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De naleving van de Arbeidstijdenwet is een taai probleem bij de politiekorpsen. In de afgelopen twaalf jaar 
heeft de Inspectie SZW vijf keer hierop geïnspecteerd. Vooral in de operationele en specialistische diensten 
werkt men vaak te lang en hebben medewerkers onvoldoende rust tussen twee diensten. Politiemensen lopen 
hierdoor onnodig extra risico op overbelasting en verminderde alertheid door vermoeidheid.

Ook agressie en geweld heeft een grote impact op politiemensen. De ernst en omvang van agressie van het 
publiek naar politiemedewerkers is de laatste jaren onverminderd hoog. Politiemensen worden bedreigd, 
mishandeld en beledigd. De meest ernstige incidenten krijgen volop aandacht in de media en de bestrijding 
van agressie en geweld in de publieke sector is speerpunt in het beleid van de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK). 

De Inspectie SZW heeft geconstateerd dat (te) veel van de geselecteerde politiekorpsen, ook na herhaalde 
inspecties en verbetermaatregelen vanuit het ministerie V&J (voorheen BZK), te weinig voortgang maken in de 
naleving van de Arbeidstijdenwet. Om de wet na te leven is het nodig dat de politiekorpsen - met steun van de 
overkoepelende organisaties - aanvullende maatregelen nemen om hun medewerkers beter te beschermen 
tegen te lange werktijden en te korte rusttijden.

Voor wat betreft agressie en geweld slagen de korpsen er onvoldoende in beheersmaatregelen op de werkvloer 
te implementeren. Zo krijgen politiemensen te weinig training in het omgaan met agressie en geweld en 
worden incidenten onvoldoende gemeld, geregistreerd en geëvalueerd. Er is de laatste jaren het nodige aan 
beleid ontwikkeld, maar nog te beperkt vertaald naar concrete acties op de werkvloer. Ook hier kunnen de 
overkoepelende organisaties een helpende hand bieden.

Naar aanleiding van de resultaten van de inspecties heeft de Raad van Korpschefs verbeteracties toegezegd. 
Deze zijn als bijlage bijgevoegd bij deze rapportage.  

Najaar 2012 zullen de korpsen die een boete hebben gekregen en degene waar veel overtredingen zijn geconsta-
teerd opnieuw worden geïnspecteerd om te toetsen of deze acties inderdaad resultaat hebben op de werkvloer. 

Den Haag, maart 2012

Mr. J.A. van den Bos
Inspecteur-generaal SZW

Voorwoord
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In de maanden september en oktober 2011 heeft de 
Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) inspec-
ties uitgevoerd bij de politie gericht op overtredin-
gen van de Arbeidstijdenwet en de beheersing van 
het risico Agressie en Geweld. In de afgelopen 
twaalf jaar heeft de Inspectie SZW al vijf keer op de 
arbeids- en rusttijden geïnspecteerd en steeds bleef 
de naleving achter. Agenten lopen hierdoor 
onnodig extra risico op overbelasting en vermin-
derde alertheid door vermoeidheid. Ook agressie 
en geweld heeft een grote impact op politiemen-
sen. De ernst en omvang van agressie van het 
publiek naar politiemedewerkers is de laatste jaren 
onverminderd hoog. Metingen van Veilige Publieke 
Taak in 2007, 2009 en 2011 laten zien dat respectie-
velijk 73%, 68% en 73% van de politiemensen 
aangaf slachtoffer te zijn geweest van agressie en 
geweld.1 

1  Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, 
DSP-groep, september 2011

