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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 

 

Politiemedewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat de werkgever hen uitrust 

met goede materialen, waardoor zij hun werk naar behoren en veilig kunnen doen. 

Toch gebeurt het steeds vaker dat collega’s problemen ervaren met nieuwe 

materialen. Recent nog bleek dat de nieuwe wapenstok makkelijk van de riem los te 

rukken is, de nieuwe Mercedes-dienstvoertuigen zeer krap zijn en rugklachten 

veroorzaken bij langere agenten, en dat de nieuwe ME-flexbussen snel overbeladen 

zijn en bovendien vanwege het lichte ontwerp onvoldoende veiligheid bieden in ME-

situaties. En dit zijn nog maar enkele van de vele klachten. 

Inmiddels lijkt het een patroon te zijn geworden dat vrijwel alle nieuwe materialen 

die door de politie in gebruik worden genomen leiden tot problemen voor gebruikers. 

Collega’s hebben de ACP laten weten dat zij zich afvragen of er in de 

aanbestedingsprocedures wel rekening gehouden wordt met wat nodig is in de 

praktijk. Zij hebben het gevoel dat er teveel gekeken wordt naar efficiëntie en kosten, 

en te weinig naar kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. 

Aangezien u als ondernemingsraad het overleg met de werkgever voert over de 

aanbesteding van nieuwe materialen en bovendien de belangen van 

politiemedewerkers vertegenwoordigt op het gebied van een veilig gebruik van 

middelen tijdens het werk, vragen wij dringend uw aandacht voor de genoemde 

problemen. 

In dat kader hebben wij de volgende vragen aan u: 

- Herkent de COR het door ons geconstateerde patroon van klachten over 

nieuwe materialen? 

- Wat is hiervan volgens de COR de oorzaak? 

- Wat is er volgens de COR nodig om ervoor te zorgen dat nieuwe materialen 

in de toekomst beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de 

werkvloer? 

- Wat gaat de COR doen met de huidige klachten over de Mercedes B220, de 

nieuwe ME-flexbus en het losraken van de wapenstok? Graag ontvangt de 

ACP een terugkoppeling per onderwerp zodat wij leden die zich bij ons 

melden hierover op een juiste wijze kunnen informeren. 
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Een spoedige reactie op bovenstaande vragen stellen wij zeer op prijs. Voor de ACP 

is het van groot belang dat politiemensen kunnen beschikken over deugdelijk 

materieel dat voldoet aan de eisen van de praktijk. Wij doen een dringend beroep op 

u om samen met de werkgever tot oplossingen te komen. Blijven die uit, dan 

behouden wij ons het recht voor om een actieve rol te kiezen ten aanzien van dit 

onderwerp. 

Een afschrift van deze brief is tevens verzonden naar de korpschef van politie. 

 

Hoogachtend, 

 

Gerrit van de Kamp 

Voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cc 

- Korpschef Nationale Politie, de heer drs. E.S.M. Akerboom 

 

 

 


