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GevolGen van bezuiniGinGen bij de politie



inleidinG
‘Het chronisch tekort wordt chronisch ontkend’

De voorgenomen bezuinigingen zullen geen gevolgen hebben voor de hoeveelheid blauw op straat’. Dat 
beloofde PvdA-minister Ter Horst toen zij aankondigde dat de politie de komende jaren honderdduizenden 
euro moet bezuinigen. Iedere agent die wij spreken zegt dat dit niet kan. Op elk politiebureau dat wij  
bezoeken zijn er te weinig collega’s. Bijna elk politiekorps kampt met financiële tekorten.

Nu al merken agenten dagelijks de gevolgen van de bezuinigingen. De vorige bezuinigingen zijn nog niet 
verwerkt, of korpsen zijn alweer aan het voorsorteren op nieuwe bezuinigingen. Politiebureaus moeten 
sluiten, collega’s worden niet vervangen, er wordt geknibbeld op opleiding en materiaal. 

We vroegen agenten om de gevolgen van de bezuinigingen bij ons te melden. Binnen twee weken kregen 
we ruim honderd meldingen. De minister heeft ongelijk: de bezuinigingen gaan wel degelijk ten koste 
van blauw op straat. Direct, doordat er minder agenten worden aangenomen. En indirect, doordat wordt 
gesneden in de ondersteuning en agenten steeds meer taken zelf moeten uitvoeren. Wij zullen de minister 
en de Tweede Kamer confronteren met de gevolgen van dit onzalige bezuinigingsbeleid. Laat de regering 
de agenten in de steek, of is de minister bereid te investeren in de mensen die Nederland veiliger moeten 
maken?

Onze Meldkamer blijft open! Wij roepen agenten op om de gevolgen van de bezuinigingen te blijven 
melden, op: politie@sp.nl.

Agnes Kant, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer
Ronald van Raak, woordvoerder Binnenlandse Zaken van de SP

de meldkamer
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1. vertrekkende colleGa’S  
 worden niet meer vervanGen
Als gevolg van kabinetsbesluiten zouden er landelijk 500 wijkagenten en 500 forensisch- 
assisenten bij komen. De Guusje-vacatures voor extra wijkagenten werden inderdaad open-
gesteld. Tussen de sluitingstermijn en de eerste selectiegesprekken in werden echter alle 
sollicitanten op de hoogte gesteld van het feit dat de vacatures om financiële redenen ingetrok-
ken waren. Met andere woorden: het geld was er niet. Geen extra wijkagenten en geen extra 
forensisch-assistenten dus. (Limburg-Noord)

Het korps bestaat uit ongeveer 1.200 formatieplaatsen. Er is door de korpschef gecommuniceerd 
dat we binnen enkele jaren ingekrompen moeten zijn met ca. 100 formatieplaatsen. Instroom van 
nieuwe collega’s die gaan studeren aan de politieacademie (opleidingsduur drie tot vier jaar) met 
onmiddellijke ingang gestopt. (Zuid-Holland Zuid)

Uitbreiding van uren voor parttimers is niet mogelijk. Nieuw personeel wordt niet aangenomen 
i.v.m. geldgebrek. (Breda)

Gemeenschappelijke meldkamer moet het met minder doen en kan de veiligheid van agenten  
op straat amper garanderen. (Hollands-Midden)

Geen geld voor een telefoniste. Gevolg: agenten, hoofdagenten, wijkagenten moeten deze 
werkzaamheden verrichten, en dus minder op straat. (Emmen)

De korpsleiding is bezig om collega’s te bewegen over te stappen naar andere werkgevers.  
Ze hebben er zelfs een speciale talentenscout en een bureautje voor opgestart. De bedoeling 
is dat je één of meerdere jaren of voorgoed elders gaat werken. Vele collega’s hebben haarfijn 
door dat onze regio bijna 60 fte’s kwijt moet en dit is een manier. (Eindhoven)

De regio moet de komende vier jaar 150 mensen krimpen. (Noord-Oost Gelderland)

