
                 
 

 

  
  

  

Bij beantwoording ons 
kenmerk vermelden 
a.u.b. 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid 

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

 
 
Datum: 11 september 2018 
 
Onderwerp: reactie op uw sommatie d.d. 11 september 2018 (kenmerk: 2361785) 
 
Geachte heer Saris, 
 
Reactie op uw sommatie van 11 september jl. (kenmerk 2361785) 
 
In uw sommatie vraagt u om binnen zeer korte termijn te reageren op een aantal eisen 
aangaande de actie #geenspoedgeenpolitie. Hierna daarom zeer beknopt onze reactie. Uiteraard 
kunnen wij u deze nader toelichten. 
 
De politievakbonden hebben de actie en de omschrijving daarvan zorgvuldig voorbereid. Daarbij is 
rekening gehouden met handhaving van de openbare orde en veiligheid. Wij hebben daarom in 
onze aanzegging de volgende cruciale taken uitgezonderd van de actie: 
 
• Prio 1 meldingen  
• Bereikbaarheid/beschikbaarheid OC en RSC 
• Met oog op de veiligheid noodzakelijke taken inzake terrorismebeveiliging en bewaking 

(CTER) 
• Spoedeisende taken die geen vertraging mogen oplopen met oog op waarborgen 

rechtstaat (u kunt denken aan oppakken vluchtgevaarlijke verdachten, opsporingstaken 
die bij uitstel onherstelbare onderzoekschade opleveren, opsporing zware misdrijven) 

 
Voor verdere details van de door ons zelf in de actieaanzegging uitgesloten werkzaamheden 
verwijs ik u naar de volledige tekst daarvan. Voor de goede orde, deze taken zijn dus door de 
vakbonden zelf uitgezonderd van de actie en de sommatie is op die punten dus overbodig 
geweest.  
 
Op de volgende onderdelen van de sommatie een specifieke reactie: 
• Arrestantenzorg: de basiszorg valt buiten de actie 
• De taken bij de ID straten; gezien de actie die daar recent is geweest, zijn wij bereid die 

taken uit te sluiten van de actie 
 
Tenslotte, de opsomming van diensten en taken die start onder de laatste bullet van pagina 2 
vallen in principe wel onder de actie. Dit echter met uitzondering van de taken die de bonden als 
hierboven gesteld zelf al hebben uitgezonderd met het oog op de openbare orde en (nationale) 
veiligheid. Daarbij geldt dat de politiemedewerker zelf een afweging maakt of een taak vanwege 
de spoedeisendheid wel opgepakt wordt of niet.  
 
Wij wijzen ten slotte op het feit dat de acties zoals deze tot op heden zijn uitgevoerd ordentelijk 
zijn verlopen en er door de acties zelf geen onacceptabele gevaarzetting is opgetreden. De 
minister kan er vanuit gaan dat ook de komende actie met dezelfde zorgvuldigheid zal worden 
uitgevoerd. Gebleken is dat u daarbij kunt afgaan op de proffesionaliteit van de collega’s die de 
actie uitvoeren.  
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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   06-52528978 
Mevr. C. Bonekamp  Politiebond VMHP   06-23583341 
H. Schoones    Politiebond ANPV   06-30992414 
 
Hoogachtend,  

De Politievakbonden, 
 
 
 

 

   
 
 
ACP   NPB   VMHP   ANPV (vervangend vz) 

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

 


