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Open brief  
 

De minister-president 
Ministerie van Algemene Zaken 
Postbus 20001 
2500 EA Den Haag 

 

 

Excellentie / Geachte heer Rutte, 

 

De politie bevindt zich al langere tijd in zwaar weer en zo het zich laat aanzien dreigt dat 
zware weer nu over te gaan in een storm die zijn weerga niet kent. Het is niet voor niets 
dat er momenteel een nog niet eerder vertoonde mate van actiebereidheid onder de 
collega’s gevonden wordt, voor de acties met betrekking tot de huidige CAO-
onderhandelingen, die overigens los staan van de open brief die wij u zenden. 

Sinds de oprichting van het Platform Bezorgde Dienders in 2009, hebben wij zowel 
binnen onze eigen organisatie als bij “de politiek”, aandacht gevraagd voor het 
uitstroomprobleem dat de politieorganisatie boven het hoofd hangt en het feit dat de 
leeftijd waarop het politiewerk uitgeoefend kan worden, een grens heeft die beduidend 
lager ligt dan de werkgever ons wil doen geloven.  

Buiten wat momenten van publiciteit bij het overhandigen van petities etc. bleef het 
echter “ernstig stil aan de overkant”. Dat is de reden dat wij ons nu op misschien 
onparlementaire wijze middels deze open brief tot u wenden. Wij doen een klemmend 
beroep op uw verantwoordelijkheid in deze, voor de veiligheid van land en volk. 

Meneer Rutte, wanneer u of een andere hoogwaardigheidsbekleder “ambtelijk” op reis 
bent, rijden er meestal voor en/of achter de “VIP-auto” auto’s met daarin onze collega’s 
om u te beveiligen. Wanneer u zich buiten de auto begeeft, blijven de collega’s in uw 
naaste omgeving om uw veiligheid zoveel als mogelijk te waarborgen. 

De collega’s die dat bijzondere werk doen, zijn meestal geen mensen van 67 jaar oud. 
Dat kan ook niet, want ondanks dat die beveiligers (in tegenstelling tot de “gewone” 
diender) frequent de gelegenheid hebben om fysiek te trainen, maken die leeftijd in 
combinatie met een loopbaan van soms bijna 50 jaar bij de politie, het bijna onmogelijk 
om deze “tak van sport” uit te oefenen op een wijze die de te beveiligen personen van de 
beveiligers mogen verwachten. 
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Meneer Rutte, het is goed dat u (en andere hoogwaardigheidsbekleders) tijdens een 
dergelijk optreden, politiemensen in uw omgeving heeft om u te beschermen. Er zou u zo 
maar wat kunnen overkomen en waar zou een volk immers zijn zonder bestuurders? 

Het omgekeerde, “Waar zouden bestuurders zijn zonder volk”, is echter eveneens waar. 
En ook die burger/belastingbetaler heeft recht op een acceptabele bescherming door de 
politie. Dat hoeft niet op de wijze zoals dat bij VIP’s geschiedt, maar de burger mag op 
zijn minst verwachten dat wanneer als hij belaagd wordt en dan de hulp van de politie 
inroept, er dienders ter plaatse komen die wat kunnen uitrichten, ook in fysieke zin. 

In onze petitie “No man left behind” (Politie-agent tot max. 62 jaar) die wij op 14 
februari 2016 aan de toenmalige commissie van V&J overhandigden en waarvan de 
inhoud u ook bekend is, is uitvoerig beschreven wat de gevolgen zijn wanneer het 
politiewerk tot de leeftijd van ruim 67 jaar uitgeoefend zou moeten worden. In onze brief 
van september 2017 aan u en de andere onderhandelaars voor de totstandkoming van 
het huidige Kabinet, hebben wij dat herhaald. 

Tevens is het onze grote zorg dat er in de periode 2018-2023 ruim 16.500! collega’s de 
politie-organisatie zullen verlaten. Met de huidige opleidingscapaciteit van 1000 
studenten per jaar (die men wel wil verdubbelen) met een opleidingsduur van 3 jaar, zal 
die uitstroom een enorme impact hebben op de politiesterkte. We gaan een bijzondere 
tijd tegemoet en dat vereist bijzondere maatregelen.   

Met betrekking tot het functioneel leeftijds ontslag van de diender willen wij besluiten 
met het volgende: 

Wanneer in vroeger tijden de paarden na een leven hard werken niet meer voldoende 
productief waren, dan waren er de volgende mogelijkheden: 

• De landheer die het vanuit de financiële optiek bekeek, bracht zijn paard naar het 
slachthuis. Zo leverde het paard nog wat op en het bespaarde de landheer kosten 
voor onderhoud. 

• De landheer met een groot hart vergunde het paard uit dankbaarheid voor trouwe 
dienst nog een aantal ontspannen jaren in de wei achter de hofstede. 

Geachte heer Rutte, u bent toch ook ónze Minister President. Laat de uitgewerkte diender 
niet naar “het slachthuis” gaan, maar vergun hem/haar om na jaren van trouwe dienst 
en trotseren van stormen in deze woelige maatschappij, nog een paar jaar in rust te 
kunnen leven met degenen die hem/haar lief en dierbaar zijn. 

Wij zijn gaarne bereid om onze zorg mondeling aan u toe te lichten en wachten uw 
bericht af. 

Met een hartelijke groet namens het Platform Bezorgde Dienders, 

Dolf Mauritz 
(Voorzitter) 