Ons korps is een krimpkorps en ten gevolge daarvan moeten er 70 arbeidsplaatsen verdwijnen. 
Door de financiële tekorten wordt nog eens gesneden in het personeel. Er wordt gedacht aan 
ongeveer 50 arbeidsplaatsen. Een korting van ruim 120 arbeidsplaatsen (ruim 7 procent op het 
totale personeel). (Noord- en Oost-Gelderland)
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Er worden in onze regio geen studenten meer aangenomen. (Noord- en Oost Gelderland)

Vacaturestop. (Midden- en West-Brabant)

Mijn regio heeft dit jaar 120 plaatsen ingeleverd. Het komende jaar zal dat minimaal het zelfde 
zijn maar waarschijnlijk meer. (Zuid-Holland Zuid)

Deze week te horen gekregen dat van ons team Basis PolitieZorg de vacatures voor 3.5 functie 
niet ingevuld worden. En dat bij een (crepeer)sterkte van 32.5 functie. (Groesbeek)

Er is fors gesneden in de ondersteuning, waardoor agenten dit werk over moeten nemen. 
(Utrecht)

Als er niet bezuinigd werd, werden de lege plekken wel opgevuld, dat gebeurt nu niet. (Drenthe)

In onze regio gaat men een aantal “blauwe” collegae voor in principe drie jaar detacheren naar 
de regio Gelderland Midden, om zo de bezuiniging van het ministerie op te kunnen vangen.  
(Noord- en Oost Gelderland)

Moeten vaker aan de receptie zitten terwijl dit geen taak voor ons is. (Tegelen)

Twente is ook nog eens een zogeheten krimpkorps. Dit houdt in dat er mensen uit moeten. Dit is 
dan ook al veelvuldig gebeurd. (Twente)

Afgelopen jaar zijn er drie collega’s weggegaan naar een andere functie. I.v.m. de bezuinigingen 
werden deze plaatsen niet door middel van vacatures opgevuld. (Amersfoort)

Ik ben werkzaam bij de Bovenregionale Recherche Zuid Nederland en in onze organisatie 
worden op dit moment al vacatures niet meer ingevuld vanwege de bezuinigen. (Recherche 
Zuid-Nederland)

Baliebezetting Breda Noodhulp is geheel vervallen per 1 september. (Breda)

Onze afdeling kampte jarenlang met een tekort van zo’n 15-20 personen. Onlangs werd op ons 
hoofdkwartier een andere berekeningsformule uit de kast getrokken en ineens zijn we op sterkte. 
(Drechterland)

Maasland draait al jaren met gemiddeld 8 fte’s te weinig, momenteel met 10. (Maasland)

Collega’s die weggaan (dus ook blauw!) worden niet vervangen. (Waddinxveen)

Het aannemen van nieuwe politiemensen is opgeschort, niet meer betaalbaar. (IJsselland)

Wij hebben KLPD breed een formatie van ongeveer 5.500 fte’s. In het kader van de bezuinigin-
gen heb ik een stuk gezien waarin staat dat het KLPD een contract met de minister heeft van 
ongeveer 4.800 fte’s, meer mag er niet komen. (KLPD)

Er is al een vacaturestop ingezet. En mocht je i.p.v. 36 uur, 40 uur willen werken, dan is daar in 
principe geen mogelijkheid meer toe. (Rotterdam)

Gesteld wordt namelijk dat 10 procent bezuinigingen op alleen het M-vlak (Middelen), niet 
voldoende zal opleveren. En bezuinigingen op het personele vlak zouden dan o.a. moeten gaan 
bestaan uit het niet meer inkopen van opleidingsplekken voor de Dienst Verkeerspolitie en het 
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eventuele afstoten van ondersteunende taken en personeel. Dit laatste betekent nog niet meteen 
minder blauw op straat, want deze taken zullen toch uitgevoerd moeten worden. Minder oplei-
dingsplekken betekent op termijn echter wel degelijk minder personeel op straat, omdat in het 
kader van vergrijzing de komende jaren nog aardig wat personeel zal uitstromen. (KLPD)

