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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum
23 april 2020
Onderwerp Antwoorden Kamervragen over PTSS

In antwoord op de brieven van de leden Van Dam (CDA) en Van Raak (SP) van 12
februari 2020, Van Dam (CDA) van 4 maart 2020 en Azarkan (DENK) van 12 maart
2020 inzake PTSS ontvangt u hierbij de beantwoording zoals bijgevoegd in de
bijlage. De beantwoording van de brief van de leden Van Dam en Van Raak van 12
februari 2020 is mede namens de minister van Defensie beantwoord.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio’s
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk
2882774
Uw kenmerk
2020Z02783
2020Z04242
2020Z04987
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
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Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van
de leden Van Dam (CDA) en Van Raak (SP) over het bericht
‘Onderzoeker: we moeten meer begrip hebben voor ‘morele
verwondingen’ bij ex-militairen’ (ingezonden 12 februari 2020, nr.
2020Z02783)
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Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Onderzoeker: we moeten meer begrip
hebben voor ‘morele verwondingen’ bij ex-militairen’?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Kunt u aangeven of, naast de fysieke en de psychische verwonding, ook
de duiding van de morele verwonding betekenisvol zou kunnen zijn in het
kader van politiewerk en de politieorganisatie? Welke rol hebben
geestelijk verzorgers binnen de politie als het gaat om morele
verwondingen?
Antwoord 2
De politie definieert morele verwonding als morele en ethische vragen,
identiteitsvragen en levensvragen die bij medewerkers opkomen in- en door het
politiewerk. De geestelijk verzorgers binnen de politie bieden indien gewenst
professionele begeleiding en hulpverlening bij deze vragen. In dit kader bieden zij
individuele begeleiding, teambegeleiding, deskundigheidsbevordering en advies.
Vraag 3
Kunt u op hoofdlijnen een vergelijking maken tussen de procedures en
het beleid rond posttraumatische stressstoornis voor militairen en
politiemensen? In hoeverre valt de vergoeding van restschade bij
militairen binnen de rechtspositie, dan wel zijn daar algemene afspraken
over gemaakt?
Antwoord 3
Kenmerken
Politie*
regeling
Grondslag
Ziekte of ongeval die in
overwegende mate een
oorzaak vindt in de
beroepsuitoefening.
Gevaarzetting bij
beroepsincidenten

Hoogte

Volledige

Actief dienende militair

Defensie postactieve militair

Lichamelijke of geestelijke
ziekten of gebreken
(invaliditeit) veroorzaakt
door de uitoefening van de
militaire dienst onder
buitengewone of daarmee
vergelijkbare
omstandigheden
(waaronder
beroepsincidenten); geen
nader onderscheid
Volledige loondoorbetaling.

Lichamelijke of geestelijke
ziekten of gebreken
(invaliditeit) veroorzaakt door
de uitoefening van de militaire
dienst onder buitengewone of
daarmee vergelijkbare
omstandigheden (waaronder
beroepsincidenten); geen nader
onderscheid

Het totaal van militaire

Volkskrant van 7 januari 2020, https://www.volkskrant.nl/nieuwsachtergrond/onderzoeker-we-moetenmeer-begrip-hebben-voor-moreleverwondingen-bij-ex-militairen~b0c559d6/
1
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aanspraak

loondoorbetaling.
Indien noodzakelijk kan er
Aanvulling WIAeen voorschot op de
uitkering tot max. 95% Regeling Volledige
oude loon.
Schadevergoeding (RVS)
Beroepsincidenten:
worden verstrekt.
volledige
schadevergoeding incl.
restschade.

Vormgeving
smartengeld

Eenmalige uitkering
gebaseerd op mate van
invaliditeit of
percentage
arbeidsongeschiktheid
max. € 166.440 (netto)

Restschade

Volgens normen
burgerlijk recht als
sprake is van
aansprakelijkheid.

Zorg

Bij beroepsincidenten
vergoeding via
rechtspositie.

Bij dispensatie (in dienst
houden van een
dienstongeschikte militair)
kan ook aan de actief
dienende militair een
bijzondere
invaliditeitsverhoging
(BIV) worden toegekend.
Vergoeding op grond van
Regeling Volledige
Schadevergoeding (RVS),
zodra de militair postactief is.
Indien noodzakelijk kan er
een voorschot op de RVS
worden verstrekt.

