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Onderwerp: afwijzing verlof/vakantie van medewerkers

Geachte korpschef, beste Henk,
In de afgelopen periode hebben wij nadrukkelijk en herhaaldelijk gesproken over de krapte binnen
de politieorganisatie en het enorme beroep dat daarbij op de collega’s wordt gedaan. Wij verschillen
niet van mening dat de collega’s daarbij zowel vanuit collegialiteit maar ook uit loyaliteit naar de
burger meer dan maximaal hun bijdrage leveren.
Het is dan ook schrijnend dat de politievakbonden moeten constateren dat op het terrein van
verlofaanvragen en de afhandeling daarvan collega’s zich meer en meer geschoffeerd voelen. Wij
hebben als gezamenlijke politievakbonden de achterban gevraagd om hun ervaringen op dat punt
met ons te delen.
De uitkomsten daarvan zijn wat ons betreft pijnlijk en moreel gezien onbegrijpelijk. Veel
medewerkers geven aan slechts anoniem hun ervaringen te willen delen uit angst voor nog meer
“gedoe”. Ook is er slechts een kleine groep die dan naar het middel van bezwaar en beroep
doorstapt.
Hieronder geven wij een niet-limitatief overzicht van de punten die zijn aangedragen:
1. zomerverlof ingediend voor 1 november wordt in belangrijke mate afgewezen. Dit terwijl de
collega’s gevraagd wordt om tijdig hun zomerverlof in te dienen.
2. het aantal aaneengesloten weken zomerverlof met daarbinnen het aantal weekenden waarin
diensten gewerkt moet worden is overal verschillend. Binnen eenheden wordt hier zelfs
gedifferentieerd mee omgegaan. Kern is dat er sprake lijkt van willekeur en collega’s op geen
enkele manier kunnen herleiden wat nu wel of niet kan/mag.
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Uit een flink deel van de eenheden komt naar voren dat er sprake lijkt te zijn van een totale
verlof stop in de meivakantie. Collega’s krijgen in deze periode dus niet de gelegenheid om
met hun partners/gezin verlof te genieten.
Wij hebben van een aantal collega’s de melding gekregen dat hun beroep op
calamiteitenverlof niet wordt toegekend en dat ze geacht worden hun gewone verlof op te
nemen.

Als politievakbonden vragen wij ons in alle oprechtheid af hoe deze wijze van handelen door de
organisatie past op de inzet en loyaliteit van de collega’s. Voor ons is duidelijk dat dit terugrollen
naar de eenheden via de lijn ons niet het gewenste resultaat gaat opleveren. Wij zijn bovendien van
mening dat het een zaak van de leiding is; hoe om te gaan met de beslissers die deze verzoeken
behandelen. De wijze waarop met medewerkers om wordt gegaan voldoet wat ons betreft niet aan
goed werkgeverschap.
Om dit probleem voor de collega’s op te lossen willen de politievakbonden op de volgende wijze met
het probleem omgaan:
1. Wij willen inzicht hebben in het beleid i.r.t. het opnemen van verlof dat op dit moment in het
korps wordt gehanteerd.
2. Wij willen op korte termijn inzicht in de verschillen per eenheid, PDC, en PA als die bestaan.
Mochten er binnen andere onderdelen ook nog afwijkende afspraken bestaan dan willen we
ook die inzichtelijk hebben.
3. Op grond van de uitkomsten van punt 1 en 2 willen wij komen tot een korps brede beleidslijn
binnen de grenzen van de huidige rechtspositie.
4. De politievakbonden willen op landelijk niveau een toetsings commissie instellen
(gedeconcentreerd per eenheid, PDC en PA). De cie heeft leden van werkgever en
werknemers en een onafhankelijk voorzitter.
5. Iedere medewerker die dat wil kan zijn/haar verlofaanvraag laten beoordelen/toetsen. De
uitkomst daarvan is bindend en zal gecommuniceerd worden aan de Politiechef van de
betreffende eenheid, PDC of PA.
De politievakbonden vernemen graag uw reactie op deze brief.
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