Bij ons geen ontslagen binnen de BPZ en de Recherche, maar wel een forse korting binnen 
de Ondersteunende Diensten. Voor onze afdeling betekende dat 13 fte. minder! Dit gebeurde 
d.m.v. het niet opvullen van vacatures, natuurlijke uitstroom en het niet verlengen van bepaalde 
contracten van externen. Daarmee kwam er een grotere hoeveelheid werk op het bordje van 
degenen die overbleven. (Noord-Holland Noord)

Nu wordt er enorm gestuurd op overwerk en wanneer je boven de 100 uur komt, wat je al bijna 
niet kan halen, krijg je het niet meer betaald. Dus minder uren beschikbaar voor het werk en 
de burger en een stuk minder inkomen. Feitelijk een inkrimping van de capaciteit van 5 tot 10 
procent. (Recherche Rotterdam)

Ik ben werkzaam voor de politie Regio Utrecht in de ondersteuning en ik heb een contract tot 
mei 2010. Het contract wordt niet verlengd, net als in mijn district een kleine 10 andere col-
lega’s. Onze banen blijven bestaan maar door de bezuinigingen worden tijdelijke contracten niet 
verlengd. Ook mogen wij vanwege tijdelijke contracten niet op interne vacatures binnen de politie 
solliciteren. Er is een danig personeelstekort dat er op jaarbasis per district ruim 675 diensten 
niet gedraaid kunnen worden. (Utrecht) 

De service en intake, balie personeel zeg maar, moet weg. Dat gaat dus betekenen dat wij, 
hoofdagenten en agenten, die plek moeten gaan overnemen. Heel simpel dus, geen blauw op 
straat maar binnen aangiftes opnemen. De arrestantenverzorgers gaan ook weg. Moeten wij ook 
gaan doen. De beveiliger bij het hek gaat ook weg. Moeten wij ook gaan doen. (Utrecht)

Waarom praat de baas dan al over het meer inzetten van bijvoorbeeld wijkagenten in de nood-
hulp, terwijl de minister had gesteld dat landelijk er 500 wijkagenten bij moesten komen. Maar de 
wijkagenten zijn een sigaar uit eigen doos, want ze worden weggehaald uit de basispolitiezorg. 
De korpssterkte neemt niet toe, zelfs af! De burger wordt belazerd. En ik ben werknemer, maar 
soms ook burger die de politie nodig heeft. (Drechterland)
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2. minder politie-inzet op    
 Straat en bij evenementen 
Overal willen ze minder mensen opzetten, maar misschien is het drama van Hoek van Holland 
wel een zegen voor de rest van Politie Nederland. (Gelderland-Zuid)

Vroeger reden wij ’s nachts met circa vijf eenheden voor de stad Breda. Nu rijden in district 
Breda ‘s nachts vier eenheden, en dat is dan van Baarle-Nassau tot aan Moerdijk en inclusief de 
stad Breda. (Breda)

Wijkteam Balistraat, District 2, Amsterdam, bestaat mogelijk binnen twee jaar niet meer. 
(Amsterdam)

In Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer rijden ’s nachts nog maar twee auto’s. Dit waren er vier. 
(Amsterdam-Amstelland)

Vroeger hadden twee wijken samen drie noodhulpvoertuigen rijden. Eén voor Leiden West 
en twee voor de drukke binnenstad. Je zou zeggen dat er dus in ieder geval drie voertuigen 
rondrijden. Nee dus! De mensen die vrij komen door sluiting van wijkbureau worden alleen maar 
gebruikt om de gaten op te vullen in het rooster. Niets dus meer mensen op straat. (Leiden)

Alle bureau’s in de nacht dicht dus minder collega’s in dienst. Van 11 naar 9 of 8 per nacht! 
(District Duin- en Bollenstreek)

In de periode 2001-2004 was een gemiddelde door de weekse avond bezetting van de politie op 
straat als volgt: 
• 4 dubbel bemande noodhulp auto’s, 
• 1 dubbel bemande bike unit, 
• 1 motorrijder, 
• 1 brigadier van dienst voor de leiding op straat, 
• 1 dubbel bemande onopvallende auto voor onopvallend toezicht. 