-24/7 Loket bij

Zorgverlening via militair

pensioenaanspraken
biedt een
Directoraat-Generaal
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Dit totaal wordt gevormd door
het militair
invaliditeitspensioen, de
bijzondere
invaliditeitsverhoging, een
(eventueel)
arbeidsongeschiktheidspensioen
en leef- en werkvoorzieningen
die kunnen worden toegekend.
Schade die na toepassing van
die aanspraken nog resteert,
wordt vergoed op grond van de
Regeling Volledige
Schadevergoeding (RVS).
Periodieke BIV als aanvulling op
het (periodieke)
invaliditeitspensioen. De hoogte
van de maandelijkse BIV is
afhankelijk van de
ontslagdatum, de mate van
invaliditeit en de
berekeningsgrondslag.
Vergoeding op grond van de
RVS. Als de RVS niet van
toepassing is, worden PTSSclaims in overleg met de
betrokken veteraan afgewikkeld
in lijn met Kamerbrief 30139,
nr. 165. Dit betekent dat de
restschade op grond van
aansprakelijkheid wordt
vergoed als de zaken
vergelijkbaar zijn met de
Dutchbat III en Libanon zaken
die hebben geleid tot de
uitspraak van de CRvB dat
Defensie in die zaken niet kon
aantonen aan de zorgplicht te
hebben voldaan.
Zorgverlening via het Landelijk
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stichting De Basis
geneeskundige dienst,
zorgsysteem voorDirectoraat-Generaal
veteranen
Politie en
-Centraal meldpunt
MGGZ en re-integratie via (LZV) Intake via Het
Veiligheidsregio’s
voor alle
het dienstencentrum reVeteranenloket dat als centraal
beroepsziekten,
integratie. In het geval re- coördinatiepunt fungeert.
Datum
beroepsincidenten en
integratie binnen Defensie Begeleiding en doorverwijzing
23 april 2020
dienstongevallen. De
niet mogelijk is, dan volgt door een zorgcoördinator.
Ons kenmerk
28827742882774
medewerker krijgt bij
ontslag en volgen de
het loket een
aanspraken cf. kolom
casemanager, die de
post-actieve militair.
medewerker informeert
en ondersteunt
gedurende het traject.
-Programma bijzondere
zorg
-Interne zorglijn
* Dit is het huidige stelsel. De procedures en het beleid zullen een wijziging
ondergaan ten gevolge van de verbetering van het stelsel beroepsziekten,
beroepsincidenten en dienstongevallen, waarover ik uw Kamer in bijgevoegde
Kamerbrief informeer.
Vraag 4
Deelt u de indruk dat op dit moment de grootste discussie (‘pijn’) rond de
afhandeling van politiepersoneel met posttraumatische
stressstoornisschade bij de vaststelling van restschade zit? Hoeveel
rechtszaken zijn er sinds 1 januari 2018 door of tegen het korps op dit
punt gevoerd en in hoeveel van die zaken heeft het korps van de rechter
gelijk gekregen? Lopen er nog restschaderechtszaken tussen de
(voormalige) verzekeraar en individuele politiemensen die dateren van
voordat het korps per 1 januari 2018 zélf de afhandeling van
restschadeclaims ter hand nam?
Antwoord 4
De werkgever vergoedt op basis van de rechtspositie onder meer medische
kosten, betaalt het loon door en keert smartengeld uit. Voor de resterende
schade, die niet wordt vergoed op basis van de rechtspositie, dient de
medewerker de werkgever aansprakelijk te stellen. In die procedures geldt het
buitensporigheidscriterium en de invulling die volgens vaste jurisprudentie van de
Centrale Raad van Beroep aan dit criterium is gegeven. De rechter weegt dan
mee dat de politie een risicovol beroep is met inherente risico’s op letsel. Daar is
de werkgever normaal gesproken niet aansprakelijk voor. In die context speelt
het buitensporigheidscriterium bij een psychische aandoening een rol. Als de
buitensporigheid is aangetoond, zal de politie vervolgens moeten aantonen dat zij
heeft voldaan aan haar zorgplicht als werkgever. Bij verschil van inzicht over
aansprakelijkheid van de werkgever, kan dit tot teleurstelling of onvrede bij de
medewerker leiden. In het kader van de verbetering van het stelsel
beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen wordt het systeem van
smartengeld en restschade herzien.

