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Preambule: 
 
De politie neemt in de huidige maatschappij een belangrijke positie in. Onrust in al zijn vormen die nationaal en 
internationaal de werkzaamheden van politiemedewerkers dagelijks beïnvloeden betekent dat het werken bij de 
politie onvergelijkbaar is met andere beroepen. Waar in veel andere organisaties van de overheid wordt gepraat over 
interventies dient de politie, zo nodig met haar geweldsmonopolie, deze interventies uit te voeren. Gelijktijdig wordt 
verwacht dat alle andere taken en gevolgen van eerdere interventies geborgd blijven. 

De politiemedewerkers doen dit niet alleen in geprotocolleerde situaties maar dienen vaak ter plekke standvastig, 
inventief en baanbrekend de doelen te bereiken die door een groot deel van de samenleving als gewoon werk worden 
benoemd. Echter het vereist van alle politiemedewerkers een dagelijkse bereidheid om gewoonten en eigen handelen 
zowel ter discussie te stellen als daar zich anders in op te stellen in het belang van de maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

Ook tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen die soms nog extra worden opgeroepen door groepen en individuen in 
onze maatschappij maakt dat het voor politiemedewerkers dagelijks spitsroeden lopen is om de rust te bewaren. Zij 
moeten dit vaak doen in crisissituaties en zonder dat zij zich voor kunnen bereiden. Deze dagelijkse onrust werkt door 
tot in alle hoeken van de organisatie en maakt dat enerzijds mensen graag willen werken in deze organisatie omdat zij 
het verschil kunnen maken maar anderzijds dat zij daardoor sneller door hun reserves heen gaan. Een uitgebalanceerd 
beleid voor zowel de sturing op taken en werkzaamheden als de aandacht voor personeelszorg en het voorkomen van 
overbelasting is daarom in onze ogen het uitgangspunt van CAO afspraken. In ieder geval verdienen de ambtenaren die 
dagelijks in de frontlinie staan van de maatschappelijke problemen arbeidsvoorwaarden die ook vooroplopen op de 
andere onderdelen van de maatschappij. 

 
De CAO 2018 e.v. 

Het resultaat van de inventarisatie van de wensen van de leden van de ANPV en de uitwerking door de schrijfgroep 
CAO 2018 e.v. laat zich grofweg in een drietal hoofdlijnen in te delen, te weten: 

 De financiële paragraaf, voor zover betrekking op het inkomen van de politiemedewerkers. 

 Generatiemanagement c.q. ouderenbeleid 

 Overige items. 

 
Deze zijn hierna verder uitgewerkt 

 
De financiële paragraaf 
Looptijd van 3 jaar. 

 De beloning dient minimaal de inflatie te volgen. Daarom stellen wij voor om jaarlijks op 1 juli het salaris te 
verhogen met de CPI (consumentenprijsindex). 

 Om aantrekkelijk te blijven als werkgever in een markt die in staat is om met inkomen te concurreren dient het 
salaris te worden verhoogd. 
1,5 % of drempelbedrag per 1 januari 2018 
1,5 % of drempelbedrag per 1 oktober 2018 
1,5 % of drempelbedrag per 1 januari 2019 
1,5 % of drempelbedrag per 1 januari 2020 

 Gelet op het feit dat de onderkant van het loongebouw harder wordt getroffen door prijsontwikkelingen in de 
maatschappij en er een grotere kans is op gebrek aan loopbaanperspectief terwijl zij de back-bone van de organisa-
tie zijn en de daadwerkelijke prestaties van organisatie vorm geven is er bij de loonsverhoging sprake van drempel-
bedrag van 75 euro. Dit doet minimaal recht aan de bijdrage van deze doelgroep. 

http://www.anpv.nl/
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Looptijd van 1 jaar 

 De beloning dient minimaal de inflatie te volgen. Daarom stellen wij voor om jaarlijks op 1 juli het salaris te 
verhogen met de CPI (consumentenprijsindex). 

 Om aantrekkelijk te blijven als werkgever in een markt die in staat is om met inkomen te concurreren dient het 
salaris te worden verhoogd. 3 % of drempelbedrag per 1 januari 2018 1,5 % of drempelbedrag per 1 oktober 2018 

 Gelet op het feit dat de onderkant van het loongebouw harder wordt getroffen door prijsontwikkelingen in de 
maatschappij en er een grotere kans is op gebrek aan loopbaanperspectief terwijl zij de back-bone van de 
organisatie zijn en de daadwerkelijke prestaties van organisatie vorm geven is er bij de loonsverhoging sprake van 
drempelbedrag van 125 euro. Dit doet minimaal recht aan de bijdrage van deze doelgroep. 