Het aantal meldingen tussen 2001 en 2009 is minimaal hetzelfde gebleven. In 2007-2009 is  
de gemiddelde door de weekse bezetting van de politie op straat als volgt: 
• 2 dubbel bemande noodhulp auto’s, 
• 1 brigadier van dienst voor de leiding op straat, 
• 1 dubbel bemande onopvallende auto voor onopvallend toezicht. 
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Een eenvoudig reken sommetje: 
2001-2004 14 politie agenten op straat
2007-2009   7 politie agenten op straat = halvering! 
(District Maasland)

Het ontslag van van ons ondersteunend personeel heeft tot gevolg dat de surveillanten naar 
binnen moeten en niet meer op straat actief zullen zijn. Nu al zitten surveillanten sinds augustus 
binnen. Horecadiensten worden danig ingekrimpt, met alle gevolgen van dien. (Utrecht)
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3. SluitinG van politiebureauS   
 en beperkte openinGStijden
Bij ons is het eerste wijkbureau gesloten. (Leiden)

Kortere openingstijden dan wel gesloten kleine bureaus in dorpen. (Hollands-Midden)

In Breda gaat minimaal één bureau sluiten (fuseren met bureau verderop). Nachtbezetting 
Hoofdbureau Breda centrum alleen nog in weekeinde. In ons district is er van ma t/m do vanaf 
half 11 ’s avonds geen enkel bureau meer open. Voorheen was het bureau centrum nog altijd 
open maar i.v.m. de kosten is dit afgeschaft. (Breda)

Van diverse bureaus zijn de arrestantenafdelingen dicht. Hierdoor moet men ’s nachts de  
arrestanten vervoeren naar andere bureaus. Dit verzorgd stress bij de arrestanten en enorm veel  
werkzaamheden voor de collega’s. (Rotterdam)

De buro’s Putten en Ermelo gaan dicht en worden samengevoegd bij Harderwijk. Nunspeet en 
Wezep gaan dicht en worden bij Elburg gevoegd. Heerde en Epe gaan dicht en worden bij het 
district Apeldoorn gevoegd. Van de 8 buro’s blijven er dus maar 2 over zoals het er nu uitziet. 
(Noord-West Veluwe)

Het bureau in Elburg en vele andere bureaus op de Veluwe gaan de komende jaren gesloten 
worden. Op de Veluwe blijven dan 2 of 3 opkomstlocaties over. (Noord-Oost Gelderland)

Politie Aalsmeer en Uithoorn, twee toch flinke gemeentes, gaan samen. Zoals het er nu voorstaat 
wordt Aalsmeer per 1-2-2010 gesloten. (Aalsmeer) 

In onze regio is er het project Expeditie. Momenteel zijn er 25 bureau’s en in de voorstellen 
worden dit er 10. Op de Veluwe 3 (nu zijn dat er 9), in Apeldoorn 2 (nu zijn dat er 4), in de 
IJsselstreek 1 (nu zijn dat er 4) en in de Achterhoek 4 (nu zijn dat er 8). Een aantal net gebouwde 
bureau’s (bijv. in Didam) worden afgestoten en er zal er op een andere centraal gelegen plek een 
nieuw bureau (opkomstlokatie) gebouwd worden. Voor de bureaus die afgestoten worden, wordt 
een spreekuurlokatie gezocht. (Noord-Oost Gelderland)

In ons district waar ik werk gaan op korte termijn drie bureaus dicht. (Apeldoorn)