Overzicht zaken betreffende PTSS-aansprakelijkheid in bezwaar, beroep en hoger
beroep2:
2

Cijfers zijn afkomstig van Politie.
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Bezwaar:
Lopend: 41
Afgedaan: 31, waarvan:
• 21 x ongegrond;
• 7 x ingetrokken na vaststellingsovereenkomst (VSO); en
• 3 x ingetrokken overig.
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Beroep:
Lopend: 23
Afgedaan: 4, waarvan:
• 1x intrekking na VSO; en
• 3x ongegrond verklaard.
Hoger beroep
Lopend : 2
Afgedaan: 4, waarvan:
• 3 x gegrond verklaard; en
• 1x ongegrond verklaard.
Van bovenvermelde zaken zijn nog 31 zaken lopend waarin de onderliggende
aansprakelijkstelling dateert van vóór 1 januari 2018.
Vraag 5
Klopt het dat mensen met posttraumatische stressstoornissen die
restschade vorderen zélf – op eigen kracht – moeten aantonen dat er
sprake is geweest van buitensporigheid? Is het correct dat zij daarin
geen assistentie krijgen en geen inzicht in (oude) dossiers? Deelt u de
opvatting dat het ziekmakend is dat deze erkende mensen met
posttraumatische stressstoornissen gedwongen worden op deze manier
voor hen uiterst traumatische ervaringen her te beleven?
Antwoord 5
De kern van het werkgeversaansprakelijkheidsrecht is dat de werknemer bij
psychische klachten onder meer moet stellen en aantonen dat er sprake is van
buitensporige werkomstandigheden. Het is van groot belang dat medewerkers
hierin ondersteund worden door de organisatie. Het uitgangspunt is dan ook om
de medewerker in het proces te helpen en de belasting voor de medewerker
zoveel mogelijk te beperken. Dit verloopt niet altijd vlekkeloos. De politie staat de
medewerkers onder andere bij in het zoeken naar de gegevens. De samenwerking
met de betrokken medewerker is hierbij belangrijk: de gegevens, die nodig zijn
om buitensporigheid aan te tonen, moeten uit de politiesystemen komen. Om
deze gegevens op te kunnen zoeken, is echter ook voldoende informatie van de
betrokken medewerker nodig. In de uitwerking van de contouren voor de
verbetering van het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en
dienstongevallen zal onder andere aandacht worden besteed aan de verbetering
van dit proces.

