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Excellentie, 

In de afgelopen periode is er door het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakcentrales 

intensief onderhandeld om tot afspraken te komen voor een goed pensioen. Tot teleurstelling 

van alle partijen is het niet gelukt om tot 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 geen akkoord tot stand 

is gekomen. 

De onderhandelingen gingen over verbeteringen in het aanvullend pensioen, maar ook over de 

AOW-leeftijd en mogelijkheden voor vervroegd pensioen. Voor werkenden is het immers van 

belang dat ze op tijd kunnen stoppen met werken en dat alle werkenden goed pensioen 

opbouwen. Voor de achterban van de vakbonden waren deze punten ook van groot belang 

gezien de vraagstukken omtrent de huidige arbeidsmarkt.  

De huidige wettelijke kaders hebben wat de vakbonden betreft ongewenste effecten op 

werkenden en gepensioneerden. Te veel werkenden bouwen onvoldoende of zelfs geen pensioen 

op in de tweede pijler. Pensioenopbouw en pensioenuitkeringen van veel mensen worden al 10 

jaar lang niet geïndexeerd. En werkenden in zware en hoog-risico beroepen moeten onredelijk 

lang deelnemen aan het arbeidsproces. Op dit punt heeft u in het verleden persoonlijk zelfs 

toezeggingen en beloften gedaan. In 2009 heeft u in Venlo de stratenmakers beloofd dat zij op 

65 jaar de AOW-uitkering krijgen (zie bijgaande film). 

Met het vastlopen van de onderhandelingen is er voor de vakbonden een ongewenste en 

onaanvaardbare situatie ontstaan. De leden roepen om een krachtig signaal aan de politiek. Dit 

maakt dat de vakbonden besloten hebben om de komende periode in actie te komen.  

Vooruitlopend op een aankondiging van bredere acties in vele sectoren, laten wij u weten dat 

voor de politiebonden het actietraject begint op 13 december a.s. in de Rotterdamse haven. 

Onze acties zijn in ieder geval voorzien tot 20 maart 2019.  

Doel van deze acties is om u en uw kabinet te bewegen tot het maken van afspraken met de 

vakcentrales over de onderstaande onderwerpen: 

 

1. Afschaffen van de RVU-boete. Vakbonden willen namelijk op cao-niveau afspraken 

maken over regelingen om eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd ten behoeve 

van mensen met zwaar en/of hoog-risico werk. 
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2. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan 

de levensverwachting zijn onacceptabel. Daarom moet de AOW-leeftijd op 66 jaar 

bevroren worden. 

3. De vakbonden eisen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als 

onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering van de 

pensioenopbouw van werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt. 

Door aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. 

Eventuele negatieve gevolgen van een overgang in het stelsel moeten direct en 

voldoende worden gecompenseerd. 

4. Alle werkenden moeten is staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Ook ZZP-ers, 

zelfstandigen en werknemers met onzekere contracten. De vakbonden zijn van mening 

dat om redenen van een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een 

koopkrachtig inkomen, ook na het werkzame leven, in principe voor iedere werkende 

een verplichte deelname van pensioenopbouw in de tweede pijler moet gelden. 

Voor structurele problemen in ons huidige pensioensysteem zijn structurele oplossingen nodig. 

Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. Alleen dan zijn alle 

generaties gebaat bij aanpassingen aan ons pensioenstelsel. Voor structurele oplossingen 

moeten structureel middelen worden uitgetrokken. De vakbonden eisen dat het kabinet de 

bereidheid toont hiertoe het financiële kader voor de lange termijn substantieel aan te passen. 

Wanneer het kabinet hiertoe bereid is en met ons – ook voor de lange termijn – afspraken over 

bovenstaande vier punten wil maken, dan vernemen wij dat graag via onze vakcentrales.  

 

Hoogachtend,  

De Politievakbonden, 
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