Bij ons gaan binnenkort (over 2 weken) 2 bureau’s dicht: wijkbureau Nederhorst den Berg en 
wijkbureau Kortenhoef. (Gooi en Vechtstreek)
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Verder bestaan de bezuinigingen bij ons vooral uit het samenvoegen van afdelingen tussen 
Flevoland en Gooi en Vechtstreek. (Gooi en Vechtstreek)

Bureau de Mare is gesloten. (Alkmaar)

Per 1 januari a.s. gaat bureau Stellingwerf en / of Wolvega dicht. (Groningen)

Zo gaat het hardnekkige gerucht dat het bureau in Heerhugowaard gesloten zal gaan wor-
den. Vanuit dit bureau worden de gemeenten Heerhugowaard (55.000 inwoners), Langedijk, 
Schermer en Graft de Rijp bediend. De kleinere bureaus in Graft Rijp en Langedijk, beide vallen 
binnen het werkgebied van Heerhugowaard, zijn reeds opgeheven. (Heerhugowaard)

Ook in district Binnensticht, regio Utrecht, gaat het bureau (al dan niet tijdelijk) dicht. Op veel 
momenten ’s nachts en worden sterktes teruggebracht. (Utrecht)

De post Hengelo Noord is gesloten. Ofwel, gesloten... er zitten nu twee afdelingen in die gewoon 
een ruimte nodig hadden: bijzondere wetten en verkeer. Vanaf deze post draaien dus geen 
noodhulpauto’s. Er wordt dus niet gesurveilleerd vanaf dit pand. (Hengelo)

Het trieste is dat dit al het zoveelste bureau / team is die opgaat in een ander team. Er zijn in 
Hollands Midden al diverse teams “samengesmolten” tot één team, waarbij diverse argumenten 
zijn gebruikt. (Hollands Midden)

Drie hoofdbureaus ook in de avond open, elke dag. Nu alleen nog maar op donderdag,  
koopavond. De andere dagen gaan de bureaus om 18:00 uur dicht. (Noord-Holland-Noord)

In principe zijn onze bureaus 6 dagen in de week open. Tilburg-Noord ieder dag van maandag 
t/m zaterdag van 08.30-17.00 uur en bureau Oisterwijk van 09.30-17.00 uur. Van maandag tot 
vrijdag en op zaterdag van 13.00-17.00. Hedendaagse praktijk is dat al diverse zaterdagdagen 
beide bureaus dicht zijn en bureau Oisterwijk met regelmaat is gesloten. (Tilburg)

Het is nog niet helemaal zeker maar de collega’s van bureau Wijk bij Duurstede is al verteld 
dat de kans groot is dat het bureau aldaar, wegens de bezuinigingen, gaat sluiten. Gezamenlijk 
wonen daar 23.459 inwoners. (Wijk bij Duurstede)

Bureaus in de buitengebieden worden geregeld gesloten vanwege personeelsgebrek. (Twente)

Het cellencomplex in Emmen en Hoogeveen gesloten. Emmen en Hoogeveen hebben een 
hypermodern cellencomplex, ongeveer 3 en 6 jaar oud. Beide zijn dicht gegaan. Gevolgen:  
surveillance eenheden moeten de aangehouden verdachten naar Assen brengen ter insluiting. 
(Drenthe)

In de regio Utrecht is er nog maar een politiebureau ’s nachts open, in Utrecht. De overige 
bureaus zijn in het kader van de bezuinigingen en te weinig personeel gesloten. (Utrecht)
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4. overuren kunnen niet meer   
 worden Gemaakt
De forensische opsporing mag niet overwerken. Zo kon een nabestaande van dode mevrouw 
pas na een 1,5 week weer terug naar zijn woning. Vroeger gingen ze gelijk aan de slag, nu moet 
men bijvoorbeeld wachten tot de volgende dag. (Zedenrechercheur)

Door de bezuinigingen is ons korps tot 2011 niet meer in staat de overuren uit te betalen. 
(Gelderland-Zuid)

Overuren moeten worden opgenomen, ze worden niet meer uitbetaald. Hierdoor komen de 
roosters nog meer onder druk staan. (Utrecht)