 
Toeslag voor onregelmatige dienst. 

Gekozen is om geen wijzigingen van de onregelmatige diensten voor te stellen maar deze geheel in de algemene 
salarisverhoging te laten vallen. Reden hiervoor is dat toeslagen slechts aan een deel van de medewerkers tegemoet 
komt. Dat onregelmatigheid de verschillen tussen onregelmatige en regelmatige diensten vergroot en deze juist van 
belang zijn in de lagere schalen waar wij gekozen hebben voor drempelbedragen. Daarnaast zijn in de voorlaatste 
CAO’s afspraken gemaakt over indexering van toelagen en het ruimer nemen van het vensters waarop toeslagen 
betrekking hebben. 

Daar waar onregelmatig wordt gewerkt dient een financiële vergoeding tegenover te staan. Dit dient onverkort ook 
van toepassing te zijn op studenten die in het eerste opleidingsjaar hun werkzaamheden uitvoeren. Het stadium 
waarin studenten zich bevinden dient niet het criterium te zijn voor het wel of niet ontvangen van deze vergoeding 
echter de feitelijke werkzaamheden.  

 

Consignatie 
Omdat er vooralsnog geen verbetering is waar te nemen in het terugdringen van het aantal consignatie uren komen 
wij tot extra aanbevelingen in de regelgeving.Voorop staat dat consignatie ongewenst is en geen standaard onderdeel 
dient uit te maken van het inkomen om inkomensafhankelijkheid door medewerkers te voorkomen. Het heeft er nu de 
schijn van dat de werkgever zijn gebrek aan kwalitatief personeel middels consignatie als ‘verzekeringspremie’ oplost 
zonder oog te hebben voor de langdurige belasting in de privésfeer van de ambtenaar. 

Zodra de werkgever geen behoefte meer heeft aan consignatie zouden ambtenaren een inkomensval krijgen. Omdat 
toeslagen geen garantiesalaris is kiezen wij ervoor om meer zekerheid te bieden in het vaststellen van 
consignatiediensten met behoud van de het huidige bedrag inclusief indexatie. 

Daarnaast is er de afspraak uit de voorgaande CAO dat er een duidelijke reductie op consignatie zou plaatsvinden. Om 
de aandacht voor dit onderwerp niet te verliezen en duidelijkheid te verschaffen over de uitleg van de definitie en 
toepassing in de rechtspositie. Voor ieder voorstel is er tevens een toelichting opgenomen welke integraal onderdeel 
uitmaakt van de overeenkomst bij wijziging. Deze dient dan ook als toelichting opgenomen te worden en als beleid te 
worden vastgesteld. 

 

Toevoegen van consignatie aan het proces van roostervormgeving 
De ambtenaar dient zich beschikbaar te houden tijdens consignatie en heeft daarmee ook het recht om tijdig kennis te 
kunnen nemen van de opgedragen dienst, vrije dagen en periodes met consignaties in het dienstrooster. Hoewel er 
volgens de arbeidstijdenwet sprake is van een “rustperiode” tussen diensten rust er bij consignatie in die periode op 
de ambtenaar een verplichting aan zijn werkgever waardoor van een gegarandeerde rust geen sprake is. Hoewel niet 
verplicht strekt het tot aanbeveling om eenmaal vastgestelde vrije zondagen en wekelijkse rust uit het 28 daags 
rooster over te nemen in het dienstrooster. Beter is om reeds bij vaststelling van het 28 daags rooster al de diensten 
inclusief diensttijden, vrije dagen en periodes met consignatie op te nemen. 

  

http://www.anpv.nl/
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Verschuivingsvergoeding 
De drempel voor de verschuivingsvergoeding in het dienstrooster dient te verdwijnen. Hiermee krijgt het dienstrooster 
de positie binnen de roostervormgeving die deze verdiend. Namelijk een vierwekelijks rooster met de wetenschap 
voor de medewerker dat deze in principe en slechts door toekenning van een toelage kan worden gewijzigd. Dit sluit 
ook aan bij een werkgever die met behulp van een volwassen Capaciteitsmanagement organisatie tijdens de looptijd 
van de perioderoosters zo min mogelijk wijzigingen aanbrengt. Het beeld wat tot nu toe bestond was dat ondanks het 
bekendmaken van de dienstroosters de werkgever nog steeds “gratis” een dienst kon verplaatsen. Dit biedt ook een 
mate van eerlijkheid aan de medewerkers die in 13 periodes telkens 1 dag zijn verschoven zonder toelage ten opzichte 
van een medewerker die in 1 periode meerdere keren is verschoven en dus met veel minder verschuivingen wel een 
vergoeding ontvangt. 