Vraag 6
Komt het voor dat politiemensen die aanspraak willen maken op
vergoeding van restschade in voorkomende gevallen alsnog een
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(medische en/of psychische) herkeuring moeten ondergaan? Kunt u
aangeven of hierin verandering is ontstaan nadat per 1 januari 2018 de
verzekeraar hierin geen rol meer speelt?
Antwoord 6
Op het moment dat een medewerker de werkgever aansprakelijk stelt voor
restschade is de diagnose al gesteld en heeft erkenning als beroepsziekte
plaatsgevonden. Diagnoses staan op dat moment niet meer ter discussie en van
herkeuring is geen sprake. Het is wel mogelijk dat – indien dit nodig wordt geacht
- aanvullend medisch onderzoek wordt verricht naar het medisch causaal verband
tussen de aangevoerde buitensporige incidenten en/of werkomstandigheden en
de psychische klachten. Wanneer zo’n aanvullend medisch onderzoek moet
worden verricht is maatwerk en heeft geen relatie met de veranderingen per 1
januari 2018.
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Vraag 7
Welke mogelijkheden ziet u om de bepaling van restschade binnen de
rechtspositie van de politieambtenaar te halen en op soortgelijke wijze te
bepalen als thans de vaststelling van het smartengeld wordt bepaald?
Denkt u niet dat daarmee op zijn minst een groot aantal rechtszaken
wordt voorkomen, iets dat zowel geld zal besparen als menselijk leed
(secundaire traumatisering) zal voorkomen?
Antwoord 7
In de verbetering van het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en
dienstongevallen zal aandacht zijn voor de afhandeling van restschade, maar ook
voor de wijze waarop het smartengeld nu wordt bepaald. Uit de evaluatie van dit
stelsel (CAO afspraak 2018-2020) die eind 2019 heeft plaatsgevonden, is
gebleken dat de wijze waarop nu smartengeld wordt bepaald en uitgekeerd,
belemmerend kan werken op het herstelproces.
Vraag 8
Welke beperking levert de huidige Beroepsincidenten Regeling (artikel
54b BARP) op bij de afhandeling van schade op het vlak van
posttraumatische stressstoornis? Bent u bereid die regeling zodanig aan
te passen dat niet enkel sprake hoeft te zijn geweest van een ‘gevaar
zettende situatie’ waaraan de betrokken ambtenaar zich ‘vanwege zijn
specifieke situatie niet kon onttrekken’? Deelt u de opvatting dat deze
formulering een te beperkt kader schept voor de specifieke belasting –
ook psychisch – die het politiewerk met zich meebrengt?
Antwoord 8
Bij de totstandkoming van de beroepsincidentenregeling is gekozen voor een
afgebakende definitie van beroepsincident die ziet op een gevaarzettende situatie
waaraan de medewerker zich niet kan onttrekken. Het betreft gevallen waarbij de
ambtenaar in een gevaarzettende situatie vanwege zijn taakuitoefening
handelend moet optreden terwijl anderen zich – uit zelfbescherming - zouden
mogen terugtrekken. De ambtenaar krijgt daarom vooraf de garantie dat het
bevoegd gezag alle schade dekt. Het is gebleken dat de beroepsziekte PTSS
doorgaans niet onder de definitie van beroepsincident valt, omdat de oorzaak van
die ziekte vaak niet het gevolg is van een gevaarzettende situatie. In dat geval
staat niet op voorhand vast dat het korps alle schade dekt, maar wordt per geval
bekeken welke compensatie passend is. Het is van belang dat er een goed
evenwicht bestaat tussen de risico’s van het politievak en de compensatie. In de
de contouren voor de verbetering van het stelsel beroepsziekten,
beroepsincidenten en dienstongevallen en in de uitwerking daarvan wordt hier
aandacht aan besteed.
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Vraag 9
In hoeverre kunnen vrijwillige politiemensen aanspraak maken op
dezelfde procedures en vergoedingen als beroeps-politiemensen? Kunt u
dit specifiek aangeven op het vlak van (verjarings)termijnen en omvang
van vergoedingen?
Antwoord 9
Er is een wijziging van de rechtspositie voor politievrijwilligers in voorbereiding.
Hiermee wordt voor politievrijwilligers zoveel mogelijk aangesloten bij de
rechtspositie die voor beroepskrachten bij de politie geldt. Dat betekent dat ook
voor politievrijwilligers de Regeling smartengeld dienstongevallen politie en de
Regeling vergoeding beroepsziekten politie gaat gelden. Ook andere artikelen uit
hoofdstuk VII (Arbeidsgezondheidskundige begeleiding en maatregelen en enkele
overige bepalingen in verband met ziekte en zwangerschap) van het Besluit
algemene rechtspositie politie worden met de voorgestelde wijziging op
politievrijwilligers van toepassing, waaronder de vergoeding van medische kosten.
In afwachting van de wijziging van de rechtspositie is een tijdelijke instructie
opgesteld. De Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie is
niet op politievrijwilligers van toepassing. In het enkele geval dat een vrijwilliger
beroeps gerelateerd letsel oploopt vanwege taakuitoefening in een
gevaarzettende situatie waaraan hij zich niet kon onttrekken, kan vergoeding van
restschade via aansprakelijkheidsstelling van de werkgever worden bereikt. Bij
politievrijwilligers worden geen andere termijnen gehanteerd. De omvang van de
vergoeding is – net als bij beroepskrachten – afhankelijk van de individuele
omstandigheden van het geval.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio’s
Datum
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Vraag 10
Is het een idee dat u de beantwoording van deze vragen onderdeel laat
zijn van de eind februari/begin maart aan de Kamer toe te zenden notitie
over het onderwerp posttraumatische stressstoornis, die de minister van
Justitie en Veiligheid tijdens het algemeen overleg Politie van 19
december 2019 heeft toegezegd? Bent u bereid om, indien u dit een goed
plan vindt, dit schriftelijk aan ons te melden?
Antwoord 10
Ja.
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Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van
het lid Van Dam (CDA) over het bericht ‘Getraumatiseerde agenten die
schade claimen jarenlang ‘juridisch tegengewerkt’ door de politie’.
(ingezonden 4 maart 2020, nr. 2020Z04242)
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Getraumatiseerde agenten die schade
claimen jarenlang ‘juridisch tegengewerkt’ door de politie’ in de
Volkskrant van 29 februari 2020?3