Het observatieteam moet om 21.30 uur stoppen, omdat ze voor 22.00 uur binnen moeten zijn. 
Anders wordt het overwerk en dat kan niet. Bij hoge uitzondering en bij vroegtijdige aanvraag 
kan er tot later worden gewerkt. (Zedenrechercheur)

Het Korps Noord- en Oost-Gelderland gaat dit jaar nog ruim 400.000 bezuinigen op de overuren. 
Dat wil zeggen dat alle overuren teruggegeven worden in tijd. Een overurenbudget is een vorm 
van capaciteit. Door deze uren terug te geven bezuinigd men op capaciteit. De meeste overuren 
worden gemaakt in blauw. Door te bezuinigen op overuren is er minder blauw op straat. Dat is dit 
jaar ongeveer 6 á 7 agenten minder op straat. (Noord- en Oost-Gelderland)

Overuren maken wordt ook niet meer gewaardeerd. Daar is het geld niet meer voor. (Amersfoort)

Geen overwerk / meeruren maken. (Hollands-Midden)

Sinds een maand mogen wij geen overuren meer maken, tenzij het echt niet anders kan. 
(Midden- en West-Brabant)

Overuren worden vollop gemaakt. Deze uren worden al jaren niet uitbetaald. Dit omdat hiervoor 
geen geld is. (Drenthe)
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5. minder Geld voor  
 onderSteuninG en materiaal  
     
Portofoons C2000 worden niet vervangen. (Gelderland-Zuid). 

Kledingbudget is verminderd of helemaal weggehaald. Als je iets nieuws nodig hebt, moet je dat 
bij je leidinggevende aanvragen. (Waddinxveen)
Bezuiniging wagenpark. Van de +/- 200 voertuigen zijn we teruggegaan naar +/- 140, een  
significant verschil dus. Reden voor de vermindering was puur en alleen het kostenplaatje. 
(Gooi- en Vechtstreek)

Straks is er een beperkte selectie kantoorbenodigdheden beschikbaar. (Rotterdam-Rijnmond)

Te weinig onderhoud aan politiewagens, reparaties voertuigen worden uitgesteld. (Breda)

Inleveren voertuigen. (Midden-West Brabant)

Snijden in het wagenpark. (Utrecht)

In juni is het toegangshek naar de binnenplaats van ons bureau kapot gegaan. Hij doet het nu 
nog steeds niet. Geen geld. In de buurt veroorzaken we overlast, omdat we nu de “achterdeur” 
moeten gebruiken. (Drenthe)

We mogen geen “dure” benzine meer tanken. Of het echt goed is voor de motor en de auto’s 
is maar een vraag van tijd. Straks moeten de voertuigen eerder vervangen worden en dan is 
goedkoop toch weer duurkoop. (Eindhoven)

In mijn werk ben ik samen met een collega aan het werk en worden wij naar een inbraak 
gestuurd. In onze auto lag een warmtebeeldkijker (deze kijker lag in een afgesloten koffertje). 
De auto werd afgesloten. Na onze dienst is deze camera uit onze onopvallende dienstauto 
ontvreemd, weggenomen. Nu moet ik en mijn collega samen 6.200 euro terugbetalen omdat  
de politie deze camera niet verzekerd had! (Oss)

Per team moet een auto in worden geleverd. (Noord-Oost Gelderland) 

Er is al beknibbeld op voertuigen in ons team. Een auto en een motorfiets zijn de dupe  
geworden, hetgeen ons beperkt qua inzet. (Hollands Midden)
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Onderhoud aan dienstvoertuigen slecht. (Tegelen)

Al onze politiemotoren zijn ons ontnomen. Er kan dus vanaf bureau Hengelo gewoon niet meer 
op een opvallende motor dienst worden gedaan. Tevens zijn ons twee opvallende bussen 
afgenomen. (Hengelo)

Alle bureau’s moesten voertuigen inleveren i.v.m. de bezuinigingen. Dit is inmiddels al door-
gevoerd. (Haaglanden)

