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Geachte heer Akerboom, beste Erik, 

 

Politiemensen moeten kunnen beschikken over veilige en adequate middelen om hun werk te 

kunnen doen.  De laatste maanden constateren wij dat politiemensen stevige twijfels hebben 

bij middelen die hen voor de uitvoering van hun werk ter beschikking worden gesteld.  Met 

name het nieuwe surveillancevoertuig, de Mercedes B,  levert de ACP een gestage stroom aan 

klachten op. Deze klachten zijn onder te verdelen in twijfels bij operationele inzetbaarheid en 

betrouwbaarheid, de inrichting van het voertuig en gezondheidsklachten die gerelateerd 

worden aan het gebruik van het voertuig. Een eerste schouw van het voertuig met 

politiemensen brengt ons tot de overtuiging dat er voldoende gronden zijn om aandacht te 

besteden aan de wijze waarop de keuze voor dit surveillancevoertuig tot stand is gekomen en 

dat de zorgen van collega’s vanuit hun perspectief legitiem zijn. 

Wij rekenen het als beroepsorganisatie voor politieprofessionals  tot onze verantwoordelijkheid 

te waken over de gezondheid van  collega’s en het politievak. Dat heeft ons gebracht tot het 

besluit te gaan onderzoeken hoe de keuze voor dit voertuig tot stand is gekomen, welke 

beleidsoverwegingen daaraan ten grondslag hebben gelegen en hoe het gehele proces van 

aanbesteding via gunning tot levering eruit heeft gezien. 

Om die reden verzoeken wij u ons alle daartoe relevante documenten ter beschikking te 

stellen. Wij bedoelen hiermee beleidsdocumenten aangaande voertuigstrategie, het 

functioneel kader, het programma van eisen en eventueel door extern geconsulteerde partners 

geleverde input. 
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Ons doel is om na bestudering en analyse gezamenlijk in gesprek te gaan over hoe de 

gesignaleerde problemen kunnen worden opgelost en voor de toekomst problemen kunnen 

worden voorkomen. 

Wij rekenen op uw medewerking en zien de samenwerking op dit thema met vertrouwen 

tegemoet. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Politievakbond ACP 

 
 
Erwin Koenen 
Vice- voorzitter 