Directoraat-Generaal
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Datum
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Ons kenmerk
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Antwoord 1
Ja
Vraag 2
Kent u de antwoorden op WOB-verzoeken zoals verzonden door de politie
onder nummer GBC.718.069175 (dd. 5 februari 2020, gericht aan DAS
rechtsbijstand) en nummer 2018-123240 (dd. 24 augustus 2018, gericht
aan Advocatenkantoor van Hecke)? Zijn deze antwoorden (al eerder)
verstrekt aan de Kamer? Zo nee, bent u bereid deze twee brieven alsnog
aan de Kamer toe te zenden?
Vraag 3
Kunt u uitleggen sinds wanneer de in het Volkskrantartikel beschreven
commissie Buitensporigheid PTSS bestaat, wat de taakstelling van deze
commissie is, hoe deze is samengesteld, wie de (formele) opdrachtgever
van deze commissie is en wie de commissie financiert?
Vraag 4
Wat is de rechtsgrond van de commissie Buitensporigheid? Is ooit de
oprichting van deze commissie besproken in het Centraal Georganiseerd
Overleg Politie (CGOP)? Is er een vastgesteld en door bijvoorbeeld de
vakbonden goedgekeurd reglement waar de commissie zich aan te
houden heeft? Op basis van welke criteria doet deze commissie haar
werk?
Antwoord op de vragen 2, 3 en 4
De in vraag 2 genoemde Wob-besluiten zijn openbaar gemaakt op:
https://www.politie.nl/zoek?query=WOB%20PTSS&type=&sort=relevance
De commissie Buitensporigheid is destijds ingesteld door de verzekeraar ten
behoeve van de beoordeling of de factoren gelegen in het werk of de
werkomstandigheden buitensporig zijn. De commissie geeft hierover een advies
aan de verzekeraar. De reden dat de verzekeraar het advies van de commissie
nodig heeft, is dat deze niet zelf voldoende deskundig is om de vraag naar de
buitensporigheid in relatie tot politiewerk te beantwoorden. In deze commissie
zitten deskundigen (mensen met ruime politie ervaring en kennis van het
politievak) die precies weten wat de inhoud is van de functies die binnen de politie
worden vervuld en welke werkzaamheden en ervaringen binnen die functies wel
of niet gebruikelijk zijn. Inmiddels maakt het korps ook gebruik van deze
commissie. Het is niet een op grond van in het CGOP gemaakte afspraken

Volkskrant, 29 februari 2020, "Getraumatiseerde agenten die schade claimen
jarenlang ‘juridisch tegengewerkt’ door de politie",
3
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ingestelde commissie. De besluiten die zijn gebaseerd op adviezen van deze
interne commissie zijn als zorgvuldig voorbereid beoordeeld door de rechtspraak.
De adviezen van de commissie zijn gebaseerd op een beoordeling waarbij wordt
uitgegaan van de criteria die zijn uitgewerkt in de jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep.
Dit betekent dat de commissie buitensporigheid werkzaam is in opdracht van de
verzekeraar in zaken die onder de verzekeringsdekking vallen en in zaken die
daar niet onder vallen in opdracht van de politie. Het korps is in beide gevallen
het bevoegd gezag dat een besluit neemt en niet de verzekeraar.
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In het kader van de verbetering van het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten
en dienstongevallen wordt de positie van de commissie bezien.
Vraag 5
Hoeveel zaken zijn er aangeleverd bij de commissie Buitensporigheid
PTSS en hoeveel van deze zaken zijn als buitensporig aangemerkt door
de commissie? Klopt het dat in de periode januari 2018 tot en met
december 2019 slechts in 12 (op 247) gevallen is aangenomen dat
sprake was van buitensporigheid? Deelt u de verwondering, juist omdat
het hier gaat om aanvragen van politiemensen bij wie al eerder PTSS als
beroepsziekte erkend is?
Antwoord 5
De door u genoemde aantallen zijn opgenomen in het Wob-besluit van 5 februari
20204. De commissie adviseert over buitensporigheid op basis van jurisprudentie
van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB). De Raad is van oordeel dat voor een
politieambtenaar in de executieve dienst het meemaken van incidenten zoals hier
aan de orde op zichzelf niet buitensporig is te noemen. De erkenning van PTSS als
beroepsziekte ziet op de rechtspositionele voorzieningen, zoals vergoeding van
medische kosten, doorbetaling loon en smartengeld. Daarbij speelt
buitensporigheid geen rol op basis van de Circulaire PTSS politie van 18 december
2012. Aansprakelijkstelling van de werkgever is een ander toetsingskader
(civielrechtelijk) zoals toegelicht bij de antwoorden op de vragen 4 en 5 van de
leden Van Dam en van Raak, ingezonden 12 februari 2020.
Vraag 6
Is de politie opdrachtgever voor de commissie Buitensporigheid of is
Achmea dat? Verschilt dat nog voor zaken die voor of na 1 januari 2018
zijn gaan spelen? Klopt het dat zowel de politie als Achmea van hetzelfde
advocatenkantoor (Nysingh in Arnhem) gebruik maken? Is er nu – zeker
in de bejegening van politiemensen met PTSS – daadwerkelijk enig
verschil sinds de politie per 1 januari 2018 zelf de afhandeling van
restschade ter hand is gaan nemen?
Antwoord 6
De commissie is destijds ingesteld door de verzekeraar ten behoeve van de
beoordeling of de aangevoerde incidenten buitensporig zijn. De politie en Achmea
maken beiden gebruik van het advocatenkantoor Nysingh. De politie heeft mij
aangegeven dat er geen verschil is in de bejegening van de politiemedewerkers
met PTSS. Zoals in het antwoord op vraag 4 al is genoemd, gaat de commissie
4

