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9 november 1998

De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen
De korpsbeheerder van het KLPD
De voorzitter van de Bestuursraad LSOP
i.a.a.:
- de korpschefs van de regionale politiekorpsen en
het KLPD
- de algemeen directeur van het LSOP
- de hoofden P&O en FEB van de regionale
politiekorpsen en het KLPD
- de directeur van de IT-organisatie
- de directeur Rijksrecherche
- de leden van de CGOP d.t.v. het CAOP
- de (fgd) hoofdofficieren van Justitie
Directie Politie
EA98/U55997
geen
verstrekken van informatie
n.v t.

: EA98/U637 van 25 februari 1998
: n.v.t.
: n.v t.
: E. Wubs (070 3027586)
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Geachte mevrouw, heer,
In het overleg met de politievakorganisaties op 10 september jl. bleek dat er onduidelijkheid
bestaat over de interpretatie van de inschalingsgarantie uit het Akkoord arbeidsvoorwaarden en
werkgelegenheid sector Politie 1995-1996.
In dit Akkoord is de volgende salarisgarantie afgesproken: 'De garantie wordt gegeven dat het
personeel dat op 1 juli 1996 in dienst is nimmer een salaris (schaalbedrag en vaste component)
zal genieten dat lager is dan het salarisniveau (schaalbedrag vermeerderd met vaste component)
op 1 april 1995.'
In de circulaire van 25 februari jongstleden (kenmerk EA98/U637) is nadere informatie
gegeven over de uitleg van deze afspraak. Zo wordt in de circulaire gesteld: 'Adspiranten die op
1 juli 1996 in dienst waren en op of na 1 juli 1997 de primaire opleiding hebben afgerond,
dienen bij de benoeming tot agent nimmer een lager salaris in salarisschaal 6 te krijgen dan
genoemd garantiebedrag (f. 3092,61)'.
Omdat het garantiebedrag van f 3.092,61 niet voorkomt in salarisschaal 6 betekent dit dat
politieambtenaren voor wie de bovengenoemde salarisgarantie geldt, dienen te worden
ingeschaald in een salarisregel, waarvan het bedrag direct aansluit op genoemd bedrag. Naar de
huidige stand van zaken is dat salarisregel 1 van schaal 6.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