Ik hoorde laatst in de praktijk dat er besloten wordt te bezuinigen op het C2000 systeem.  
Minder portofoons voor de agenten. (Helmond)

Negen auto’s in het district weg. (Hollands-Midden)

Momenteel hebben we 2 motoren voor de noodhulp surveillance. Daar zal er vermoedelijk  
1 vanaf gaan i.v.m. de bezuinigingen. (District Maasland)

Ik had samen met een andere wijkagent een motorfiets ter beschikking, omdat we zo’n groot 
buitengebied moesten verhapstukken. Die hebben ze afgepakt en wegbezuinigt. (Twente)

Er worden al kantines gesloten. Het personeel van die organisatie wordt ontslagen. (IJsselland)

We zien het reeds in de aanschaf van dienstauto’s, deze moeten vijf jaar mee en hebben erg 
veel kilometers gemaakt, zodat er veel onderhoud gepleegd moet worden. Een hoge financiële 
post, die je beter kunt steken in nieuw materiaal. (IJsselland)

Minder middelen: ja, geen satellieten van de BVH, geen handhalds voor de bonnetjes.  
(Noord-Holland Noord)
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6. minder opleidinG  
 en Slechtere 
 arbeidSvoorwaarden
Bijna alle opleidingen zijn geschrapt. (Groningen) 

Men is voornemens om de regeling nachtdienst ontheffing (55 jaar) volgend jaar op te heffen. 
Gevolg: collega’s moeten tot lengte der dagen nachtdiensten draaien, met alle gezondheids-
gevolgen van dien en dus meer collega’s die afknappen. (Groningen)

Geen verdieping m.b.t. (vervolg en nieuwe) opleidingen. (Tegelen)

Alle opleidingen geschrapt voor dienders. (Utrecht)

Sinds ongeveer twee maanden plant onze planning ons weer in voor de vroeg-nacht diensten. 
Dit houdt in dat je in de ochtend een vroege dienst draait tot 14.00 uur. Dan kan je snel naar huis 
om dan om 22.00 uur weer een nachtdienst te draaien. Na deze nachtdienst sta je dan de dag 
erop weer gepland voor een nachtdienst. (regio Twente)

Bijna alle opleidingen zijn geschrapt. (Utrecht)

Geen opleidingsmogelijkheden. Geen geld voor cursussen. (Hollands-Midden)

Geen bevorderingen meer mogelijk, ondanks het feit dat sommigen wel in een bevorderings-
traject zitten. (Midden- en West-Brabant)

Verlof is inmiddels meer dan een gunst geworden. Als klap op de vuurpijl hebben we nu  
(september 2009!) in Rotterdam Rijnmond al een mail gehad dat de zomervakantie 2010 een 
probleem gaat worden. (Rotterdam Rijnmond)

ME-oefendagen zijn teruggebracht naar 4 a 5 per jaar. Dat was een paar jaar geleden nog 1 per 
maand. (Gelderland-Zuid)

In het kader van de bezuinigingen het opleidingen budget voor 2009 is gehalveerd. (Drenthe)
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Sinds 1 november 2009 is de politie verplicht om bij boetes mede te delen dat er 6 euro admini-
stratie kosten bijkomen. Een maatregel die weer op een hoop extra onbegrip en frustratie richting 
politie zorgt. Als de politie de kosten bij contante betaling niet heeft geïnd, moet de politie het zelf 
betalen. (Brabant-Noord)

Al de geplande opleidingen voor 2010 zijn afgezegd. (Brabant Zuid-Oost)

Men heeft er binnen ons korps, en naar ik mij heb laten vertellen in geheel politie Nederland, 
voor gekozen om de lunchpauzes onbetaald te maken. Dit wil zeggen dat ik het half uur waar-
binnen ik eet (maar niet over mijn eigen tijd kan beschikken) zelf moet betalen. (Kennemerland)
      



de meldkamer
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