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Geachte heer Grapperhaus,
In de afgelopen periode is er door het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakcentrales
intensief onderhandeld om te komen tot een nieuw pensioenstelsel voor Nederland. Tot
teleurstelling van alle partijen is het niet gelukt om een pensioenakkoord te komen. In de
achterban van de onderhandelende vakcentrales maar ook bij andere vakbonden is er veel begrip
en draagvlak voor het feit dat met wat er uiteindelijk op de onderhandelingstafel lag er geen
akkoord tot stand is gekomen.
Zoals u weet lag er meer op de onderhandelingstafel dan alleen een nieuw pensioenstelsel. Voor
de achterban van de vakbonden waren deze punten ook van groot belang gezien de
problemen/vraagstukken met de huidige arbeidsmarkt in de bedrijven en sectoren. De huidige
wettelijke kaders hebben wat de vakbonden betreft ongewenste effecten op werkenden en
gepensioneerden. Ook zien we dat werkenden in zware en hoog risico beroepen onredelijk lang
deel moeten nemen aan het arbeidsproces. Op dit punt zijn er door deze minister-president in het
verleden persoonlijk zelfs toezeggingen en beloften gedaan.
Met het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel is er voor de
politievakbonden een ongewenste en ook onaanvaardbare situatie ontstaan namelijk dat er geen
resultaat is bereikt op de andere onderwerpen die op de onderhandelingstafel lagen. Dit maakt
dat de politievakbonden besloten hebben om de komende periode in actie te komen. Wij hebben
u na het afsluiten van de CAO Politie ook de mogelijkheid van acties al aangekondigd.

De aftrap voor de acties was op 13 december a.s. op de Maasvlakte in het Rotterdamse
havengebied. Deze actie krijgt nu een vervolg met de in deze aanzegging beschreven actie die de
politievakbonden wederom houden uit en in solidariteit met acties in andere sectoren rond
dezelfde datum. Acties zijn in ieder geval voorzien tot 20 maart 2019.
Doel van deze acties is om het kabinet te bewegen tot het maken van afspraken met de
vakcentrales over de onderstaande onderwerpen:
1.
2.
3.
4.

Afschaffen van de RVU-boete. Vakbonden willen namelijk op CAO-niveau afspraken
maken over regelingen ten behoeve van zwaar en/of hoog risico beroepen.
Bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar.
Aanpassing van de 1 op 1 verhouding bij toenemende levensverwachting.
Aanpassing van de spelegels over de huidige rekenrente waardoor indexering van de
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pensioenen voor werkenden en gepensioneerden mogelijk wordt.
ZZP-ers zijn ook werkenden. De vakbonden zijn van mening dat om reden van oneerlijke
arbeidsmarktconcurrentie maar ook de lange termijn gevolgen/risico’s op de kosten voor
de sociale zekerheid ook ZZP-ers pensioen dienen op te bouwen.

Met deze brief zeggen de gezamenlijke politievakbonden u als werkgever daarom concreet de
volgende hierna beschreven actie aan.
*Actie: bezetting Den Haag #goedpensioen
De gezamenlijke politievakbonden komen net als de bonden in andere sectoren in actie voor een
goed pensioen. Zij zullen daarom op 11 februari a.s. collectief actie te voeren tegen de
uitkomsten van het pensioenoverleg tussen sociale partners en de gevolgen daarvan voor
politiemedewerkers.
De gezamenlijke politiebonden roepen politiemedewerkers op om op genoemde datum een
protestactie uit te voeren in Den Haag.
Locaties:
De actie zal zich richten op het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Parnassusplein
5 te Den Haag en het gebouw van VNO/NCW, Malietoren, Bezuidenhoutseweg te Den Haag.
De onderdelen van de demonstratieve actie zullen zich concreet manifesteren op 3 verschillende
locaties:
Twee actielocaties:
1 Parnassusplein, ingang Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
2 Bezuidenhoutseweg ingangen VNO/NCW Malietoren
Eén locatie voor briefing/ facilitaire ondersteuning (toilet, koffie, lunchpakketten):
3. Laan van Reagan en Gorbatsjov, locatie briefing, facilitaire ondersteuning, aflossing voor
actielocaties 1 en 2
Tijdstippen:
8:15 uur: starttijd briefing actievoerders van de actie op locatie 3
Tijden plaatsen en aantallen en aflossing voor locaties 1 en 2:
09.00 uur tot 13:00 uur: innemen posities op actielocaties 1 en 2.
De aflossing zal plaatsvinden te voet via looproutes tussen locatie 1 en 3 en tussen locatie 2 en 3.
14:00 uur: ontbinding actie op locatie 3
Uitvoering actie
De verwachting is dat er aan de totale actie ongeveer 300 a 350 collega’s in burger en in uniform
deelnemen. Totaal aantal deelnemers per locatie is 75 locatie 1 en 75 locatie 2. Op locatie 3 zullen
dus in eerste instantie ongeveer 150 a 200 deelnemers achterblijven. Vervolgens zal er om het uur
of 1,5 uur op locaties 1 en 2 worden afgelost. 75 deelnemers per locatie erop en 75 deelnemers
per locatie eraf.
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Gebruik zal worden gemaakt van spandoeken met tekst verwijzend naar het thema, protest tegen
uitblijven behoorlijke afspraken over een nieuw pensioenstelsel. Op locatie 2 en 3 zullen enkele
politievoertuigen statisch deel uitmaken van de actie. Deze voertuigen zullen als actievoertuigen
bekend zijn door enkele posters op A3 formaat achter de ramen verwijzend naar het thema van
de actie.
Er zal door actievoerende collega’s geen gebruik worden gemaakt van de ons normaal in de
uitvoering van onze bediening toegekende bevoegdheden.
Geüniformeerde politieambtenaren zullen meedoen in de demonstratieve actie. In lijn met
voorgaande acties georganiseerd door de politievakorganisaties zullen zij, indien daartoe
bevoegd, hun basis bewapening dragen.
Enkele bestuurders van de vakcentrales en sectoren vallend onder die vakcentrales die niet
gelieerd aan de politie of politievakorganisaties zullen deel uit maken van de actie. Deze
vertegenwoordigers zullen geen hesje dragen.
Uitvoering actie op locaties 1 en 2:
De actievoerders blokkeren vanaf 09.00 uur tot 13.00 uur de ingangen van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Parnassusplein 5 te Den Haag, locatie 1. Tevens blokkeren
actievoerders de ingang van VNO/NCW Malietoren Bezuidenhoutseweg, te Den Haag, locatie 2.
De actievoerende collega’s zullen werknemers en bezoekers op locatie 1 en 2 en de media
aanspreken bij passeren van actielocaties. Hierbij zullen door actievoerders folders worden
aangeboden met daarin teksten verwijzend naar onze actiedoelen. Medewerking van het publiek
en media is uiteraard geheel vrijwillig.
Uitvoering actie locatie 3.
Deze locatie is bedoeld voor briefing, aflossing en facilitaire ondersteuning. Tevens zullen daar
een aantal toespraken zijn van de vakbondsvoorzitters en bestuurders van de vakcentrales FNV,
CNV en VCP.
Ordelijk verloop van gehele actie:
Voor een goed en ordelijk verloop van deze totale demonstratieve actie zijn maatregelen
getroffen. Alle actievoerders zullen als dusdanig herkenbaar zijn door het dragen van hesjes, kleur
hesjes actievoerders volgt. 10% van het totale aantal deelnemers zal worden ingezet als
ordedienst voorzien van oranje hesjes aangestuurd door 1 ordedienstcommandant per locatie
voorzien van een groen hesje.
Spandoeken e.d. zullen los worden meegedragen (zonder stokken o.i.d.). Verantwoordelijk voor
de aansturing van de eigen ordedienst en eerste aanspreekpunt in die lijn is de actiecoördinator
en twee plaatsvervangend actiecoördinatoren (deze laatsten zijn actief voor actielocatie 1 en 2)
voorzien van een rood hesje.
De totale actie wordt beëindigd op locatie 3. Als alle deelnemers van locaties 1 en 2 om 13.00 uur
die locaties verlaten zullen zij zich voegen bij de deelnemers op locatie 3. Aldaar zal de actie
omstreeks 14.00 uur ontbonden worden.

