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De ondernemingsraad van de
politie declareerde van alles.
Dat blijkt uit een vertrouwelijk
overzicht van de uitgaven die
in 2015 zijn gedaan.
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AMSTERDAM.�De voorzitter van de
Centrale Ondernemingsraad (COR)
van de politie, Frank Giltay, had op
kosten van de politie „een imago-
adv iseur” aangetrokken. Dat blijkt
uit het vertrouwelijke document dat
het dagelijks bestuur van de COR
heeft laten opstellen over de uitga-
ven van 2015. N RC beschikt over het
volledige overzicht. De adviseur
coachte de voorman van de COR en
vertelde ook welke kleding hij
moest kopen.

De kosten hiervan werden door
de nationale politie betaald en be-
droegen 8.250 euro. Ook de tweede
man van de COR, Bert Siemeling,
liet zich coachen en kleden.

Frank Giltay heeft dinsdag laten
weten dat hij definitief opstapt als
COR-voorzitter. Hij wil verder niet
reageren. Twee weken geleden zei
hij dat hij zijn functie zou neerleg-
gen gedurende het door korpschef
Erik Akerboom afgekondigde inte-
griteitsonderzoek naar de doelma-
tigheid van de uitgaven van de COR.

Giltay zegt dat het beter is „nu
ruimte te maken voor iemand die de
rust kan herstellen”. Ingewijden
zeggen dat zijn positie onhoudbaar
was omdat ook uit de 35 leden tel-
lende COR steeds meer kritiek
kwam op de voorzitter. Er was bij-
voorbeeld ongemak over feestjes
voor COR-leden, onder andere in
het Amstel Hotel.

Uit het overzicht blijkt dat de COR
het jaarbudget van 1,6 miljoen euro
met 236.000 euro heeft overschre-
den. Veel geld is uitgegeven aan
communicatieadviezen. Ruim de
helft van het COR-budget werd be-
steed aan projecten van een bewe-
ging die door de COR is opgericht en
die luistert naar de naam De Hark
Voorbij (DHV). DHV organiseert
workshops, bijeenkomsten en
„t re k to c hte n” met als doel „de pro-
fessional binnen de politie meer
ruimte te geven”.

Er is vorig jaar voor 1.269.460,75
euro uitgegeven aan externe des-
kundigen en vergaderkosten. Uit
het vertrouwelijke overzicht blijkt
ook dat Giltay, Siemeling en een ad-
viseur vorig jaar 17.500 euro op-
maakten aan een reis naar Curaçao.

De Tweede Kamer reageert ont-
hutst. Nine Kooiman (SP) wil van
minister Van der Steur weten wat de
rol van oud-korpschef Gerard Bou-
man was. Madeleine van Tooren-
burg (CDA) vreest dat de COR geheel
los „van de werkvloer opereerde”.
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