinke klus voor deze raad van
48 personen.






Hoe gaat de overheveling van oud naar nieuw?
Krijgen de gepensioneerden het pensioen waarop ze hadden gehoopt?
Komt het nog goed met de indexering?
Hoe herstelt het ABP het vertrouwen?

De raad mag er allemaal een advies over geven. Op de lijst gepensioneerden van het
Ambtenarencentrum sta ik plaats nummer 2. Het bestuur vertrouwt op mijn ervaring met
pensioenen en zette mij op deze plaats. Daar ben ik best trots op. Graag wens ik mijn kennis en
kunde in te zetten voor het belang van de deelnemers, de gepensioneerden en organisatie van het
ABP. Ik was drie jaar politie pensioen ambassadeur. Honderden collega’s hielp ik met de planning
van hun ABP pensioen. In alle gesprekken was ook uitleg van het nieuwe pensioenstelsel aan de
orde.
Als oud commissaris van politie heb ik ruime kennis en ervaring om gevraagd en ongevraagd te
adviseren. Ik maakte grote reorganisaties mee als voorzitter van de ondernemingsraad en
politievakorganisatie. Mijn specialiteiten zijn communicatie, innovatie en sociale media. Vanaf 1
januari 2021 geniet ik van mijn ABP keuzepensioen. Vanaf 4 april 2022 kan er gekozen worden.

Frank Maste Mohammed
Mijn naam is Frank Maste Mohammed en ik ben intussen 59 jaar en daarvan bijna
40 werkzaam bij de politie. Ik ben getrouwd met Rafal Mohammed en heb een
(hoe zeggen ze dat) bonus dochter die Salma heet en bijna 12 jaar oud is.
Ik ben voor veel oudere collega's geen onbekende en heb, heel bescheiden, wel
enige ervaring met vormen van medezeggenschap (vakbond en
ondernemingsraad). Het is onvermijdelijk, maar aan ieder werkend leven komt
een eind en dat geldt ook voor mij en dan hopen wij allemaal van een goede en
vooral ook gezonde oude dag te kunnen genieten. Naast de AOW hebben velen
van ons een pensioen opgebouwd.
Door het afdragen van premies is intussen een forse spaarpot ontstaan waarover in ons geval het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) het beheer voert. Om de belangen van deze spaarders
(wij dus) goed te waarborgen zijn check en balances ingevoerd. Binnen het ABP is een daarvoor
een Verantwoordingsorgaan ingericht waarvoor nu binnenkort verkiezingen zijn.
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Ik hecht veel belang aan het feit dat bestuurders verantwoording afleggen aan de leden over hun
gevoerde beleid en de daaraan gerelateerde keuzes en beslissingen bij het beleggen van ons geld.
Daarom wil ik mijn jarenlange ervaring binnen de vakbond en
Rectificatie
medezeggenschap gebruiken om ons gezamenlijke belang te dienen
Door Frank Maste Mohammed
en er zo voor te zorgen dat we ook na invoering van het nieuwe
werden wij er op attent gemaakt dat
pensioenstelsel die belangen niet uit het oog verliezen. Ik wil mij de zijn naam verkeerd geschreven staat
komende jaren daarvoor inzetten en hoop op jullie steun. Het gaat in de vorige nieuwsbrief van de
ANPV. Vanzelfsprekend bieden wij
uiteindelijk om ons gespaarde pensioengeld en hoe daar mee
Frank hiervoor onze excuses aan.
omgesprongen wordt.
Deze twee kandidaten van de ANPV zorgen voor een politiestem in het ABP verantwoordingsorgaan.
Dus stem op hen! Gebruik daarvoor de mail die je rond 31 maart van het ABP ontving.

Zelfmoordpoeder
In Arnhem heeft onlangs een man zelfmoord gepleegd met behulp van een zelfmoordpoeder. Een
ter plaatse gekomen collega raakte onwel waarop een GRIP-situatie ontstond, omdat men niet wist
om welke stof(fen) het ging. Later bleek het om zelfmoordpoeder te gaan en rees de vraag hoe
schadelijk dat poeder is. Joris Theunissen, Operationeel Specialist B bij CENTREX CBRNExplosieven, geeft aan dat het poeder alleen schadelijk is wanneer je het binnen krijgt, want dan
kan er een onomkeerbaar proces ontstaan. Volgens Theunissen is het poeder niet direct gevaarlijk
tenzij het heel lang op je huid blijft zitten.
Er bestaat ook een handelingskader waarin de drie belangrijke punten staan:
1. Geef nooit een mond-op-mond beademing zonder beademingsmasker als er een vermoeden
is van het gebruik van een poeder;
2. Draag latex of nitril handschoenen;
3. Licht direct anderen in die ter plaatse komen.
Wanneer je een woning naar binnen gaat zonder bescherming zorg dan dat je achteraf je kleding
wast en wanneer je toch iets op je huid krijgt borstel het dan voorzichtig af.
Bron intranet: Afd. Communicatie | Oost-Nederland SK/SV–Laatst gewijzigd: 25-03-2022 – 09:49

Sporen liegen niet van John Pel
John Pel, oud-collega, klom via de technische recherche op tot inspecteur van
politie en leidinggevende bij het Landelijk Team Forensische Opsporing. Hij
stond aan de wieg van enkele belangrijke innovaties op het
gebied van forensische opsporing. Nu hij met pensioen is heeft
hij een boek geschreven ‘Sporen liegen niet’. Zijn boek biedt
niet alleen een unieke inkijk in het werk van de politie in de
strijd tegen de zware criminaliteit, waarbij ook mediabekende
gebeurtenissen de revue passeren, maar laat ook zien welke
invloed zulke zaken hebben op de mentale weerbaarheid van
iedereen die erbij betrokken is. Met daarbij een knipoog naar
de NP dat er een tijdslimiet voor de functie technisch rechercheur gerealiseerd zou
moeten worden. E-book: € 12,99 en paperback € 20,99 – ISBN: 9789026355011
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Algemene ledenvergadering (ALV) 13-04-2022
Op 13 april 2022 is de ALV gehouden waarin verantwoording is afgelegd aan de leden over de
inhoud van de verschillende portefeuilles bij de ANPV.
Naast de jaarlijks terugkomende onderwerpen was het belangrijkste agendapunt: De toekomst van
de ANPV. De algemene vergadering stemde in grote meerderheid in met een voorstel van het
hoofdbestuur dat luidde: 'Verder onderzoeken in welke vorm het mogelijk is te participeren in een
nieuw op te richten organisatie waar minimaal drie van de vier huidige politievakbonden aan zullen
deelnemen'.
Er is een nieuw lid voor de kascommissie gekozen. De aftredende hoofdbestuursleden Hans
Schoones en Marcel van Doormalen zijn herkozen en er is een nieuw hoofd communicatie gekozen,
te weten Wendy Breugelmans.
Ook is de ‘Vrijwilliger van het jaar’ verkiezing gehouden en viel de eer te beurt aan Erik S. voor zijn
tomeloze inzet als politievrijwilliger voor de ANPV.

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