In deze inspectieronde zijn in totaal 18 van de 26 
regionale politiekorpsen (inclusief het Korps 
Landelijke Politie Diensten) geïnspecteerd.  Er zijn 9 
korpsen geïnspecteerd op het gebied van de 
Arbeidstijdenwet, 5 korpsen met betrekking tot 
agressie en geweld en 4 korpsen zijn op beide 
onderwerpen geïnspecteerd. In alle 18 geïnspecteerde 
korpsen zijn één of meerdere overtredingen aange-
troffen  van de Arbeidstijdenwet of de bepalingen 
rondom agressie en geweld van de 
Arbeidsomstandighedenwet. Hoewel het een gerich-
te, niet-representatieve steekproef betrof,  is de 
conclusie  onontkoombaar dat veel politiekorpsen er 
niet in slagen om de regels ten aanzien van arbeidstij-
den en met betrekking tot agressie en geweld vol-
doende na te leven. De overtredingen zijn inmiddels 
beter in beeld, maar worden nog onvoldoende 
voorkómen. Er is de laatste jaren het nodige aan 
beleid ontwikkeld, maar nog maar beperkt vertaald 
naar concrete acties op de werkvloer.
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1.1  Aanleiding

Met betrekking tot de ATW werd tijdens inspecties in 
2009 nog bij 10 van de in totaal 13 geïnspecteerde 
korpsen een groot aantal overtredingen vastgesteld.  
In de operationele diensten, zoals de arrestatie- en 
observatieteams, recherche en mobiele eenheid bleek 
men vaak langer te werken dan wettelijk is toegestaan 
en hadden medewerkers onvoldoende rust tussen 
twee diensten. De slechte naleving van de ATW was in 
2007 voor de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) aanleiding voor de uitvoe-
ring van een ATW- monitor, waarmee de ontwikkelin-
gen in het aantal overtredingen van de ATW halfjaar-
lijks bijgehouden worden. Daarnaast is in 2009 en 
2010 het systeem BVCM (Basisvoorziening Capaciteits 
Management) geïmplementeerd dat mede ten doel 
had om te komen tot een uniforme registratie van de 
arbeids- en rusttijden. De sector meende dat dit 
nieuwe registratiesysteem meer mogelijkheden bood 
om overtredingen van de ATW te voorkomen. 
Na de inspecties in 2009 stelde de Raad van Korpschefs 
dat zij door meer gerichte aansturing alle mogelijkhe-
den wilde benutten om het aantal overtredingen te 
reduceren. De Raad was van mening dat de invoering 
van zowel BVCM als de Landelijke Arbeidstijden 
Regeling2 hier goede instrumenten voor zijn. 

Doelstelling van de inspecties in 2011 was te toetsen of 
de door de sector toegezegde acties inderdaad 
resultaat hebben gehad op de werkvloer.

1.2  Uitvoering

Naar aanleiding van de aard en frequentie van de 
overtredingen in de inspecties in 2009 is toentertijd 
besloten de achterblijvers in 2011 opnieuw te inspec-
teren. Korpsen met veel overtredingen in 2009 zijn 
opnieuw bezocht in 2011. Daarnaast is voor de selectie 
van korpsen voor inspecties ATW gebruik gemaakt van 

2  De landelijke Arbeidstijden Regeling (LAR) is een sectorale regeling 
voor de arbeids- en rusttijden bij de Politie. De regeling is op 1 april 
2008 ingevoerd. De regeling geldt voor heel politie Nederland en kent 
één begrippenkader en één uniform stelsel van arbeids- en rusttijden.

de gegevens van de ATW-monitor over de 2de helft 
van 2010. Deze monitor is uitgevoerd in opdracht van 
het ministerie van Veiligheid en Justitie.  
Omdat er geen sprake was van een willekeurige 
steekproef kunnen de resultaten van de inspecties 
niet als representatief voor alle korpsen worden 
beschouwd. Zij geven echter wel een indicatie van 
de situatie.

Inspecties naar de naleving van de ATW waren gericht 
op medewerkers in de operationele/specialistische 
diensten binnen de korpsen. Eerdere inspecties lieten 
vooral overtredingen zien bij specialistische recher-
chefuncties, arrestatieteams en observatieteams en de 
beveiligers van VIP’s. De ME inzet leidde ook tot 
overtredingen. ME-ers zijn afkomstig uit de Basis 
Politie Zorg (BPZ) en een oproep gaf vaak spanning 
voor het BPZ-rooster van hun team. Bekend is dat dit 
bij kleine eenheden (bijvoorbeeld teams met levende 
have) vaker een probleem opleverde dan bij grotere, 
omdat er minder vervangingsmogelijkheden zijn. 
Gezien deze problematiek, hebben de inspecteurs zich 
bij de inspecties in 2011 weer op deze functies gericht. 

