
Jaarverslag
2020 
Hoe ACP Legal & Services in 

2020 vormgaf aan haar missie

2020 IN HET 
KORT
 ‘2020 was het jaar van 

Corona. Desondanks 

sloten we het jaar af 

met positieve cijfers. 

In dit jaarverslag  

leest u meer.’ 

Gerrit van de Kamp, 
bestuurder

.'
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         ACP Legal & Services 
         Ondernemen in onzekere tijden

Nederland kwam in 2020 tot stilstand door het Corona-virus. 
Voor Legal & Services betekende dit ondernemen in onzekere 
tijden. Toch sloten we het jaar op een positieve manier af.

Samenvattend kunnen we stellen dat 

we in 2020 soms positief, maar met 

Corona ook negatief verrast werden. 

Positief was dat er kansen bleken te 

ontstaan die we niet hadden voorzien. 

Denk aan het doorbelasten van 

werkzaamheden en kosten aan andere 

vakbonden en gelieerde organisaties, 

maar ook de mogelijkheid tot personele 

uitwisseling tussen ACP en de 

Nationale Politie. 

In sommige opzichten waren er 

ook leermomenten. Zo hebben 

medewerkers van de vereniging 

nog iets te leren als het gaat om 

ondernemerschap en denken vanuit 

het behalen van inkomsten (dat geldt 

voor alle lagen van de vereniging).

Al met al blijkt Legal & Services een 

“Al met al 
blijkt Legal & 
Services een 
toegevoegde 
waarde te 
zijn” 

toegevoegde waarde te zijn in het pallet 

aan mogelijkheden voor Vereniging 

ACP om zichzelf minder afhankelijk te 

maken van lidmaatschapsgelden en 

subsidies. Precies dat wat Vereniging 

ACP nastreefde bij de oprichting in 

2018. Dat 2020, het derde jaar dat Legal 

en Services actief was, ook financieel 

een positief resultaat opleverde is de 

kers op de taart.

 

Jasper Achterbergh, directeur

Maart 2021

 We bieden kennis, 

 ondersteuning, advies 

 en training op het 

 gebied van juridische 

 vraagstukken. 
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               Dit is ACP 
               Legal & Services 

 Opgericht in 2018

 Vereniging ACP 100% eigenaar

 Biedt juridische ondersteuning en advies

 Specialist in ambtenarenrecht én letselschade

 Helpt personen en organisaties

 Legalenservices.nl

ACP Legal & Services biedt dienstverlening aan 

personen en organisaties die behoefte hebben 

aan juridische ondersteuning en advies, maar 

ook aan organisaties waar Vereniging ACP mee 

samenwerkt. 

Het gaat daarbij om dossiers rond werk, inkomen 

en letsel. Daarnaast kunnen organisaties 

Legal en Services benaderen voor training en 

scholing op juridisch vlak. Alle inkomsten die 

hieruit voortkomen, vloeien direct terug naar de 

vereniging ACP. Zo blijft de dienstverlening aan 

leden betaalbaar.

 Onder ACP Legal & Services hangt 

 de handelsnaam Legal & Services 

 Nederland. Onder die naam wordt 

 alle juridische dienstverlening, 

 zowel rondom werk en inkomen 

 als ook letsel vermarkt. Van het 

 behandelen van dossiers tot het 

 geven van training.  
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        Ons bestuur 
Het bestuur van ACP 
Legal & Services bestaat 
uit twee personen: 

Werk

Esmé Rijs is al haar hele werkzame 

leven actief voor de politie en 

betrokken bij het werk van 

politiemensen en boa’s. Waarvan 

het overgrote deel als medewerker, 

manager en uiteindelijk bestuurder 

binnen de ACP. Zij is gepokt en 

gemazeld binnen het werkveld. 

Daarnaast is Esmé als bestuurder 

actief binnen De Nederlandse 

Associatie (DNA), een vereniging die 

beroeps- en belangenorganisaties, 

fondsen en bonden verenigt.

Persoonlijk

Esmé Rijs woont samen met haar 

partner en is moeder van twee kinderen.

Werk

Gerrit van de Kamp heeft met zijn 

werkervaring bij de politie en de ACP 

veel kennis en een ijzersterk netwerk 

opgebouwd binnen de politiesector, 

veiligheidssector en op het gebied van 

sociale zekerheid. Behalve bestuurder 

van de ACP is Gerrit ook voorzitter 

van de Coalitie voor Veiligheid, 

een samenwerkingsverband van 

organisaties die werkenden binnen de 

sector veiligheid vertegenwoordigen 

én de Europese koepel van 

politievakbonden (EPU).

Persoonlijk

Gerrit van de Kamp woont samen 

met zijn partner en is vader van 3 

kinderen.

Esmé Rijs (1976)

Gerrit van de Kamp 
(1964)
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          2020 
         in vogelvlucht 

Januari Mei

Februari Juni

Eigen bijdrage voor 
scholing (niet-)leden

Uitleg over  
letselschade aan  
de vereniging

Behandeling ANPV 
dossiers werk en  
inkomen (foto gelijk)

Helpen bij loopbaan-
ontwikkeling

Maart
Vacaturebank boa’s

April
Introductie RVU  
rekentool

Juli

September

November

Augustus

Oktober

December

Ontwikkelen nieuwe 
website L&S, als foto 
alleen beeldmerk

Start ontwikkeling 
tijdslijn ziekte en  
re-integratie

Mondkapjes BOA ACP

Van ACP Rechtshulp-
polis naar ARAG  
Veiligheidspolis.

