
Stand van zaken afspraken cao 2015-2017  
 

 = afgerond / uitvoering ligt op schema 
 = met vertraging uitgevoerd / nog discussie over uitwerking 
 = niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd 

 
Hieronder lees je de stand van zaken van de uitvoering van de belangrijkste afspraken uit de cao 
2015-2017. 
 
1. Salaris 
 
De volgende salarisverhogingen zijn doorgevoerd: 
 

Afspraak Status 

> Salarisverhoging 1,25% Uitgevoerd op 1-9-15  

> Salarisverhoging 3,00% Uitgevoerd op 1-1-16  
> Salarisverhoging 1,00% Uitgevoerd op 1-7-16  

> Salarisverhoging 1,25% Uitgevoerd op 1-1-17  

> Eenmalige uitkering € 500,- Uitgevoerd  

> Loopbaanimpuls-bijdrage € 500,- Uitgevoerd  

> Consignatievergoeding verdubbeld naar € 2,00  Uitgevoerd per 1-1-16  
> ORT wordt geïndexeerd  Uitgevoerd per 1-1-16  

 
 
2. Veilig en gezond werken 
 
In de cao is afgesproken dat er niet alleen aandacht moet zijn voor medewerkers met 
gezondheidsproblemen, maar juist ook voor gezonde medewerkers zodat klachten en uitval zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Hieronder zie je de stand van zaken van de belangrijkste afspraken.  
 

Afspraak Status 

> Onderzoek naar belasting en belastbaarheid van 
medewerkers. Doel: preventieve maatregelen nemen 

Planning: start 2e kwartaal 2017  

> Toegankelijk maken preventief medisch onderzoek 
(PMO) en mental checkup 

Uitgevoerd  

> Aantal IBT-trainingsuren in 2016 en 2017 verhogen van 
32 naar gemiddeld 42 uur 

In 2016 en 2017 gedeeltelijk 

uitgevoerd (gem. 35 uur)  

> Informatie over fysieke en mentale weerbaarheid wordt 
beter toegankelijk gemaakt voor medewerkers en 
leidinggevenden. Plan van aanpak gereed in juli 2016 

Plan van aanpak nog niet gereed  

> Verzuimdossiers: aantal dossiers dat voldoet aan de Wet 
Verbetering Poortwachter verbetert met 10% per half jaar. 

Maart 2016 46% 

November 2016 62%  
N.B.: deze percentages geven alleen 
weer of de wettelijke termijnen 
gehaald worden en zijn geen 
maatstaf voor de kwaliteit van de 
verzuim- en reïntegratietrajecten.   

> Nakomen afspraken uit oude cao’s: o.a. aanbieden van 
geestelijke verzorging in ieder regiokorps  

2017: Landelijk kernteam geestelijke 
ondersteuning wordt ingericht, 



geestelijke ondersteuning voor 

collega’s via externe inhuur  

> Beroepsincidentenregeling Gereed, maar nog discussie over 

toepassing en uitvoering  

 
 
3. Capaciteitsmanagement 
 

Afspraak Status 

> Verlengen en verbeteren Landelijke 
Arbeidstijdenregeling (LAR) 

In bespreking  

> Aanpassen afspraken overuren, meeruren, 
verschuivingen en consignatie  

Uitgevoerd  

  
 
4. Loopbaanbeleid 
 

Afspraak Status 

Afgesproken is dat er een landelijk loopbaanbeleid komt voor alle 
politiemedewerkers. Dus voor zowel de uitvoering, ondersteuning 
als leiding. Doel van dit beleid is om gemotiveerde en 
gekwalificeerde medewerkers op het juiste moment en op de juiste 
plaats in te kunnen zetten. Omdat het uitwerken van dit 
loopbaanbeleid een omvangrijke klus is, is hiervoor een werkgroep 
opgericht met deelnemers vanuit het ministerie van Veiligheid en 
Justitie, de Nationale Politie en de vakbonden. 

Door verschil van inzicht 
ligt de werkgroep niet op 
schema met de uitwerking 

 
 

De kennis en kunde van politiemedewerkers in de GGP en opsporing 
wordt op een hoger niveau gebracht.  

Nog niet uitgevoerd  

  
 
5. Verlofsparen  
  

Afspraak Status 

Onderzoeken of invoering van een individuele verlofspaarregeling 
ter vervanging van de huidige vroegpensioenregeling (levensloop + 
ABP Keuzepensioen) mogelijk is. 

Resultaten 
haalbaarheidsonderzoek 
worden binnenkort 
bekendgemaakt (planning: 

mei 2017)  
 

De verlofspaarregeling gaat in 2018 in  Geplande invoering in 2018 

 

 
 
6. Reorganisaties  
 

Afspraak Status 

Aanpassing van afspraken over toekomstige reorganisaties zoals 
samenvoegen 18-maandenregeling en vertrekstimuleringspremie en 
aanpassing maximale reisduur van 3 naar 2 uur per dag 

Uitgevoerd  

 