Bij de inspecties naar arbeids- en rusttijden was een 
referteperiode van 16 weken uitgangspunt, de 
inspecteurs hebben zich gericht op de periode van 3 
april tot en met 23 juli 2011. Sinds november 2009 
beschikken de politiekorpsen over BVCM. Dit registra-
tiesysteem was in de inspectieperiode bij alle korpsen 
in gebruik. De inspecteurs hebben bij hun inspecties 
dan ook gebruik gemaakt van gegevens die de korpsen 
uit BVCM hebben aangeleverd. Vervolgens hebben de 
inspecteurs ingezoomd op de politiemedewerkers met 
de meeste ATW-overtredingen en vastgesteld hoeveel 
overtredingen door deze medewerkers in de genoem-
de referteperiode zijn gemaakt. 

1 Inspecties naar de 
naleving van de 
Arbeidstijdenwet 
(ATW)
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1.3   Inspectieresultaten 
Arbeidstijdenwet

Bij elkaar heeft de Inspectie SZW 1123 overtredingen 
op het gebied van arbeids- en rusttijden geconstateerd 
binnen de 13 geïnspecteerde politiekorpsen.

Opvallend is dat de meeste overtredingen betrekking 
hebben op consignatie. Vooral het maximum aantal 
van 13 uren arbeid in consignatie en het minimum 
aantal etmalen vrij van consignatie werden vaak 
overschreden. Samen nemen deze twee overtredingen 
33% van het totaal voor hun rekening. Bij de inspec-
ties in 2009 vormden de overtredingen met betrek-
king tot arbeidstijd in consignatie slechts 8% van het 
totaal aantal overtredingen. Mede door het ontbreken 
van een eenduidige registratie is consignatie toen 
minder intensief onderzocht. Ook met de dagelijkse 
rust ging het nog vaak mis. Bij 20% van de overtredin-
gen werd een rusttijd van minder dan de dagelijks 
voorgeschreven 8 of 11 uur geconstateerd (verg. 27% in 
2009). Daarnaast werd er in 20% van de overtredingen 
een arbeidstijd van langer dan 12 uur per dienst 
vastgesteld (verg. 22% in 2009). 

Andere vastgestelde overtredingen zijn overschrijdin-
gen van het toegestane aantal nachtdiensten achter-
een, onvoldoende vrij van consignatie voor of na de 
nachtdienst en te korte wekelijkse rusttijden.

De meeste overtredingen van de ATW zijn geconsta-
teerd voor de korte termijnnormen. Op de lange 
termijn (bijvoorbeeld ten aanzien van de arbeidstijd 
per week en de gemiddelde arbeidsduur) zijn niet of 
nauwelijks overtredingen vastgesteld. Met name de 
korte termijnnormen vormen in de gerealiseerde 
roosters een probleem. 

 Tabel 1 Top 5 Overtredingen

Omschrijving overtreding Overtredingen in aantal 2011 Aandeel in het totaal 2011 Aandeel in het totaal 2009

Minder dan de dagelijks voorgeschreven 
rusttijd van 8 of 11 uur

229 20 % 27%

Arbeidstijd per dienst langer dan 12 uur 228 20% 22%

Arbeidstijd in consignatie langer dan 13 uur 185 17% 8%

Aantal etmalen vrij van consignatie    180 16% -

Arbeidstijd in nachtdienst langer dan 12 uur 57 5% 7%

Grafiek 1 Aantal korpsen in overtreding ATW naar onderwerp

De geconstateerde overtredingen zijn redelijk gelijk 
verdeeld over de geïnspecteerde korpsen. 
Overtredingen met betrekking tot de consignatie, 
onvoldoende dagelijkse en wekelijkse rust en te lange 
werktijden zijn in vrijwel alle geïnspecteerde korpsen 
vastgesteld. Wat betreft de nachtdienst ging het in 8 
van de 13 korpsen mis.