Deze collectieve actie betekent dat politiemedewerkers hun werkzaamheden op andere wijze
uitvoeren dan opgedragen. Het betekent niet dat zij geen werkzaamheden uitvoeren. Zoals
vermeld zijn collega’s onder meer beschikbaar voor de noodhulp en administratieve
werkzaamheden. Zij zijn beschikbaar voor en zullen reageren op prioriteit 1 meldingen en andere
noodsituaties waardoor de openbare orde ook niet in het geding zal komen.
Zij zullen in BVCM hun tijd dan ook niet anders verantwoorden dan op de reguliere wijze. Mocht u
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het hiermee niet eens zijn met de wijze waarop deze actievorm krijgt en de wijze waarop
medewerkers zich verantwoorden dan ligt het op uw weg om de rechter in te schakelen.
Alle collectieve acties georganiseerd door de ACP, de NPB, ANPV en de VMHP vinden plaats onder
verantwoordelijkheid van de bondsbesturen. Het spreekt voor zich dat wij er belang bij hebben en
er ook alles aan zullen doen, om deze acties waardig en gecontroleerd te laten verlopen. In
noodsituaties zal deze actie onmiddellijk worden afgebroken indien dit noodzakelijk blijkt.
Het landelijk actiecentrum van de ACP, de NPB, de ANPV
aanspreekpunt voor praktische kwesties.

en de VMHP is uw directe

Deze brief geldt, zoals u zult hebben begrepen, als aanzegging van de actie die hierboven
beschreven is. Wij gaan er daarbij vanuit dat, gelet ook op de ervaringen uit het verleden, de
verschillende verantwoordelijkheden op verstandige wijze tot hun recht zullen komen.
Als wij (onverhoopt) in de positie komen dat er andere acties zullen plaatsvinden, dan krijgt u
opnieuw een schriftelijke aanzegging.
Wij wijzen u erop dat er op elk moment een einde kan komen aan deze en andere aangezegde
acties, doordat er alsnog een pensioenakkoord wordt gesloten tussen de sociale partners dat
recht doet aan het zware beroep van politiemedewerker en zorgt voor waardevastheid van
pensioenen.
Wanneer u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon van de
bonden, zodat in overleg kan worden bezien of de actie(vorm) aanpassing behoeft.
G. van de Kamp
J. Struijs
A. Simonis
C. Bonenkamp

Politievakbond ACP
Politiebond NPB
Politiebond ANPV
Politiebond VMHP

06-54775069
06-53510175
06 42726566
06-23583341

Alwin de kok

Actiecoördinator gezamenlijke bonden 06-52474377

Wij gaan ervan uit dat u vanuit uw verantwoordelijkheid voor de Nationale Politie de juiste
functionarissen binnen de organisatie op de hoogte stelt van deze aanzegging. Deze brief is
volledigheidshalve echter tevens verzonden aan de korpschef, de heer Akerboom en aan de
Minister President, de heer Rutte.
Hoogachtend,
De Politievakbonden,

ACP
G. van de Kamp

NPB
J. Struijs

VMHP
C. Bonekamp

ANPV
A. Simonis

