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Excellentie, 

 
Afgelopen 27 op 28 januari vond de u bekende migratie naar C2000 plaats. Een 
mega-operatie, waarvan uw conclusie was dat deze migratienacht succesvol is 

verlopen. Echter, zoals u in zeer ruime mate bekend zou moeten zijn, is het resultaat 
voortvloeiende uit deze overgang allerzins bevredigend. Vanaf dag 1 na de migratie 
kampen politiemensen, maar ook andere gebruikers van dit systeem, met 

onaanvaardbare haperingen in de verbindingen. Deze hebben de afgelopen weken 
tot vele situaties geleid die voor ons als politievakbond onacceptabel zijn. Alle patches 
en updates ten spijt zien wij geen significante veranderingen welke onze leden, en 
ons, geruststellen in een aanvaardbaar werkbaar, betrouwbaar en veilig C2000 

netwerk. 
 
Op 2 maart 2020 richtte u een brief aan de leden van de Tweede Kamer, met de titel 
‘Stand van zaken C2000’. Wij herkennen ons niet in delen van de inhoud van deze 
brief. Zo geeft u een aantal voorbeelden waarbij de werking van C2000 goed verliep. 
Dat gaat echter voorbij aan het feit dat noodmaatregelen zijn getroffen om tijdens 
de dienst via Direct Mode Operation (DMO) op korte afstand met elkaar te kunnen 

communiceren. Dit was onder meer het geval in de eenheid Oost-Brabant. De 
noodmaatregelen werden genomen vanwege de aanzienlijke veiligheidsrisico’s die de 
huidige status van het netwerk met zich meebrengt. In uw brief spreekt u tevens 
over ‘dekkingsproblemen’. Dit terwijl het maar de vraag is of we hier te maken 
hebben met dekkingsproblemen of een ander soort probleem welke de huidige 

incidenten met het netwerk zou kunnen verklaren.  

 
Vanzelfsprekend waarderen wij het dat de veiligheid van de hulpverleners uw hoogste 
prioriteit heeft. De ‘zorgen’ van u en de korpschef lossen de huidige veiligheidsrisico’s 
van onze politiemensen echter niet op. Inmiddels zijn bijna zes weken verstreken 
sinds het moment van de migratie en nog altijd wordt gesproken over ‘fine tunen’ en 
‘nawerk’. Volgens ons doet dat geen recht aan de ernst van de situatie. 
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Wij maken ons als politievakbond grote zorgen over de veiligheid van onze 
politiemensen op straat. Zij worden met verbindingsmiddelen de straat opgestuurd, 
waarbij de betrouwbaarheid en de juiste werking van het netwerk waarmee zij in 
verbinding staan in het geding is. Daarmee ontstaat een groot gevoel van 
onveiligheid bij politiemensen. Zij moeten kunnen vertrouwen op een goed 
functionerend C2000-netwerk waarbij de kans op verstoring in het gebruik nihil is. 
 

Wij zijn van mening dat verder gaan op deze wijze, met alle risico’s die dat met zich 
meebrengt onverantwoord is. Derhalve verwachten wij dat door u en de korpschef, 
vanuit uw functies verantwoordelijk, wordt ingegrepen. Wij willen daarom de 
toezegging dat, indien op uiterlijk 1 april 2020 geen significante verbetering van 

het C2000 is vastgesteld, waarbij het aantal storingen tot nagenoeg ‘nihil’ is beperkt, 
u en de korpschef de navolgende maatregelen nemen, om de veiligheid van 
politiemensen te vergroten en de kans op de gevolgen van een falen van de 

verbindingen tot een minimum te beperken. 
 

- Met ingang van 1 april 2020 wordt landelijk bepaald dat enkel nog (minimaal) 
dubbel bemenste eenheden de straat op gaan. Dit betekent dat deze 
maatregel op iedereen van kracht is en dus bijvoorbeeld wijkagenten, OVD’s, 
motorrijders etcetera, niet meer alleen de straat op gaan.  

- Met ingang van 1 april 2020 worden meldingen met enig risico op escalatie 

met minimaal twee, dubbel bemenste eenheden, in behandeling genomen. 
 
Daarnaast zijn van mening dat: 

- Met onmiddellijke ingang alle politiemensen moeten worden voorzien van een 
Push To Talk (PTT)-account en de benodigde fysieke drukknop om de app 
direct te kunnen bedienen indien noodzakelijk. Enkel op deze manier is deze 

app een wat meer bruikbaar alternatief te noemen. 

- Met onmiddellijke ingang opdracht moet worden gegeven om alle OC’s 
(politie meldkamers) de eerder genoemde PTT app actief te hebben op de 
meldkamers en eventuele oproepen direct te kunnen beantwoorden. 

 
Wij realiseren ons ter degen dat deze maatregelen een effect hebben op de inzetbare 
politiecapaciteit. Om die reden zullen daadkrachtige en heldere keuzes gemaakt 

moeten worden in de door de politie te verrichten taken en werkzaamheden. 
 
Enkel met het toepassen van bovengenoemde maatregelen kan ons inziens de 
veiligheid van politiemensen, en in het verlengde daarvan de veiligheid van burgers, 
afdoende gegarandeerd worden. Mocht de deadline niet gehaald worden, dan zullen 
wij ons beraden op vervolgstappen. Daarbij kunt u denken aan het oproepen van 
politiemensen om gehoor te geven aan de eerst genoemde maatregelen, welke wij 

als actiemiddel aan zullen kondigen. 
 
  

Met vriendelijke groet, 
Politievakbond ACP 
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