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Geachte leden van de commissie, 

 

Op 20 februari 2018 hebben de voorzitters van de politievakbonden als initiatiefnemers van het 

burgerinitiatief voor een goed politiepensioen ruim 40.000 handtekeningen aan u overhandigd. 

Doel van het burgerinitiatief is het wegnemen van wettelijke belemmeringen, zodat sociale 

partners op CAO-niveau maatschappelijk verantwoorde afspraken kunnen maken over 

vervroegde uittreding voor zware en hoog-risico beroepen. 

 

Tot op heden hebben wij van uw kant geen reactie mogen ontvangen over de stand van zaken 

c.q. voortgang van de beoordeling van dit burgerinitiatief. Wij willen u hierbij informeren over 

het feit dat de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de politiesector van start zijn 

gegaan, aangezien de vorige CAO op 31 december 2017 is afgelopen. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de mogelijkheid voor vervroegde uittreding voor politiemensen gezien 

het zware en hoog-risico karakter van het werk cruciaal is. Duidelijkheid over de voortgang van 

het burgerinitiatief en de parlementaire uitkomst over het weggenemen van de huidige 

wettelijke belemmeringen zijn van groot belang voor de voortgang van de CAO-

onderhandelingen. Wij willen tijdens deze onderhandelingen namens onze achterban afspraken 

maken over dit onderwerp.  

 

Onduidelijkheid over de voortgang en uitkomst van het burgerinitiatief heeft grote gevolgen 

voor de voortgang van het CAO-overleg in de politiesector. Daaraan gekoppeld zijn immers de 

afspraken die de regering heeft gemaakt in het regeerakkoord over extra budget van 268 

miljoen euro en de daaraan verbonden ‘flexibiliseringsagenda’. 

 

Wij verzoeken u ons inzicht te geven in de huidige stand van zaken over de beoordeling van het 

burgerinitiatief en de voorziene planning van de parlementaire behandeling. 

In afwachting van uw reactie. 

 

Hoogachtend,  

De Politievakbonden, 

 

   
 

 

ACP   NPB   VMHP   ANPV (vervangend vz) 

G. van de Kamp J.A. Struijs  C. Bonekamp  J.M.C.H Schoones  

 

 


