Minister President, Drs. M. Rutte
Postbus 20001
2500 EA ‘s-Gravenhage

AFDELING

PLAATS

ONS KENMERK

Bestuur

Leusden

DB/cor.uit/21.003/gez

DOORKIESNUMMER

DATUM

UW KENMERK

20 januari 2021
E-MAIL

bestuur@acp.nl
BETREFT

Urgent: brandbrief

Excellentie,

Vandaag wordt door de regering besloten tot het instellen van een avondklok in het kader van
de Coronacrisis. Het behoeft geen betoog dat deze maatregel naast de huidige maatregelen een
enorme impact zal hebben op de samenleving. Met deze stap wordt er weer een forse extra
inspanning van politiemensen verwacht om deze maatregel te handhaven. Ook is duidelijk dat
een deel van de samenleving de maatregelen niet accepteren en dat de sfeer daarbij in
toenemende mate grimmiger wordt. Het laatste exces in dat kader was de verboden
demonstratie afgelopen weekend in Amsterdam.
Politiemensen krijgen hier in toenemende mate mee te maken, met alle daarbij behorende
risico’s voor hun gezondheid, het risico op besmetting met het Coronavirus en eventueel
langdurige uitval. Ook zien we dat een grote groep uitvoerende politiemensen in hun dagelijkse
werk te maken krijgt met burgers die besmet blijken te zijn met het Coronavirus. Met als risico
dat politiemensen superverspreiders worden. Aangezien de regering verwacht dat politiemensen
in deze tijd meerdere stappen vooruit doen, is het dan ook niet meer dan redelijk dat alles wat
mogelijk is wordt gedaan om operationele politiemensen z.s.m. te vaccineren.
Het feit dat hierover nog geen besluit is genomen door de regering, maakt dat de boosheid en
onvrede binnen de politie fors oploopt. Gezien wat nu van politiemensen wordt gevraagd maakt
dan ook dat wij u deze brandbrief sturen met de DRINGENDE oproep om politiemensen NA
zorgmedewerkers op zo kort mogelijke termijn te vaccineren. Dit besluit is cruciaal voor
politiemensen van wie in de komende weken weer een grote inspanning wordt verwacht.
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Graag vernemen wij op korte termijn het besluit van de regering op deze dringende oproep.

Hoogachtend,
De Politievakbonden,

ACP
G. van de Kamp

CC:

NPB
J.A. Struijs

Korpschef Nationale Politie.
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