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Geachte collega’s, 
 
‘Wij zeggen NEE tegen langer doorwerken en JA voor een goed pensioen!’ Onder dit motto 
hebben wij als voorzitters van de gezamenlijke politievakbonden eind 2017 een burgerinitiatief 
gestart. Op 20 februari j.l. hebben we ruim 40.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede 
Kamer. De boodschap: door wettelijke en fiscale drempels wordt het CAO-partijen in sectoren 

met een zwaar beroep vrijwel onmogelijk gemaakt om afspraken te maken over vervroegd 

uittreden. Daar moet verandering in komen door het nemen van de volgende maatregelen:  

 
- Het wettelijk mogelijk maken dat Nederlanders op meer dan één leeftijd recht kunnen 

krijgen op een AOW-uitkering (‘flexibele AOW’). 
- Het afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat 

werkgevers en werknemers daarover financieel haalbare afspraken kunnen maken. 

- Het uitbreiden van het aantal verlofuren dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard (nu 
maximaal 50 keer het aantal werkuren per week). 

- Het invoeren van een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de 
vermogensrendementsheffing valt. 

 
Niet ontvankelijk verklaard 

Helaas heeft de Tweede Kamer ons laten weten dat het burgerinitiatief weliswaar op voldoende 
steun uit de samenleving kan rekenen, maar dat het toch niet ontvankelijk verklaard wordt. Het 
onderwerp zou in de afgelopen 2 jaar meermaals in de Kamer besproken zou zijn. Wij bestrijden 

dat. 
 
Sectoren aan zet 
Niet de wettelijke en fiscale belemmeringen, maar vooral de vraag of er ‘zware beroepen’ 

kunnen worden aangewezen die in aanmerking zouden moeten komen voor eerder stoppen met 
werken is onderwerp geweest van politieke discussie. De politievakbonden zijn er echter van 
overtuigd dat niet politiek Den Haag, maar sectoren zélf het beste weten of bij hen sprake is 
van een zwaar beroep. Zij moeten daarom in de eigen sector kunnen bepalen of eerder stoppen 
met werken wenselijk/nodig is en daar regelingen voor kunnen afspreken. Zonder daarbij 
gehinderd te worden door (fiscale) wetgeving die erop gericht is om dergelijke regelingen te 
ontmoedigen en vrijwel onbetaalbaar te maken. De politiek is aan zet om deze wettelijke 

drempels op te heffen en zal de ogen moeten openen voor de schadelijke effecten van te lang 
doorwerken voor zowel werknemers als werkgevers. 
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Samen in actie 
Wij laten het er niet bij zitten. Wij geloven in de eigen kracht van sectoren en beroepsgroepen. 

Maar daar waar we een gezamenlijk belang hebben, kunnen we samen nog krachtiger een vuist 
maken. Met deze brief vragen wij u daarom of u met ons mee wil doen. Concreet stellen wij 
voor om vanaf medio september met zoveel mogelijk vakbonden die een zwaar beroep 
vertegenwoordigen in actie te komen tegen het kabinet. Als u hieraan wil deelnemen, 
stellen wij voor om op korte termijn gezamenlijk in overleg te gaan over de aanpak en te kiezen 
actievorm(en).  
 

U kunt op deze brief reageren door persoonlijk contact met ons op te nemen. 

 
Met collegiale groet, 
 
De voorzitters van de gezamenlijke politievakbonden 

 

 
 
G. van de Kamp  Politievakbond ACP    
J. Struijs  Politiebond NPB    
Mevr. C. Bonekamp Politiebond VMHP    
H. Schoones   Politiebond ANPV  
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Bijlage: Brandbrief pensioenmogelijkheden zware beroepen 

 