In vergelijking met 2009 zijn er in 2011 minder korpsen 
in overtreding vanwege het niet voeren van een 
deugdelijke registratie ten aanzien van arbeids- en 
rusttijden. Een logische verklaring hiervoor is dat met 
de landelijke implementatie van de BVCM meer 
korpsen aan de registratie-eisen voldoen. Toch hadden 
5 korpsen hun ATW-registratie op onderdelen nog niet 
op orde. Dit komt met name door een onjuist gebruik 
van het registratiesysteem: het niet of verkeerd 
toepassen van de uitzonderingsartikelen (2.5 ATW en 
4.3:1 ATB) en het foutief verantwoorden van uren.

10
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Consignatie
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 wekelijkse rust
Werktijd
Nachtdienst
Geen deugdelijke
registratie
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Grafiek 2  Aantal politiekorpsen naar toegepaste 
handhavingsinstrumenten ATW

Bij de inspecties naar arbeids- en rusttijden bij de politie 
is bij 9 korpsen recidive geconstateerd. Dit houdt in dat 
de inspecteurs ten opzichte van de inspecties in 2009 
soortgelijke overtredingen hebben vastgesteld. 
Hiervoor zijn bij deze 9 korpsen boetes aangezegd. Bij 4 
korpsen daarvan is -op andere overtredingen- ook 
gewaarschuwd. Bij 3 korpsen is enkel gewaarschuwd 
met betrekking tot de Arbeidstijdenwet. 
In slechts 1 geïnspecteerd korps is niet gehandhaafd. Bij 
de handhaving hanteert de Inspectie SZW de regel dat bij 
2% of minder overtredingen van de ATW niet handha-
vend wordt opgetreden, tenzij het gaat om direct 
beboetbare feiten, dat wil zeggen ernstige overtredingen. 

1.4  Conclusies en aanbevelingen

Onvoldoende sturing op naleving van de ATW
Ook na herhaalde inspecties van de Inspectie SZW en 
verbetermaatregelen vanuit het ministerie V&J 
(voorheen BZK) slagen veel politiekorpsen er niet in 
de Arbeidstijdenwet voldoende na te leven. Veel van 
de overtredingen die tijdens de inspecties in 2006 en 
2009 al waren geconstateerd zijn nu weer aan de orde. 
Men werkt over het algemeen nog altijd te lang en 
neemt te weinig rust. Ook met betrekking tot 
consignatie gaat het in de meeste korpsen mis. 
Bovendien wordt er nog te weinig gebruik gemaakt 
van de wettelijk beschikbare uitzonderingsmogelijk-
heden. Een aantal korpsen blijkt nog niet goed met 
BVCM om te kunnen gaan en onjuist te registreren. 
Meer voorlichting en begeleiding voor leidinggeven-
den op het gebied van consignatie en het gebruik van 
de uitzonderingsartikelen is dan ook hard nodig.  
Dat ten opzichte van de inspecties in 2009 veel dezelfde 
overtredingen zijn geconstateerd, blijkt ook uit het 
hoge aantal boeterapporten dat in deze inspectieronde 
is aangezegd wegens herhaling. Waar in 2009 kon 
worden volstaan met de inzet van lichtere handha-
vingsinstrumenten, werd bij herhaling van dezelfde 
overtreding nu een zwaarder handhavingsinstrument 
ingezet, het aanzeggen van een boeterapport. 

