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Gewijzigde fiscale behandeling RPU
Eind 2017 zijn bonden en werkgever bekend geworden met het feit dat bij
opname van RPU meer dan 10 jaar voor de pensioenleeftijd er fiscale
belemmeringen zijn om pensioen op te bouwen over het gekorte salaris. Per 1
januari 2018 zal niet langer pensioenopbouw plaats vinden over het gekorte
salaris als te vroeg RPU is genoten. De Belastingdienst heeft laten weten dat bij
gebruik maken van de RPU voorafgaande aan het 58e jaar pensioenkorting vanaf
het 58e jaar voorkomen kan worden wanneer in ieder geval zes maanden geen
RPU is genoten. Werkgever heeft laten weten coulant met verzoeken tot
stopzetten RPU om te zullen gaan. Het dienstbelang zal niet worden
tegengeworpen.
Uitwerking loopbaanpad cao 2015-2017
Partijen zijn erin geslaagd de eerder vastgelopen uitwerking van een afspraak uit
de cao 2015-2017 om te buigen. Tijdens de uitwerking van deze afspraak bleek de
doelgroep die voor doorstroom naar een hogere functie in aanmerking kwam te
groot te zijn om aan de afspraak te kunnen voldoen. In de bijgestelde afspraak is
een aantal maatregelen overeengekomen om verdere groei van de doelgroep te
remmen en de doorstroom van de doelgroep te vergroten.
Nota restbepalingen vrijwilligers
Partijen hebben overeenstemming bereikt over de nota met restbepalingen voor
vrijwilligers. In de cao 2015-2017 is afgesproken dat de rechtspositie van de
politievrijwilligers wordt opgenomen in de rechtspositionele regelingen van de
bezoldigde politieambtenaren. De voorstellen voor wijziging worden per thema
op hoofdlijnen in verschillende nota’s verwerkt, waarvan de meeste inmiddels in
het CGOP akkoord zijn bevonden. Op basis van de eerder overeengekomen nota’s
is het wetgevingstraject tot aanpassing van het Barp en andere relevante
besluiten gestart.

Vrijwaringsclausule / disclaimer
Deze besluitenlijst heeft tot doel om op hoofdlijnen informatie te verschaffen over uitkomsten van
het overleg tussen de Minister en de Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken. Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.
Voor zover noodzakelijk worden gemaakte afspraken uitgewerkt en door de minister in regelgeving,
of door het bevoegd gezag bij besluit, vastgesteld en openbaar gemaakt.