De financiering kan worden gevonden in de toegezegde reductie van de consignatiegelden. 

 

Generatiemanagement c.q. ouderenbeleid: 
 
Prepensioen 
De ANPV is altijd van mening geweest dat het voor politieambtenaren mogelijk moet zijn en om eerder te stoppen met 
werken dan de pensioengerechtigde leeftijd. In de regelgeving van het vroegpensioen en later het keuzepensioen 
heeft de richtleeftijd zich reeds al in een eerder stadium voor de latere verhoging van de AOW leeftijd meebewogen 
met de ontwikkelingen. Hierdoor is er voor politieambtenaren tweemaal sprake geweest van een verhoging van de 
eerste datum waarop reëel kan worden uitgetreden. De politieambtenaar dient in het keuzepensioen aanspraken te 
verlagen of uit te smeren ter compensatie van het zogenaamde AOW gat. Inmiddels is dat gat onoverbrugbaar van uit 
de eerder afgesproken pensioenopbouw mede ingegeven door de fiscale beperkingen. 
 
Het wordt algemeen aanvaard dat het beroep van politieambtenaar als zwaar beroep kan worden aangemerkt, 
enerzijds op grond van een hoge geestelijke en fysieke belasting, anderzijds vanwege de  bijzondere maatschappelijke 
positie waarbij hogere eisen worden gesteld aan de medewerker in zowel werk als privé situaties dan van anderen 
worden verlangd. 
 
Tot op heden wordt er binnen de overheid met 2 maten gemeten. Er zijn binnen de overheid groeperingen die de 
afgelopen jaren een nieuwe cao hebben afgesloten waarbij vormen van prepensionering is afgesproken. 
 
Tevens heeft een recent gehouden petitie “POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR” van het platform bezorgde dienders 
laten zien dat dit item niet alleen leeft binnen de net gevormde Nationale Politie, immers ruim 21000 dienders hebben 
deze petitie ondertekend. Ook het burgerinitiatief zoals door de politiebonden geïnitieerd heeft de drempel van 
40.000 ondertekenaars ruimschoots gepasseerd. Hierin is de landelijke politiek aan zet om zich uit te spreken over de 
(on) mogelijkheden die er voor onze medewerkers zouden kunnen zijn. Tevens zou een regeling voor prepensionering 
de door de werkgever gewenste hoognodige verjonging binnen de nationale Politie kunnen stimuleren. 
 
Stichting maatschappelijke oriëntatie en ondersteuning oud politiemedewerkers (SMOOOP) 
De Politiebond ANPV stelt voor om een stichting in het leven te roepen waarbij politieambtenaren aan het einde van 
hun loopbaan in dienst kunnen treden of (op deeltijdbasis) werkzaam zijn. Er is dan geen sprake van een 
prepensioneringsregeling maar van een ander dienstverband met de daarbij horende rechten en plichten. De rechten 
betreffen een maandelijkse uitkering en de plichten kunnen in individueel overleg met de medewerker worden 
vastgesteld. Te denken valt aan vormen van dienstbaarheid die passen binnen de competenties van de ambtenaar 
opgedaan in zijn eerdere loopbaan. Het mes snijdt hier aan twee kanten. 

 

http://www.anpv.nl/
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De plichten horend bij het zware beroep vervallen en daarvoor komen andere plichten voor terug die passen bij 
fysieke en geestelijke gezondheid van de medewerker. Anderzijds draagt de politieorganisatie bij aan een 
maatschappelijke behoefte en worden de opgedane vaardigheden opnieuw benut. 

Onderdeel van rechten en plichten is een minimale en/of maximale duur van dienstverband bij de stichting 
(dienstverband voor bepaalde tijd). De netto vergoeding heeft een hoogte die minimaal vergelijkbaar is met de netto 
AOW voor alleenstaanden. 

De minimale inzet per deelnemer is 8 uur per week (gemiddeld). 

De verplichte maximale (gemiddelde) inzet van de gewezen ambtenaar is niet meer dan gemiddeld 12 uur per week en 
maximaal 8 uur per dag. Overschrijding van uren leidt niet tot een verhoging op de vergoeding, wel kunnen de uren 
per week oplopen tot 24 per week. 

