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Geachte heer, mevrouw,
In de RHC-vergadering op 13 mei 2008 heeft korpschef Frans Bakker gesproken
over de gevolgen van de verlate invoering van de regeling
verschuivingsvergoeding. Hij heeft daarin voorgesteld om een "afkoop" te
berekenen over de periode 1 januari 2008 tot aan het moment waarop het
planningssysteem in uw korps de regeling kan uitvoeren.
Frans Bakker en ondergetekende hebben een voorstel voor een dergelijke afkoop
met de vakorgar isaties besproken. Er Is overeenstemming bereikt over de
invulling van een overgangsmaatregel voor die periode.
Tevens is overeenstemming bereikt over de juridische vormgeving van de
regeling.
De overgangsmaatregel behelst het volgende:
- korpsen die beschikken over PCS. Basisvoorziening CM of SAP fhet korps
Haaglanden)
Voor deze korpsen (21 in totaal) zijn de periodes 10-2008 tot en met 13-2008 als
referte period e Vcistgesteld voor de berekening van de afkoopvergoeding over de
periodes 1-2008 tot en met 8-2008. Vanaf 9-2008 wordt de vergoeding inmiddels
berekend naar dü feitelijke situatie.
Als compensatie voor de late betaling van de verschuivingsvergoeding over de
eerste 8 dienstpf.'riodes van 2008 aan de medewerkers is afgesproken dat zij niet
8x het gemiddelde aan verschuivingsvergoeding per dienstperiode (gemeten in de
referteperiode) zullen ontvangen maar 9x. Het afkoopbedrag wordt betaald In
april 2009.
- korpsen die beschikken over CMS Basis
Zoals bekend is uit kostenoverwegingen de regeling verschuivingsvergoeding niet
meer aangebraclit in de CMS Basisversie. De korpsen die dit systeem gebruiken
zijn Friesland, IJsselland, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden en
Amsterdam- Amstelland. Deze korpsen migreren per 1 januari 2009 naar de
Basisvoorziening CM.^ Deze korpsen kunnen het 28-dagen rooster en het
' Over de situatie in AA wordt nog overlegd.
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perioderooster v6ór periode 1-2009 invoeren, zodat direct vanaf periode 1-2009
de volledige berekening van de verschuivingsvergoeding mogelijk is.
Voor deze korpsen Is afgesproken om de periode 2-2009 tot en met 5-2009 als
referteperiode te gebruiken voor de berekening van de vergoeding voor de
periode 1-2008 1:ot en met 13-2008. Het afkoopbedrag wordt betaald in augustus
2009.
Als compensatie voor de late betaling van de verschuivingsvergoeding over het
jaar 2008 aan de medewerkers is afgesproken dat zij niet 13x het gemiddelde aan
verschuivingsveigoeding per dienstperiode (gemeten in de referteperiode) zullen
ontvangen maar 14x.
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Regeling verschuivinqsverqoedinq
Ik sluit hierbij dc concept-tekst van de AMvB met bijbehorende toelichting in. Te
zijner tijd zal de definitieve tekst worden opgenomen, gedeeltelijk in artikel 12
van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie en gedeeltelijk in artikel 27 van het
Besluit Bezoldiging Politie.
De medewerkers in de korpsen worden door middel van het A4-bulletin
geïnformeerd (ze eveneens hierbij).
Het project Going Concern heeft in bijna alle korpsen voorlichting gegeven over
de uitvoering van de verschuivingsregeling door tussenkomst van uw projectleider
Capaciteitsmanê gement.
Voor vragen over de uitvoering kunt u laten bellen met de heren Joop Henrotte
(mobiel 06/51844603) of Piet Wesdorp (mobiel 06/53492351).
Evaluatie
Met de vakorganisaties is afgesproken om in de eerste helft van 2010 een
evaluatie te houden over de werking van de verschuivingsvergoeding. Het gaat
daarbij in het bijzonder om het aantal tussentijdse verschuivingen voordat de
roosters worden vastgesteld en bekend gemaakt. Vanuit "rust in roosters" vinden
zij dat het aantêil verschuivingen zo gering mogelijk moet zijn. Ik sluit niet uit dat
bij een grote hoeveelheid tussentijdse verschuivingen ook een vergoeding
gevraagd zal worden bij bespreking van de evaluatie. Capaclteitsmanagement is
dus noodzaak.
Ik verzoek u de informatie door te geven aan de betrokkenen in uw organisatie.
Hoogachtend,
^--^
DE MINISTER V,\M^INWENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
Voor de«e<-—/
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