Aan het Kabinet
t.a.v. de Minister-President drs. M. Rutte
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Urgent: Ultimatum
Excellentie,

Eind december liepen de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao voor de periode vanaf 1
januari 2021 vast. Uw kabinet bleek niet bereid de minister van Veiligheid en Justitie het
benodigde extra geld te verstrekken om aan de gematigde looneis van de politiebonden te
voldoen (2,5 % in 16 maanden). Uw weigering meer financiële middelen te verstrekken is hard
aangekomen bij onze achterban.
Via digitale informatiesessies en een gezamenlijke peiling, waar in korte tijd ca 10.000
politiemensen op hebben gereageerd, hebben de gezamenlijke politiebonden NPB, ACP, Equipe
en ANPV hun leden de afgelopen weken geïnformeerd over het verloop van de
onderhandelingen en over de circa 25 onderwerpen waarover werkgever en bonden het wél
eens konden worden. En bovenal is hen de vraag gesteld welke stap zij willen zetten om uit de
ontstane impasse te komen.
De leden van de politiebonden zagen hun eis van 2,5 procent in 16 maanden tijd als een eerlijke
en verantwoorde salarisverhoging. Een verhoging die bij voorbaat gematigd is gezien de
bijzondere tijd waarin we op dit moment leven. Een tijd waarin de overheid langdurig enorme
(geleende) bedragen moet uitgeven voor het verzachten van de sociale en economische schade
door de COVID 19-pandemie. Een tijd ook waarin veel burgers en bedrijven het op alle fronten
zwaar hebben. Wij en onze leden vonden het niet verantwoord om in deze context het onderste
uit de kan te vragen.
Voor veel van onze leden, zowel in de operatie als in de ondersteuing, voelde uw weigering om
zelfs niet tegemoet te komen aan deze gematigde looneis daarom als een klap in het gezicht.
Het doet geen recht aan het huidige politiewerk. Politiemensen moeten de komende jaren hun
werk uitvoeren in een onderbezet korps waarin de werkdruk onverminderd hoog blijft.

Bij beantwoording ons
kenmerk vermelden
a.u.b.

DATUM

5 februari 2021
DB/cor.uit/21.009/mw

PAGINA

2/2

De afgelopen weken is daarnaast pijnlijk duidelijk geworden hoe belangrijk een goed
functionerend politiekorps is. Politiemensen waren bij de eersten die vaak, zelfs letterlijk, de
klappen opvingen van de huidige maatschappelijke onrust. Meerdere diensten van 12 of 14 uur
per dag voor een langere periode waren geen uitzondering en de massaliteit van de onlusten
vergden van hen het uiterste. Dagen waarin zij met alle risico’s van dien, maar vol passie en
liefde voor hun vak, de openbare orde hebben hersteld ten behoeve van uw veiligheid en die
van alle andere burgers in ons land. De huidige rust is naar onze mening geen van
zelfsprekendheid er is volgens onze achterban niet veel nodig voor een volgende eruptie
waarmee duidelijk is dat de druk op politiemensen als gevolg hiervan nog lange tijd hoog zal
zijn.
Het mag u dan ook niet verbazen dat onze leden uit alle onderdelen van de politieorganisatie
met overgrote meerderheid hebben aangegeven dat zij de ontstane impasse willen doorbreken
met het voeren van collectieve acties. Acties waarmee een groot deel ook niet wil wachten tot
de komende verkiezingen en het de vraag is of het draagvlak voor een gematigde looneis blijft
bestaan.
De politiebonden zijn zich bewust van de precaire maatschappelijke situatie en de demissionaire
status van uw kabinet. Wij zijn echter desondanks genoodzaakt om u een ultimatum te stellen.
Om u de ernst van onze boodschap te tonen en acties af te wenden, maar bovenal om u een
laatste kans te geven politiemensen loon naar werken te bieden en hen niet af te schepen met
een goedbedoeld applaus of duim omhoog.
Ultimatum:
De politievakbonden willen dat u de werkgever voldoende financiële ruimte biedt om tegemoet
te kunnen komen aan de gematigde looneis van de politiebonden. Dit zal partijen de
gelegenheid bieden om ook overeenstemming te bereiken over de reeds uitgewerkte overige
voorstellen.
Dit ultimatum loopt 12 februari 2021 om 12.00 uur af. Als niet uiterlijk deze datum een
positieve reactie is ontvangen dan zullen de politievakbonden voldoen aan de wens van hun
leden en overgaan tot het oproepen van collectieve acties.
Hoogachtend,
De Politievakbonden,
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