5 3 4 1

Boeterapport ATW 
Waarschuwing ATW 
Zowel ATW BR als WA
Geen handhaving

Aantal politiekorpsen naar toegepaste
handhavingsinstrumenten ATW
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Inspecteur:
“De uitzonderingsmogelijkheden bij calamiteiten 
(artikel 2.5 ATW) en voor noodzakelijke werkzaam-
heden (artikel 4.3:1 ATB) worden door de meeste 
korpsen niet of nauwelijks gebruikt.  Ook de 
onderbouwing van de gebruikte uitzonderingsregels 
is niet altijd voldoende of consequent. Als de 
korpsen op de juiste manier gebruik zouden maken 
van de uitzonderingsregels zouden veel overtredin-
gen al wegvallen”.

Bij de overtredende politiekorpsen zijn de risico’s op 
overbelasting en verminderde alertheid door vermoeid-
heid zeer hoog. De uniforme invoering van het 
registratiesysteem voor arbeids- en rusttijden bij de 
politie (BVCM) heeft nog onvoldoende geleid tot een 
betere aansturing op de naleving van de ATW. Uit de 
inspecties komt naar voren dat naleving van de ATW bij 
leidinggevenden van politie te weinig prioriteit heeft. 

Inspecteur:
“Ik heb specialistische diensten aangetroffen waar 
medewerkers structureel zoveel overuren uitbetaald 
krijgen, dat zij zeggen hun uitgaven voor levenson-
derhoud hierop afgestemd te hebben. Hierdoor 
worden medewerkers er op z’n zachtst gezegd niet 
toe gestimuleerd om zich aan de Arbeidstijdenwet 
te houden.”
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2.1  Aanleiding

Ook voor de inspecties naar agressie en geweld geldt 
dat de aanleiding ligt in de resultaten van de inspecties 
in 2009. Toen zijn binnen 12 van de 13 op dit onder-
werp geïnspecteerde korpsen overtredingen geconsta-
teerd. Hieruit bleek onder andere dat politiemensen te 
weinig werden voorgelicht en getraind (met name op 
het gebied van communicatieve vaardigheden) en 
incidenten onvoldoende werden gemeld,geregistreerd 
en geëvalueerd. De inspectieresultaten leidden tot de 
conclusie dat de omgang met agressie en geweld van 
het publiek bij de politie nog een te lage prioriteit 
krijgt. Bijna geen enkel politiekorps slaagde erin om 
de bepalingen over agressie en geweld in de Arbowet 
en -regelgeving voldoende na te leven. Ook uit 
berichtgeving in de media van de afgelopen jaren 
komt het beeld naar voren dat de politiekorpsen nog 
onvoldoende maatregelen nemen om medewerkers te 
beschermen tegen agressie en geweld.

In 2006 heeft de Raad van Hoofdcommissarissen een 
Programmatisch Kader Geweld tegen Politie 
Ambtenaren (GTPA) vastgesteld, als onderdeel van het 
project ‘Veilige Publieke Taak’ van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 
Vanaf 2009 zijn maatregelen uit GTPA geïmplemen-
teerd in de politiekorpsen. De maatregelen richten 
zich vooral op de te volgen procedure met betrekking 
tot melden, registreren, aanhouden, opsporen en 
vervolgen en opvang en nazorg als een incident heeft 
plaatsgevonden. Het protocol Geweld tegen Politie 
Ambtenaren past binnen de Eenduidige Landelijke 
Afspraken (ELA) opsporing en vervolging agressie en 
geweld tegen functionarissen met een publieke taak. 
Deze eenduidige landelijke afspraken betreffen een 
landelijk protocol dat in februari 2010 in werking is 
getreden en waarin de minister van BZK, het 
Korpsbeheerdersberaad, het Openbaar Ministerie en 
de Raad van Korpschefs afspraken hebben vastgelegd 
over de aanpak van verbaal en fysiek geweld tegen 
functionarissen met een publieke taak.  

In reactie op de inspectieresultaten in 2009 gaf de 
Raad van Korpschefs in oprichting aan dat ‘de 
aandacht nu is gericht op een aantal maatregelen, die 
in 2010 moeten leiden tot een ‘toekomstbestendige, 
structurele en landelijke aanpak van het GTPA’. 
De doelstelling van de inspecties in 2011 was te 

toetsen of de door de sector toegezegde acties 
inderdaad resultaat hebben bereikt op de werkvloer.

