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Excellentie, 

 

Ruim een week geleden is er door de regering besloten tot het instellen van een avondklok, dit in 

het kader van de Coronacrisis. De maatschappelijke gevolgen van deze maatregel hebben we sinds 
die tijd kunnen aanschouwen daar deze een enorme impact op onze samenleving hebben. Door 
deze stap die u genomen hebt, wordt er wederom een forse extra inspanning van politiemensen 
verwacht om deze maatregel te handhaven. Het is duidelijk dat een (klein) deel van de 
samenleving deze maatregelen niet accepteert en dat de sfeer daarbij in toenemende mate 
grimmiger en grimmiger wordt. De zeer zware rellen in diverse steden staan helder op het netvlies 

gebrand. Inmiddels worden er door de collega’s van de Koninklijke Marechaussee ook 
ondersteunende taken verricht zoals bijvoorbeeld met inzet van de KMAR ME pelotons.  

 

Politiemensen en leden van de Koninklijke Marechaussee krijgen hier in toenemende mate mee te 
maken, met alle daarbij behorende risico’s voor hun gezondheid; het risico op besmetting met het 
Coronavirus en eventueel langdurige uitval.  We moeten er niet aan denken dat deze collega’s van 

de ME en Koninklijke Marechaussee uitvallen door het zelf oplopen van het Coronavirus. De 

openbare orde en veiligheid komt dan zwaar onder druk te staan en is mogelijk niet meer 
handhaafbaar. Ook zien we dat een grote groep uitvoerende politiemensen in hun dagelijkse werk 
te maken krijgt met burgers die besmet blijken te zijn met het Coronavirus. Met als risico dat 
politiemensen superverspreiders worden. Aangezien de regering verwacht dat politiemensen en 
leden van de Koninklijke Marechaussee in deze tijd meerdere stappen vooruit doen, is het dan ook 
niet meer dan redelijk dat alles wat mogelijk is wordt gedaan om genoemde groepen z.s.m. te 
vaccineren.  

 

Ook van collega’s die werkzaam zijn bij de (vrijwillige) brandweer en binnen de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) ontvangen wij signalen dat men niet meer zeker is van de eigen veiligheid en 
gezondheid.  

 

Binnen de DJI wonen en werken gedetineerden, Penitentiaire Inrichtingswerkers en overige 

verplicht in kleine afgesloten ruimtes. De kans op een uitbraak van het Coronavirus is zeer groot en 
er heeft inmiddels meerder keren een uitbraak plaatsgevonden. De oplossing op dat moment - 
Iedereen in quarantaine, doch dat is niet meer dan ‘actie op reactie’. Hierbij zou echt ook op 
preventief vlak, met voorrang vaccineren van de PI medewerkers plaats moeten vinden.  

  



 

 

Leden van de (vrijwillige) brandweer staan soms ook letterlijk in de vuurlinie bij het bestrijden van 
ernstige calamiteiten. Naast het blussen van vuur worden ook levensreddende handelingen 
uitgevoerd, zoals reanimaties , het redden van mensen bij aanrijdingen, branden en dergelijke. 
Daarbij is geen tijd om na te denken of een slachtoffer wel/geen Coronavirus onder de leden heeft. 

Er dient snel en slagvaardig opgetreden te worden. Dat is wat de overheid mag verwachten en op 
kan én mag rekenen, ook in deze Coronacrisis. Het wordt hoog tijd dat er, zeker ook voor de 
(vrijwillige) brandweer maatregelen worden genomen in de preventieve sfeer.  

 

Het feit dat eerdergenoemde beroepsgroepen dagelijks bloot worden gesteld aan extreme risico’s 
met betrekking tot hun gezondheid maakt dat de boosheid en onvrede bij onze hulpverleners fors 
oploopt. Gezien het feit wat er in deze uitzonderlijke omstandigheden van deze genoemde groep 

hulpverleners gevraagd wordt sturen wij u deze brandbrief met de DRINGENDE oproep om deze 

beroepsgroepen NA de zorgmedewerkers op een zo kort mogelijke termijn te vaccineren.  

 

Dit besluit is echt cruciaal voor onze hulpverleners waar de maatschappij op moeten kunnen 
rekenen. De inspanningen zijn nu al enorm en de verwachting is dat dit ook de komende weken zo 
zal blijven.  

 

Graag vernemen wij op korte termijn welk besluit de regering gaat nemen op deze dringende 
oproep.  

 

Hoogachtend, 

Namens de Coalitie voor Veiligheid, 

 

 

 

Gerrit van der Kamp 

Voorzitter 
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