De werkzaamheden vinden plaats in organisaties zonder winstoogmerk dan wel organisaties welke subsidie ontvangen 
van een overheidsinstantie. 

 
Hierbij kan worden gedacht aan: 

 Alle ANBI organisaties, zorginstellingen, overheid (waaronder politie), beroeps- en vakorganisaties. 

 Organisaties die naar het oordeel van de stichting zich lenen voor werkzaamheden in dit kader. 

 Mantelzorg en Palliatieve zorg in aanvulling op bestaande professionele zorg. 

 

Aanvullende afspraken: 

 Revenuen van de werkzaamheden vallen toe aan de stichting voornoemd. 

 Oud medewerkers kunnen het dienstverband in de stichting combineren met keuzepensioen. 

 
Fysieke Vaardigheids Toets 
Aanpassing van de regeling FVT is nodig om ook de medewerkers die fysiek moeite hebben om te voldoen aan de 
exacte norm die bij indiensttreding is gesteld keer op keer te behalen. 

Daarbij kan aansluiting worden gezocht in andere normen voor leeftijd, functie en beperkingen die een normale 
functievervulling niet in de weg staan. 

Praktische gedachten hierbij zijn ook het gewicht van de onderdelen in de FVT de hoogte van de toestellen en 
afsprong. Deze toegespitst eisen dienen in een nadere rapportage uitgewerkt te worden. Uitgangspunt hierbij is het 
voorkomen van onnodig letsel door de fysiek zware eisen ten aanzien van vooral deze groep medewerkers. 
 
Gewaakt dient te worden dat de norm gezond en fysiek vaardig gelijk gesteld wordt aan zware en langdurige 
sportinspanningen dan wel geprotocolleerde oefensituaties. Net zo belangrijk, mogelijk nog belangrijker is het om, 
met in acht name van ieders beperking, getraind te zijn om maximaal te kunnen functioneren. Trainen gaat boven 
toetsen. Dat bij functies eisen worden gesteld aan vaardigheden is inherent aan de taak en inhoud maar daarbij dient 
ook gekeken te worden naar de dagelijkse opgedragen werkzaamheden en praktijk. 
 
Het innemen van geweldsmiddelen op basis van geprotocolleerde oefensituaties legt risico’s op aan de inzetbaarheid 
van de politie organisatie als geheel. Onderwijsvisies kunnen nimmer leidend zijn voor de operationele slagkracht. 
Onderwijs dient bij te dragen aan de operationele slagkracht en deze niet te verminderen. Zo niet dan verliest het 
politie onderwijs zijn toegevoegde waarde en verliest het zijn legitimiteit binnen de politieorganisatie. 

 
 

http://www.anpv.nl/
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Het niet voldoen aan de FVT kan nooit leiden tot een oordeel van disfunctioneren in de functie. Gelet op het karakter 
van het FVT en de fysieke fitheid is er dan kennelijk sprake van arbeidsongeschiktheid op basis van lichamelijke ge-
steldheid. 
Fitheid en training 

Een al lang lopend dossier zijn de regelingen ten behoeve van fitness. Het lukt maar niet om dit onderwerp te 
uniformeren. Wij zijn voorstander van deze uniformering waarbij iedereen in aanmerking kan komen om in beginsel 
een financiële tegemoetkoming te krijgen die in verhouding staat tot de werkelijke kosten. 

Ook intern dient het aantal uren voor Integrale Beroepsvaardigheids Training structureel uitgebreid te worden.  Een 
gezond en getraind lichaam staat aan de basis van een collega die zijn werk aankan en dus fysiek en metaal in staat is 
om het zware werk uit te kunnen voeren. Wij stellen dan ook voor om het aantal trainingsuren structureel uit te 
breiden naar 48 uur op jaarbasis. (4x 12 per kwartaal) 

 
Overige items 

Bereikbaarheid en mobiliteit 
De politiebond ANPV is van mening dat de werkgever zorg dient te dragen voor huisvesting die op een goede manier 
bereikbaar is. In die situaties dat openbaar vervoer en/of parkeerfaciliteiten niet in voldoende mate aanwezig zijn 
dient de werkgever zich in te spannen om dit te realiseren of een reëel alternatief aan te bieden. 
De werkgever heeft een groot belang bij het bereikbaar maken van de werkplek en kan zich niet slechts laten leiden 
door begrotingsvraagstukken in de huisvesting. Bereikbaarheid is eveneens een belangrijk weegpunt in de keuze van 
werklocaties. Een integrale organisatie vraagt om een integrale aanpak van mobiliteit van haar medewerkers. 
 