2.2  Uitvoering 

Omdat de focus van de inspecties in 2011 ligt op de 
achterblijvers, zijn de te inspecteren korpsen geselec-
teerd op basis van de resultaten van het project 2009. 
Met name korpsen met veel overtredingen in 2009 
zijn in 2011 opnieuw bezocht. Daarnaast is voor het 
selecteren van korpsen voor inspecties naar agressie 
en geweld gebruik gemaakt van voortgangsgegevens 
van het landelijke programma Geweld Tegen Politie 
Ambtenaren (GTPA). 
Omdat er geen sprake is van een willekeurige steek-
proef kunnen de resultaten van de inspecties niet als 
representatief voor alle korpsen worden beschouwd, 
zij geven een indicatie van de situatie.

Volgens de wet- en regelgeving dient de werkgever 
een beleid te voeren en maatregelen te treffen om de 
risico’s op agressie en geweld te voorkomen of te 
beperken. Tijdens de inspecties naar agressie en 
geweld is nagegaan of de volgende maatregelen zijn 
genomen en ingevoerd op de werkvloer (met name 
ten opzichte van 2009):
•	 	Voorlichting	en	instructie	over	risico’s	en	

maatregelen
•	 	Training	in	communicatieve	vaardigheden/

benadering (bejegening) van burgers
•	 	Afspraken	over	minimale	personeelsbezetting
•	 	Geweldsmiddelen	en	beschermingsmiddelen
•	 	Bouwkundige	en	technische	voorzieningen
•	 	Communicatiemiddel/alarmsysteem	om	assistentie	

in te roepen
•	 	Melden,	registreren	en	evalueren	van	agressie-	en	

geweldsincidenten
•	 	Opvang,	ondersteuning	en	nazorg	bij	een	agressie-	

of geweldsincident
•	 	Geweldsprotocol	voor	agressie-	en	geweldinciden-

ten gericht tegen de politie
•	 	Evaluatie	van	het	beleid	voor	agressie	en	geweld.

De inspecteurs hebben binnen de politiekorpsen 
zowel met de korpsleiding als met de ondernemings-
raad en met de medewerkers op de werkvloer gespro-
ken. Met betrekking tot de medewerkers hebben zij 
zich gericht op de operationele diensten, variërend 
van medewerkers in arrestatieteams en recherche tot 

2 Inspecties Agressie 
en Geweld
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surveillanten in de basispolitiezorg en baliemedewer-
kers. Met deze medewerkers vonden individuele en/of 
groepsinterviews plaats. Daarnaast hebben de 
inspecteurs relevante beleidsstukken doorgenomen.

2.3   Inspectieresultaten 
Arbeidsomstandighedenwet 
- bepalingen agressie en geweld

In totaal heeft de Inspectie SZW 48 overtredingen van 
de wet- en regelgeving rondom agressie en geweld 
geconstateerd binnen de 9 geïnspecteerde korpsen. 

Evenals in 2009 betroffen de meeste overtredingen op 
het gebied van agressie en geweld in 2011 het onvol-
doende uitvoeren van beheersmaatregelen en het 
onvoldoende geven van voorlichting, instructie en 
training. Opvallend is dat er in 2011 naar verhouding 
minder overtredingen zijn geconstateerd ten aanzien 
van het hebben van beleid ter voorkoming en 
beperking van agressie en geweld.  Waarschijnlijk is er 
met de invoering van het protocol Geweld Tegen 
Politie Ambtenaren (GTPA) beleidsmatig meer in gang 
gezet. Op de werkvloer blijken de maatregelen echter 
nog niet als zodanig uitgevoerd te worden.

Onderstaande grafiek laat zien aan welke specifieke 
beheersmaatregelen in de geïnspecteerde korpsen 
onvoldoende uitvoering werd gegeven.