https://www.politie.nl/zoek?query=WOB%20PTSS&type=&sort=relevance
Pagina 9 van 15

Buitensporigheid uit van de criteria die zijn uitgewerkt in de jurisprudentie van de
Centrale Raad van Beroep en is de commissie werkzaam in opdracht van de
verzekeraar in zaken die onder de verzekeringsdekking vallen en in zaken die
daar niet onder vallen in opdracht van de politie.
Vraag 7
Kunt u kort uiteenzetten waarom het UWV bij het vaststellen van de mate
van arbeidsongeschiktheid tot andere uitkomsten kan komen dan de
verzekeraar (of een namens de verzekeraar ingehuurde derde, zoals
bijvoorbeeld het bureau Psyon) bij het vaststellen van de mate van
invaliditeit? Waarom moeten PTSS’ers bij herhaling dit soort
verschillende keuringen ondergaan? Deelt u de opvatting dat dit zeer
belastend is?
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Antwoord 7
Invaliditeit geeft de mate van blijvende lichamelijke of psychische beperkingen
aan. Het percentage invaliditeit zegt niet altijd iets over de mate van
arbeidsongeschiktheid. Bij dit laatste is van belang welk werk een medewerker
deed en wat de medewerker hiermee verdiende voordat hij/zij medische
beperkingen kreeg en wat de medewerker ondanks die beperkingen nog met
arbeid kan verdienen. Hoe groter het verlies aan verdienvermogen hoe hoger het
arbeidsongeschiktheidspercentage. Een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling vindt
plaats op basis van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten door een
verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV. De beoordeling van
invaliditeit vindt bij de politie plaats door een medisch adviseur op basis van de
Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical
Association. Zowel voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid als
invaliditeit is een beoordeling nodig. Ik kan mij voorstellen dat dit voor een
betrokkene als belastend kan worden ervaren. Voor de wijze waarop de politie de
materiële- en immateriële schade vaststelt, zoals de vaststelling van de mate van
invaliditeit, is aandacht in de contouren en de uitwerking van het nieuwe stelsel.
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Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van
het lid Azarkan (DENK) over politieagenten met PTSS (ingezonden 12
maart 2020, nr. 2020Z04987)

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio’s
Datum
23 april 2020

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de berichtgeving over politieagenten met
Posttraumatisch stresssyndroom (PTSS)?5

Ons kenmerk
28827742882774

Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Deelt u de mening dat de politie een goede werkgever moet zijn voor zijn
werknemers?
Antwoord 2
Ja.
Vraag 3
Deelt u de mening dat in het geval een politieagent PTSS ontwikkelt die
(mede) het gevolg is van politiewerk, een ruimhartig smartengeld en
schadevergoeding op zijn plaats zijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3
De basis is dat de politie vanuit ‘goed werkgeverschap’ een bij de risico’s van het
politieberoep passend pakket aan voorzieningen aanbiedt. Om materiële- en
immateriële schade te compenseren, maar ook om te herstellen en waar mogelijk
te re-integreren. In de contouren voor de verbetering van het stelsel
beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen en in de uitwerking
daarvan wordt hier aandacht aan besteed.
Vraag 4
Klopt het dat de adviescommissie die deze zaken toetste werd betaald
door Achmea, die ook de schade moet uitkeren?
Vraag 5
Deelt u de mening dat de verzekeraar Achmea in dat geval niet
onafhankelijk is?
Vraag 6
Waarom is er gekozen voor een constructie waarbij de slager zijn eigen
vlees keurt?