De politiebond ANPV stelt voor om in overleg met vervoersorganisaties gratis of in prijs sterk gereduceerde producten 
aan te bieden mede om de administratieve last te verminderen.  
Omdat (volledig) openbaar vervoer in veel gevallen qua reistijd en afstand onvoldoend perspectief biedt voor de 
medewerker stelt de politiebond ANPV voor om parkeerkosten in het kader van woon werkverkeer op fifty/fifty basis 
te vergoeden indien gebruik wordt gemaakt van straat parkeren of een openbare parkeergarage. De politiebond ANPV 
heeft voorkeur voor volledige vergoeding van de kosten of het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen. In die gevallen 
waar dat onmogelijk blijkt is een bijdrage reëel. De keuze om op fifty/fifty basis te vergoeden is gelegen in het feit dat 
daarmee een stimulans blijft bestaan om gebruik te maken van mogelijke alternatieven. 
 
In die gevallen waar alternatieven ontbreken volledig ontbreken is een volledige vergoeding dan wel om fiscaal 
technische redenen een vergoeding van 80% van de kosten het uitgangspunt. Het kan niet zo zijn dan met name in de 
grote steden collega's tot honderden euro's per maand zelf dienen te betalen om te parkeren uitsluitend om van en 
naar hun werkplek te gaan. 

 

Reiskostenvergoeding 
De reiskostenvergoeding dient per 1 januari 2018 omhoog te gaan naar 0,19 eurocent per kilometer woon- 
werkverkeer of indien deze belastingvrij kan worden toegekend boven de 0,19 eurocent per kilometer naar dat bedrag. 

 

Ook dient de reiskostenvergoeding voor het gebruik van de eigen auto ten behoeve van de dienst naar een meer 
realistischer bedrag verhoogd te worden. Wij stellen voor om hierin een verhoging toe te passen van 0,28 eurocent per 
kilometer naar 0,39 eurocent. Dit gebaseerd op recent ANWB onderzoek waarbij de meest verkochte auto in 
Nederland, de VW Golf, als voorbeeld is gebruikt. Hiervan bedragen de werkelijke kosten 0,392 eurocent per kilometer. 

 

 

 

http://www.anpv.nl/


                                                                                                                                                                            
 Telefoon  +31 070 315 51 25 
 E-mail secretariaat@anpv.nl 
 Website www.anpv.nl 

Retouradres Ametisthorst 20 

2592 HN  Den Haag 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

                                                                                                                                                                        

7 

 
Flex benefits 
De Politiebond ANPV is van mening dat jaarlijks de mogelijkheden voor flex benefits bekeken moet worden of mogelijk 
nieuwe of verbeterde doelen. Bij wijziging dient dit actief onder de aandacht van de medewerkers te worden gebracht. 

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor een vergoedingsregeling sport en spel. 

Een dergelijke regeling kan ook prima in overleg met de Centrale Ondernemingsraad worden opgesteld. De Politiebond 
ANPV is van mening dat deze voor 1 januari 2019 gereed dient te zijn. 
 
Bijzonder verlof 
De politiebond ANPV is van mening dat de werkgever de oproep van de overheid om actief deel te nemen aan de 
participatiemaatschappij actief dient te ondersteunen. 

Mede gelet op de andere samenlevingsvormen, het langer thuis wonen van hulpbehoevenden,  nabuurhulp aan 
ouderen en alleenstaanden, verzorging van dierbaren en een onbaatzuchtige bijdrage aan anderen dient de paragraaf 
bijzonder verlof nader bezien te worden op relaties en de basis van het toekennen van (zorg)verlof. 

In voorkomende gevallen waar kan worden volstaan met aanpassing van het dienstrooster en daarmee een beperktere 
vorm van verlof waardoor het equivalent over een langere periode kan worden genoten dan dient deze op aanvraag 
van de ambtenaar te worden toegekend. 

Minimaal dient in die gevallen waar het evident is dat zorgverlof zou zijn verleend als tussen de vragende ambtenaar 
en degene die zorg ontvangt een familiaire relatie zou zijn geweest dan dient deze ook te worden toegekend aan de 
ambtenaar in kwestie. 
 
De werkgever ontwerpt voor 1 januari 2018 een kader voor verlof in die gevallen waar de ambtenaar op 
onbaatzuchtige wijze een bijdrage levert aan de participatiemaatschappij dan wel bij mantel- of palliatieve zorg in het 
bijzonder. 
 
