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Ultimatum
Geachte heer Grapperhaus en Akerboom,
Zoals u bekend leeft er bij politiemensen reeds lange tijd de nadrukkelijke wens om in de sector
politie, mede als gevolg van de opschuivende AOW leeftijd en de onzekerheid over hun
pensioen, de behoefte aan een regeling om eerder uit te kunnen treden direct voorafgaande aan
de AOW leeftijd.
Tijdens de CAO-onderhandelingen van de huidige CAO is dit onderwerp een stevig punt van
conflict geworden. Uiteindelijk bleek een regeling niet mogelijk aangezien dit zou leiden tot een
RVU-boete. In de huidige CAO is uiteindelijk een clausule opgenomen die het mogelijk maakt
het overleg te heropenen, indien gedurende de looptijd van de CAO er ruimte cq wijziging zou
komen in het wettelijke regiem van de RVU-boete.
Uiteindelijk is deze ruimte er medio 2019 gekomen als onderdeel van het Pensioenakkoord dat
de vakcentrales hebben gesloten met het Kabinet en werkgevers. Vervolgens hebben de
politievakbonden met u een periode van verkennende gesprekken gevoerd over de technische
en inhoudelijke effecten van dit landelijk Pensioenakkoord. Uiteindelijk hebben partijen in
november 2019 de formele onderhandelingen heropend. Als politievakbonden hebben wij
daarbij nadrukkelijk aangegeven dat wij op zo kort mogelijke termijn tot een regeling wilden
komen. Onze aanvankelijke termijn van 31 december 2019 bleek te ambitieus maar de eerste
maanden van 2020 zou naar mening van partijen haalbaar moeten zijn.
Recentelijk is ons duidelijk geworden dat van uw kant er pas medio 2020 zicht zou kunnen zijn
op een akkoord over een sectorale regeling met betrekking tot vervroegd uittreden. Wij hebben
dit uitstel naast een inhoudelijke raadpleging voorgelegd aan onze achterban. Onze achterban
heeft ons duidelijk gemaakt dat dit uitstel onaanvaardbaar is en dat wij als politievakbonden
stappen moeten zetten om toch op zo kort mogelijke termijn tot een regeling te komen. Over de
uitkomsten van deze achterban raadpleging hebben wij u in het overleg van donderdag jl.
geïnformeerd.
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Op grond van de ontstane situatie zien de politievakbonden zich genoodzaakt om u als
werkgever een ultimatum te stellen.
Ultimatum:
De politievakbonden willen van de werkgever een concreet voorstel voor een regeling voor
vervroegd uittreden ontvangen gebaseerd op de fiscale ruimte die overeengekomen is in het
Pensioenakkoord 2019.

De politievakbonden zullen dit voorstel toetsen aan de inzet voor de regeling die zij tot op
heden hebben gedaan. Dit ultimatum verloopt 1 februari 2020. Mocht de werkgever voor die tijd
niet met een concreet voorstel zijn gekomen dan zullen de politievakbonden hun achterban
gaan oproepen over te gaan tot collectieve acties.
Graag vernemen wij van u.
Hoogachtend,
De Politievakbonden,
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