5

Volkskrant, 29 februari 2020, "Getraumatiseerde agenten die schade claimen
jarenlang ‘juridisch tegengewerkt’ door de politie",
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/getraumatiseerde-agenten-dieschade-claimen-jarenlangjuridisch-tegengewerkt-door-de-politie~b25d876a
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Antwoord op de vragen 4, 5 en 6
De commissie Buitensporigheid is destijds ingesteld door de verzekeraar ten
behoeve van de beoordeling of de factoren gelegen in het werk of de
werkomstandigheden buitensporig zijn. De commissie geeft hierover een advies.
De reden dat de verzekeraar het advies van de commissie nodig heeft, is dat deze
niet zelf voldoende deskundig is om de vraag naar de buitensporigheid in relatie
tot politiewerk te beantwoorden. In deze commissie zitten deskundigen (mensen
met ruime politie ervaring en kennis van het politievak) die precies weten wat de
inhoud is van de functies die binnen de politie worden vervuld en welke
werkzaamheden en ervaringen binnen die functies wel of niet gebruikelijk zijn.
Inmiddels maakt het korps ook gebruik van deze commissie. De besluiten die zijn
gebaseerd op adviezen van deze interne commissie zijn als zorgvuldig voorbereid
beoordeeld door de rechtspraak. De adviezen van de commissie zijn gebaseerd op
een beoordeling waarbij wordt uitgegaan van de criteria die zijn uitgewerkt in de
jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.
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Dit betekent dat de commissie buitensporigheid werkzaam is in opdracht van de
verzekeraar in zaken die onder de verzekeringsdekking vallen en in zaken die
daar niet onder vallen in opdracht van de politie. Het korps is in beide gevallen
het bevoegd gezag dat een besluit neemt en niet de verzekeraar.
In het kader van de verbetering van het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten
en dienstongevallen wordt de positie van de commissie bezien.
Vraag 7
Kunt u de klachtbeoordeling neerleggen bij een onafhankelijke instantie?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier?
Antwoord 7
Er is sinds 1 januari 2020 een onafhankelijke ombudsfunctionaris voor de politie
geïnstalleerd. Zij is niet bij de politie in dienst en houdt kantoor bij CAOP. Deze
nieuwe functionaris staat naast de formele organisatiestructuur en is aanvullend
op de bestaande meldpunten en loketten voor sociale veiligheid.
Vraag 8
Kunt u overwegen om een geschillencommissie politiezaken in het leven
te roepen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 8
De werkgever wil zo veel mogelijk voorkomen dat de medewerker een geschil met
de werkgever moet voorleggen aan de rechter. In het kader van de verbetering
van het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen wordt het
systeem van smartengeld en restschade herzien. Ook wordt gekeken naar
geschillen beslechting.
Vraag 9
Hoe oordeelt u over de berichten dat de door PTSS getroffen agenten
actief worden tegengewerkt door hun eigen werkgever, de politie,
waarbij dure advocatenkantoren in stelling worden gebracht die met
langdurige juridische procedures proberen deze agenten uit roken?
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Vraag 10
Kunt u begrijpen dat de acties van advocatenkantoor Nysingh te Arnhem
namens de politie door PTSS getroffenen als een trap na worden ervaren?
Vraag 11
In hoeverre is dit juridisch geweld passend voor een werkgever, die zelf
keer op keer ageert tégen geweld tegen politieagenten?
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Antwoord op de vragen 9, 10 en 11
Het is spijtig als medewerkers, en zeker medewerkers die letsel hebben
opgelopen, juridisch in conflict komen met de werkgever. Juridische procedures
zijn ook voor de werkgever onwenselijk en niet de manier om met getroffen
collega’s om te gaan. Het streven is altijd om medewerkers zo goed mogelijk te
ondersteunen. Dat neemt niet weg dat het een medewerker altijd vrij staat een
besluit aan de rechter voor te leggen. In de evaluatie van het stelsel is
geconstateerd dat het huidige stelsel als juridisch complex wordt ervaren. Door
vereenvoudiging van het stelsel en door aandacht en zorg voor de medewerker