Tabel 2 Top 3 Overtredingen Agressie en Geweld (A&G)

Omschrijving overtreding Overtredingen in aantal 2011 Aandeel in het totaal 2011 Aandeel in het totaal 2009

Onvoldoende beheersmaatregelen 
uitgevoerd om A&G te voorkomen of te 
beperken 

28 58% 41%

Onvoldoende voorlichting, instructie en 
training t.a.v. de beheersing van de risico’s 

17 36% 37%

Onvoldoende beleid gericht op  
voorkoming en beperking van A&G 

 3   6% 20%

Grafiek 3  Aantal korpsen in overtreding uitgesplitst naar 
beheersmaatregelen

De meeste overtredingen zijn geconstateerd met 
betrekking tot het trainen van het operationele  
personeel in het omgaan met agressie en geweld. 
Deze trainingen moeten met name gericht zijn op het 
aanleren van communicatieve vaardigheden en 
de-escalerend gedrag. Hiervoor bleek in 6 van de 9 
korpsen te weinig aandacht.  Wat betreft het melden, 
registreren en evalueren van incidenten zijn 5 korpsen 
in overtreding. Ondanks de inzet van het protocol 
GTPA blijkt bij meer dan de helft van de geïnspecteer-
de korpsen dat hieraan op de werkvloer nog onvol-
doende uitvoering wordt gegeven. Uit de inspecties 
komt het beeld naar voren dat er sprake is van 
onderregistratie om de volgende redenen:
•	 	Agressie	wordt	gezien	als	behorend	bij	het	vak;
•	 	Meldingsnormen	zijn	onvoldoende	duidelijk	of	
worden	niet	consequent	toegepast;

•	 	Melden	van	incidenten	wordt	gezien	als	tijdrovend	
en	bureaucratisch;

•	 	Melding	wordt	door	leidinggevenden	niet	altijd	
goed	opgepakt	en/of	teruggekoppeld;

•	 	Het	is	niet	in	elke	situatie	mogelijk	om	tot	aanhou-
ding over te gaan.
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Voorlichting en onderricht
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Opvang en nazorg



12 |

Het protocol GTPA stelt dat elk agressie-incident 
gemeld moet worden, ook als de dader niet bekend is. 
De beleving in een aantal geïnspecteerde korpsen is 
echter dat het GTPA pas uitgaat van melding en 
registratie als een incident heeft geleid tot aanhou-
ding en vervolging. Hiermee wordt slechts een klein 
deel van de daadwerkelijke incidenten gemeld (topje 
van de ijsberg).  De registratie van de minder ernstige 
overtredingen, zoals verbaal geweld, is echter gewenst 
om een goede begeleiding te kunne geven. Het vaak 
blootgesteld worden aan verbaal geweld kan namelijk 
een zodanige belasting geven dat het kan leiden tot 
verzuim en uitval. Door deze incidenten te registreren 
kan tijdig begeleiding gegeven worden indien het 
vaak voorkomt en kan het besproken worden in de 
teams waar het zich voordoet. Minder overtredingen 
zijn geconstateerd bij het inventariseren van risico’s 
op agressie en geweld en het voorlichten van perso-
neel over beleid en maatregelen: 6 van de 9 korpsen 
zijn op deze onderwerpen in orde bevonden. 

Grafiek 4  Aantal politiekorpsen naar toegepaste 
handhavingsinstrumenten A&G

In alle 9 korpsen zijn overtredingen aangetroffen en is 
gehandhaafd door middel van een waarschuwing of 
een boeterapport. Bij 3 korpsen is op het onderwerp 
agressie en geweld recidive geconstateerd en een 
boeterapport aangezegd. In alle drie de gevallen is het 
boeterapport aangezegd wegens onvoldoende 
training in het omgaan met agressie en geweld. Bij 
twee van deze korpsen is het boeterapport tevens 
aangezegd vanwege het onvoldoende melden, 
registreren en evalueren van incidenten. Bij 6 korpsen 
is gewaarschuwd. Hiervan heeft 1 korps zowel een 
boete als een waarschuwing gekregen. 
Bij 1 ander korps zijn wel overtredingen geconsta-
teerd, maar waren oplossingen al zodanig op de rit 
gezet, dat de inspecteur erop vertrouwde dat de 
overtredingen werden opgeheven. Op basis hiervan is 
in dit korps afgezien van handhaving.

