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Beste voorzitters,
Ondanks dat de brief m.b.t. jullie actietraject in afschrift aan ons verzonden is, toch een reactie vanuit
de MARVER. Uiteraard bedankt dat jullie deze brief aan ons verzonden hebben. Voel jullie vrij om onze
reactie te verspreiden indien dit jullie doelen ten goede komt.
We geven onze collega’s van de Nationale Politie volkomen gelijk dat ze actie gaan voeren. Er wordt al
te lang een te zwaar beroep gedaan op onze politiemensen. Dat moet stoppen en werkonderbrekingen
zijn daarvoor een legitiem middel. Dat middel heeft alleen effect heeft als de gevolgen ook gevoeld
worden door de verantwoordelijken. Dat effect wordt niet gevoeld als de Koninklijke Marechaussee
wordt ingezet om de gevolgen van de werkonderbrekingen teniet te doen. Dat is een vorm van
stakingsbreking en samen met jullie zijn wij van mening dat de KMar zich daarvoor niet moet laten
gebruiken. Marechaussees en politiemensen werken goed met elkaar samen en zijn loyaal aan elkaar.
Het is wat ons betreft ook in strijd met Artikel 12j Wet ambtenaren defensie (4e lid).
Buiten het argument dat marechaussees loyaal zijn aan hun collega’s van de politie is er nog een ander
argument. Marechaussees hebben nog geen arbeidsvoorwaardenakkoord over 2021, omdat het kabinet
onvoldoende financiële middelen daarvoor beschikbaar wilde stellen. Ook marechaussees worden dus
volop gebruikt door het gezag, zonder behoorlijke waardering. Marechaussees vragen als stakingsbreker
op te treden tegen stakingen van de politie, terwijl marechaussees niet eens een cao hebben over 2021
zou moreel verwerpelijk zijn. Indien het gezag het lef heeft om dit te doen zullen wij niet schromen te
bezien welke acties wij zelf kunnen voeren uit solidariteit met de politiemensen en ten behoeve van
onze eigen cao 2021.
De MARVER zal haar leden vragen zich te melden indien zij het idee hebben dat ze als stakingsbreker
worden ingezet. Wij steunen onze politiecollega’s door dik en dun. Genoeg is genoeg! Heel veel succes
met jullie acties.

Met vriendelijke groet,
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