voorop te stellen, gaan we een nieuwe basis neerzetten waarin werkgever en
werknemer samen aan herstel kunnen werken.
Vraag 12
Welke rol speelt de afdeling Bijzondere Zorg in de begeleiding en
afhandeling van PTSS-zaken?
Antwoord 12
De begeleiding en afhandeling van PTSS zaken berust bij de leidinggevende van
de betrokken collega. Hierbij vindt ondersteuning plaats vanuit de casemanagers
PTSS. Het programma Bijzondere zorg is door de korpsleiding ingesteld als
tijdelijke hulpstructuur. Het doel van het programma Bijzondere Zorg is optimaal
uiting te geven aan waardering en erkenning voor de verdiensten van collega’s en
het bijzondere karakter van het politiewerk. De klachtbehandelaars, die onder het
programma bijzondere zorg gebracht zijn, bezoeken de collega’s met een klacht,
dragen zorg dat klachtelementen worden uitgezocht, doen voorstellen om de
klacht waar mogelijk weg te nemen en bevorderen dat van klachten wordt
geleerd. Daarnaast worden ook binnenkomende uitingen van ongenoegen
(zogenaamde UvO’s) in behandeling genomen. De UvO-onderzoekers bezoeken
de (oud)-collega in principe thuis en gaan in gesprek over het ongenoegen. Na dit
gesprek wordt een advies opgemaakt aan het bevoegd gezag hoe het ongenoegen
weg te nemen.
Vraag 13
Deelt u de mening dat de behandeling van PTSS-gevallen, inclusief reintegratie, smartengeld en schadevergoeding ook tot goed
werkgeverschap behoren? Wat kunt u doen om dit verder te bevorderen?
Antwoord 13
Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.
Vraag 14
Deelt u de mening dat het aantal gevallen van een secundair trauma
(veroorzaakt door de politie zelf) naar nul zou moeten gaan?
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Antwoord 14
Ja.
Vraag 15
Klopt het dat de leiding van het Politiedienstencentrum (PDC) PTSS’ers
dwingt om “vrijwillig” ontslag te nemen? Waarom doet het PDC dit?
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Vraag 16
Klopt het dat het PDC dit doet door “vaststellingsovereenkomsten” op te
dringen aan PTSS’ers?
Vraag 17
Klopt het dat hierbij gedreigd wordt om de PTSS-uitkering in te trekken?
Antwoord op de vragen 15, 16 en 17
De korpsleiding heeft mij verzekerd dat er geen concrete aanwijzing is dat hier
sprake van is.
Vraag 18
Op welke manier kan aan PTSS’ers “liefdevolle zorg” geboden worden,
waar het kabinet zo de mond van vol heeft?
Antwoord 18
Zorg voor medewerkers uit zich op verschillende manieren binnen de
politieorganisatie. Enkele voorbeelden. Er is professionele ondersteuning voor de
medewerker, waaronder geestelijke- en morele ondersteuning bij vraagstukken
door een geestelijk verzorger. Er wordt bijstand verleend aan de ambtenaar en
relaties met het oog op revalidatie en re-integratie. Er is ondersteuning bij
aanvragen rond uitkering van de sociale zekerheidswetgeving en rechtspositionele
aanspraken. Tot slot is er beleid gericht op erkenning en waardering binnen het
programma bijzondere zorg.
Vraag 19
Bent u bereid om een meldpunt in te richten voor secundaire PTSStrauma’s? Deelt u de mening dat een dubbel PTSS-trauma zeer
onwenselijk is? Is dit “adding injury to insult”? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 19
Het is spijtig als medewerkers, en zeker medewerkers die letsel hebben
opgelopen, juridisch in conflict komen met de werkgever. Juridische procedures
zijn ook voor de werkgever onwenselijk en niet de manier om met getroffen
collega’s om te gaan. Het streven is altijd om medewerkers zo goed mogelijk te
ondersteunen. Een meldpunt is niet nodig door de werkzaamheden die
plaatsvinden binnen het programma Bijzondere Zorg. Zie mijn antwoord op vraag
12. Bovendien kan de ombudsfunctionaris hier een rol in vervullen.
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Vraag 20
Bent u bereid om de coulanceregeling, die ingesteld was door korpschef
Gerard Bouman weer in ere te herstellen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 20
De korpsleiding gaat intensief bekijken op welke manier de lopende zaken op
maat, per individu opgelost kunnen worden. Dit zal in het licht zijn van de
contouren van het nieuwe stelsel.
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