2.4  Conclusies en aanbevelingen

Aanpak van agressie en geweld nog niet geborgd 
op de werkvloer
Geen enkel geïnspecteerd politiekorps slaagt erin om de 
bepalingen over agressie en geweld in de Arbowet en 
-regelgeving voldoende na te leven. Een zorgelijke situatie.
In bijna alle korpsen zijn boetes en waarschuwingen 
gegeven. De boetes zijn uitgedeeld aan 3 korpsen die 
in 2009 op dezelfde onderdelen ook al in overtreding 
waren. In die korpsen zijn op die punten dus geen 
verbeteringen vastgesteld. 

Uit de inspecties komt naar voren dat de implementa-
tie van GTPA en ELA heeft geleid tot meer kennis bij 
leidinggevenden en medewerkers over beleid en 
maatregelen hieromtrent. Toch worden incidenten 
agressie en geweld nog onvoldoende structureel 
gemeld, geregistreerd en geëvalueerd. Hierdoor krijgt 
de korpsleiding geen juist beeld van de daadwerke-
lijke ernst en omvang van de problematiek op de 
werkvloer. Dit maakt het lastig de juiste maatregelen 
te nemen en of beleid bij te sturen.

2 5 1 1

Boeterapport Arbo
Waarschuwing Arbo
Zowel Arbo BR als WA
Geen handhaving

Aantal politiekorpsen naar toegepaste
handhavingsinstrumenten A&W
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Inspecteur:
 “De cultuur bij de politie is nog zo dat alleen 
ernstige incidenten worden gemeld, bijvoorbeeld 
fysiek geweld of persoonlijke bedreiging. Verbale 
agressie meldt men nauwelijks, terwijl ook (regel-
matige) blootstelling aan verbale agressie kan leiden 
tot ziekteverzuim. Voor de korpsleiding blijft dit nu 
onzichtbaar ”.

Hoewel er in de afgelopen jaren dus maatregelen zijn 
genomen om de procedure aan de achterkant van een 
agressie-incident beter te stroomlijnen, laten 
preventieve maatregelen aan de voorkant op zich 
wachten. Er zijn onvoldoende maatregelen genomen 
op het gebied van het trainen van personeel in het 
omgaan met agressie en geweld. Met name in 
trainingen in het hanteren van verbale agressie en het 
aanleren van communicatieve vaardigheden en 
de-escalerend gedrag is nog onvoldoende geïnves-
teerd. Hierdoor zijn politiemensen niet altijd goed 
voorbereid op publieksagressie waar zij in de taakuit-
voering mee te maken krijgen.

Inspecteur: 
“Op het moment dat een team in een ernstig 
geweldsincident betrokken is geweest, krijgt men 
een IBT-plus training waarin beheersing en 
verwerking van incidenten uitgebreid aan de orde 
komen. Andere teams krijgen zo’n training niet”.

De Inspectie SZW zet de politiekorpsen er middels 
handhaving toe aan de genoemde trainingen op het 
gebied van agressie en geweld nu met voorrang in te 
voeren. Daarnaast dient men de nodige inspanningen 
te leveren om het ingezette beleid te borgen in de 
organisatie, zodat hieruit voortkomende maatregelen 
ook daadwerkelijk op de werkvloer ten uitvoer 
worden gebracht.

Verbeteracties Raad van Korpschefs
In een eerste reactie erkent de Raad van Korpschefs 
dat de problemen, hoewel verminderd, nog niet zijn 
opgelost. In de reactie is aangegeven welke maatrege-
len men gaat nemen om verbeteringen te bewerkstel-
ligen. De brief van de Raad van Korpschefs is als 
bijlage bij deze rapportage gevoegd.
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Bijlage
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