De sector politie mag gelet op dit onderwerp en haar algemene maatschappelijk taak een voortrekkersrol innemen ten 
aanzien van verlofvormen in de participatiemaatschappij 
 
Afschaffen 1% meer te werken uren zonder deelname aan de RPU na invoering van de LFU 
Bij eventuele invoering van de regeling Levensfase-Uren heeft de groep van 55 jaar en ouder niet de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de regeling. Bekend is dat slechts een deel van de medewerkers gebruik maar van de RPU. Omdat 
ook de medewerkers van 55 jaar en ouder bij hebben gedragen aan de totstandkoming van de LFU wordt het 
navolgende voorgesteld. 
 
Tekstvoorstel: 
 
Artikel 13a lid 7 van het BARP 
 
“Vanaf 1 januari 2019 worden voor de medewerker van 55 jaar en ouder en die in een kalenderjaar geen gebruik 
maakt van deze Regeling Partieel Uittreden, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt dat artikel 12 lid 5 op het 
aantal te werken uren voor deze medewerker in dat kalenderjaar niet wordt toegepast.” 
 
Hiermee wordt beoogd dat met name medewerkers die omwille van financiële redenen geen gebruik maken van de 
regeling partieel uittreden tegemoet worden gekomen voor de gedwongen solidariteit. Medewerkers van 45 tot 55 die 
gekozen hebben voor de opt-out van de LFU en derhalve gebruik kunnen maken van de regeling partieel uittreden 
vallen ook onder dit regime. Immers indien zijn geen gebruik maken van zowel de RPU als LFU hebben zij een 
onevenwichtige bijdrage (solidariteit) geleverd aan de regeling LFU voor de andere medewerkers. 
Maakt men echter op enig moment wel geheel of gedeeltelijk gebruik van de RPU dan wordt voor het gehele 
kalenderjaar de 1% toegepast. De kadering per jaar is gekozen omwille van eenvoudige en heldere toepassing van de 
regels. 

http://www.anpv.nl/
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Dienstongevallen – Beroepsziekten - Schadeafhandeling 
De politiebond ANPV vraagt om een aanpassing in de afhandeling van verzoeken tot erkenning dienstongevallen, be-
roepsziekten en de schadeafhandeling hiervan. 
 
Binnen de afhandeling van dossiers betreffende dienstongevallen en beroepsziekten en eventuele samenloop is er 
momenteel sprake van verzuiling waarbij de verschillende betrokken disciplines vanuit hun eigen expertise de dossiers 
behandelen echter er is geen sprake van ketenbenadering. De doorloop van een gedegen afhandeling wordt hierdoor 
belemmerd en stagneert. Voornoemde leidt onder meer voor de werknemer tot een diffuus beeld van de intenties 
van werkgever hetgeen weer juridificering tot gevolg heeft. 
 
De ANPV vraagt een proces in te richten waarbij dossiers integraal worden beoordeeld op zowel erkenning als op de 
schadeafhandeling maar ook in combinatie met de werkgeversaansprakelijkheid. 
Hierdoor kan gelijktijdig en gezamenlijk vanuit de verschillende disciplines de juiste werkgeversverantwoordelijkheid 
genomen worden en kunnen indieners geïnformeerd worden omtrent het totale traject. 
 
De ANPV is de mening toegedaan dat de afhandeling van betreffende dossiers separaat van de afdeling VGW van de 
Nationale Politie dient te worden georganiseerd, immers VGW hoort te staan voor ‘zorg’ voor het personeel en niet 
voor de afhandeling van (juridische) processen. 
 
Uitvoeringsregeling 
De ANPV wil expliciete en eenduidige uitvoeringsregelingen (inclusief medische kosten) ten behoeve van erkenningen 
en schadeafhandelingen, waarin er (waar nodig) onderscheid gemaakt wordt per (categorie) ziektebeeld en/of letsel. 
 
Voorzieningen 
In verband met de breng - en haalplicht van onder meer informatie en regelgeving van werkgever en werknemer dient 
onder meer de toegankelijk (tot systemen) voor (oud) medewerkers te worden gefaciliteerd. 
 
Preventie 
De ANPV stelt dat er meer inspanning nodig is inzake preventie ter voorkoming van psychisch leed. Wil er daadwerke-
lijk van preventie sprake kunnen zijn, is het voorzien in gedegen individuele – en groepscrisisinterventie een minimale 
vereiste, afgestemd op het aggregatieniveau van de doelgroep. 
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