
 
                 
 

 

  
  

  

Bij beantwoording ons 
kenmerk vermelden 
a.u.b. 

De Minister van Justitie en Veiligheid 

Prof. Dr. Mr. F.B.J. Grapperhaus 

 
Korpschef Nationale Politie 
Drs. E.S.M. Akerboom, korpschef 
 
Datum: 21 augustus 2018 
 
Onderwerp: aanzegging cao actie “Stop bijstand deurwaarders”.        
 
Geachte heer Grapperhaus, 
 
Wij voeren nu al enige tijd overleg met u over een rechtvaardig nieuwe CAO politie. De vorige 
CAO liep tot 1 januari 2018 dus het is hoog tijd dat dit overleg resultaat oplevert. Helaas hebben 
wij gezien uw inzet en uw reactie op ons herstelplan er geen vertrouwen in dat alleen 
onderhandelingen het gewenste resultaat gaan opleveren.  
 
Dit is voor ons dan ook reden om met collectieve acties onze eisen kracht bij te zetten. Met deze 
brief zeggen de gezamenlijke politievakbonden u als werkgever concreet de volgende hierna 
beschreven actie(s) aan. 
 
Status Nationale Politie 
Na de vorming van de Nationale Politie en afronding van de reorganisatie kampt de organisatie 
nog steeds met grote problemen. De inrichting bevat vele fouten, het personeelsbeleid werkt niet 
en er is een gebrek aan capaciteit en middelen. In uw CAO-inzet stelt u terecht dat het aan de 
grote inzet en loyaliteit van de collega’s te danken is dat het politiewerk draaiende is gehouden. U 
heeft als werkgever dan ook een enorm beroep gedaan op hun flexibiliteit, loyaliteit en 
vasthoudendheid. Als vakbonden vinden wij dat het nu tijd is dat als werkgever de problemen 
oplost en de collega’s in staat stelt op een goede en normale manier hun werk te doen. Kortom, 
er is grote behoefte aan oplossingen die de organisatie op lange termijn helpen te herstellen.  
 
Deze wens is verwoord in onze gezamenlijke arbeidsvoorwaardeninzet en in het herstelplan. Deze 
doen ook recht aan het politiewerk, dat onder meer omwille van de zwaarte, de risico’s en de 
toegenomen complexiteit op de juiste wijze gewaardeerd moet worden. Politiewerk vraagt veel 
van een mens, zowel fysiek als psychisch. Om optimaal te blijven functioneren zijn voldoende rust 
en een goede balans tussen werk en privé dan ook van groot belang. Ons herstelplan moet er 
voor zorgen dat de organisatie zich op lange termijn kan herstellen en de arbeidsomstandigheden 
en werksfeer voor de medewerker verbeteren.    
 
Met uw inzet kiest u een andere insteek. Namelijk om een nog groter beroep te doen op de inzet 
en flexibiliteit van de collega’s. Een volstrekt verkeerd signaal waarmee u de fouten in de 
organisatie en het gebrek aan visie, beleid, capaciteit en middelen op het bord legt van het 
personeel.  
Onze leden hebben ons in een groot aantal bijeenkomsten dan ook massaal laten weten dat zij 
ook vinden dat de bal nu bij u ligt. Zij zijn loyaal als altijd aan hun vak en altijd bereid om mee te 
denken aan oplossingen. Echter niet voordat u als werkgever ons herstelplan accepteert en bezig 
gaat met oplossingen. 
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Onderhandelingen en verkennende gesprekken 
Inmiddels hebben wij verkennende gesprekken met u gevoerd en daaruit geconcludeerd dat er 
voldoende openingen lijken te zijn om het CAO-overleg over de primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden voort te zetten. Tegelijkertijd is er vanuit onze achterban weinig vertrouwen 
dat deze onderhandelingen zonder de druk van collectieve acties tot een voor hen acceptabel 
resultaat zullen leiden. Ook constateren wij dat u belangrijke onderdelen van ons herstelplan nog 
steeds niet hebt geaccepteerd. U hebt onvoldoende duidelijk gemaakt op welke wijze u aan de 
slag gaat met het herstel van de organisatie om zo de werkdruk te verminderen en het 
vertrouwen te herstellen.  
 