Ontwikkelen training 
LOI voor BOA’s

Digitale  
pensioenbijeenkomst
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‘Met 
Legal & 
Services 
sta je 
sterker’

ACP Legal & Services biedt kennis, 

ondersteuning, advies en training 

over juridische vraagstukken aan 

individuen. Aan politiemensen 

en boa’s (werk en inkomen) & 

particulieren (letsel). 

ACP Legal & Services onderscheidt 

zich in de manier van werken: 

betrokken, benaderbaar en tegen 

een scherpe prijs - in sommige 

gevallen geheel kosteloos - omdat we 

geloven dat iedereen recht heeft op 

kwalitatieve hulp.

Juristen van ACP Legal & Services 

zijn vakspecialisten. Ze hebben 

uitmuntende kennis van de 

rechtspositie van ambtenaren die 

werkzaam zijn in de veiligheidsketen 

en van het rechtsterrein letselschade.

De zaken van Benthe, Johan, Bo en…

ACP Legal en Services behandelt 

onder meer letselschadezaken. 

Van een politieagent die wordt 

aangevallen door burgers, letsel door 

een auto-ongeval tijdens diensttijd, 

een ongelukkig schot van een collega 

of een groene boswachter die gewond 

raakt tijdens zijn werk. Tegelijkertijd 

behandelen we privézaken, zoals een 

auto-ongeluk of een incident in de 

supermarkt. 

Ook voor hulp bij juridische 

vraagstukken rond werk en inkomen 

kunnen klanten bij ons terecht. 

Dreigend ontslag, een VIK-onderzoek 

of een conflict met de werkgever. 

Politiemensen en boa’s kunnen 

terecht bij ACP Legal & Services.

 Tolweg 5

 3741 LN Baarn 

 085-066 4100 

 contact@legalenservices.nl 

ACP Legal & Services biedt 
verschillende diensten en 
producten aan politiemensen 
en boa’s en als het gaat om 
letsel aan iedere burger 
in Nederland. Al onze 
juridisch dienstverlening 
aan individuen bieden 
we sinds 2019 aan onder 
de handelsnaam Legal & 
Services Nederland. 

               Personen 
      helpen 
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ACP Legal & Services biedt 

diensten en producten 

aan organisaties die actief 

zijn binnen de politie- of 

veiligheidssector. Al onze 

juridische dienstverlening aan 

organisaties bieden we sinds 

2019 aan onder de handelsnaam 

Legal & Services Nederland. 

               Organisaties 
      helpen 

De zaken van onze klanten

Ben je als organisatie te klein om 

eigen juristen aan te nemen? 

Loop je al een tijd rond met 

een casus en heb je geen tijd 

om deze casus op te lossen? Of 

zoek je iemand die een moeilijk 

onderwerp op een makkelijke 

manier kan uitleggen en 

presenteren? De organisaties 

waarvoor Legal & Services al 

werk heeft verricht, liepen met 

dit soort vraagstukken rond. Met 

dank aan onze vakspecialisten 

zijn deze organisaties geholpen.   

Adviseurs, 
juristen en 
trainers van 
Legal & 
Services 
zijn vak-
specialisten. 

 ‘Met Legal & Services 

 sta je sterker’ 

Als organisatie is het onmogelijk 
overal evenveel verstand van te 
hebben. Daarom is het fijn dat Legal 
en Services je verder kan helpen bij 
juridische vragen rondom werk en 
inkomen (politie en boa) en letsel. 
Of het nu gaat om advies, training 
of de behandeling van een juridisch 
dossier. Ook organisaties kunnen 
bij Legal & Services terecht voor 
ondersteuning.

Adviseurs, juristen en trainers van 

Legal & Services zijn vakspecialisten. 

Ze hebben uitmuntende 

kennis van de rechtspositie van 

ambtenaren die werkzaam zijn in 

de veiligheidskolom en van het 

rechtsterrein letsel. Ook hebben ze 

een uitgebreid netwerk binnen de 

veiligheidssector. Jouw probleem is 

bij hen in goede handen.

 033-4962727 

 contact@legalenservices.nl 
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               Vooruitblik 
      2021 

2021 wordt het jaar van verder uitbouwen wat 

we hebben opgebouwd.  Nog meer politie-

mensen, BOA’s en burgers ondersteunen door 

het draaien van juridische zaken. Niet alleen als 

het gaat om werk en inkomen, maar ook als 

het gaat om letselschade. Experts die hun ken-

nis delen met andere organisaties, misschien 

wel die van u? En het vertalen van mooie 

ideeën in nieuwe diensten en producten voor 

mensen en organisaties waarmee we samen-

werken. 

‘Ook 
volgend jaar 
zetten we 
samen de 
schouders 
weer onder’

 We zijn nog maar net begonnen. 

 Er is nog zoveel te doen en 

 te ontwikkelen. We kunnen 

 strakker, beter en mooier. Niet 

 voor onszelf, maar uiteindelijk het 

 belang van onze aandeelhouders 

 (politiemensen) voor ogen. 
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L&S werkt met maandelijkse MARAP’s (als onderdeel van 

de administratieve organisatie) en is daarmee financieel 

in control. In algemene zin zien we dat de omzet tegenvalt 

ten opzichte van de begroting. De belangrijkste reden 

hiervoor zijn minder behandelde letselzaken, maar ook  

het aantal trainingen viel tegen.

De jaarrekening is samengesteld door de accountant,  

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KVK) en is 

daarmee dus ook op te vragen.

2020 was ook financieel een raar jaar vanwege 

Corona. Los van de omzet per subcategorie 

(deze viel in sommige gevallen tegen) is vooral 

gestuurd op de combinatie van gedeclareerde 

uren (vanuit de vereniging naar de BV) en de 

omzet en winstmarge. Het jaar werd positief 

afgesloten.

               Financiën 
      2020 