Daarom blijven wij de collectieve acties vooralsnog voortzetten en zullen deze geleidelijk 
geintensiveerd worden, totdat een akkoord is bereikt over een nieuwe CAO Politie. Afspraken 
over het herstel van de politieorganisatie zijn voor ons een onlosmakelijk onderdeel van dit 
akkoord. Wij kondigen u de volgende nieuwe actie aan. 
 

Actie: Stop bijstand deurwaarders. 
De gezamenlijke politiebonden roepen alle politiemedewerkers die belast zijn met de begeleiding 
van deurwaarders, op om dit vanaf  23 augustus 2018 niet meer te doen. Uiteraard kunnen 
deurwaarders een beroep blijven doen op politie-inzet op het moment dat zich een calamiteit 
voordoet. Voor dergelijke meldingen blijft de politie beschikbaar. 

 
Deze politieactie betekent dat politiemedewerkers hun werkzaamheden op andere wijze 
uitvoeren dan opgedragen. Het betekent niet dat zij geen werkzaamheden uitvoeren. Zoals 
vermeld zijn collega’s beschikbaar voor de noodhulp. Zij zijn beschikbaar voor en zullen reageren 
op prioriteit 1 meldingen en andere noodsituaties. Zij zullen in BVCM hun tijd dan ook niet anders 
verantwoorden dan op de reguliere wijze. Mocht u het hiermee niet eens zijn met de wijze 
waarop deze actie vorm krijgt en de wijze waarop medewerkers zich verantwoorden dan ligt het 
op uw weg om de rechter in te schakelen. 
 
Alle collectieve acties georganiseerd door de ACP, de NPB, ANPV en de VMHP vinden plaats onder 
verantwoordelijkheid van de bondsbesturen. Het spreekt voor zich dat wij er belang bij hebben en 
er ook alles aan zullen doen, om deze acties waardig en gecontroleerd te laten verlopen. In 
noodsituaties zal deze actie onmiddellijk worden afgebroken indien dit noodzakelijk blijkt. 
 
Het regionale gezamenlijke actiecentrum van de ACP, de NPB, de ANPV  en de VMHP in uw 
organisatie, is uw directe aanspreekpunt voor praktische kwesties.  
 
Deze brief geldt, zoals u zult hebben begrepen, als aanzegging van de actie die hierboven 
beschreven is. Wij gaan er daarbij vanuit dat, gelet ook op de ervaringen uit het verleden, de 
verschillende verantwoordelijkheden op verstandige wijze tot hun recht zullen komen. 
Als wij (onverhoopt) in de positie komen dat er andere acties zullen plaatsvinden, dan krijgt u 
opnieuw een schriftelijke aanzegging.  
 
Wij wijzen u erop dat u op elk moment een einde kunt maken aan deze en andere aangezegde 
acties, door met een fatsoenlijk aanbod voor een nieuwe CAO Politie te komen en ons herstelplan 
te accepteren. 
 
Wanneer u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon van de 
bonden, zodat in overleg kan worden bezien of de actie(vorm) aanpassing behoeft. 
 
G. van de Kamp   Politievakbond ACP   06-54775069 
A. Springer   Politiebond NPB    
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Mevr. C. Bonekamp  Politiebond VMHP    
H. Schoones    Politiebond ANPV    
 
Wij gaan er vanuit dat u vanuit uw verantwoordelijkheid voor de Nationale Politie de juiste 
functionarissen binnen de organisatie op de hoogte stelt van deze aanzegging. Deze brief is 
volledigheidshalve echter tevens verzonden aan de korpschef, de heer Akerboom. 
 
 
 
Hoogachtend,  
De Politievakbonden, 
 
 
 

 

   
 
 
ACP   NPB   VMHP   ANPV (vervangend vz) 

G. van de Kamp J.A. Struijs  C. Bonekamp  J.M.C.H Schoones  
 
 


