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Onderwerp: cao onderhandelingen en flexibiliseringsagenda 

 
 

Excellentie, 

 

In de komende maanden zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de sector politie 

van start gaan. Mede als gevolg van de langdurige formatiebesprekingen om te komen tot een 

regeerakkoord en de vorming van het Kabinet is het niet mogelijk geweest om eerder met de 

cao-onderhandelingen te beginnen terwijl de looptijd van de vorige cao per 1 januari jl. is 

geëindigd. 

Voor ons is duidelijk dat de “flexibiliseringsagenda” een belangrijke rol gaat spelen in de 

komende onderhandelingen. Er zijn een aantal documenten die inzicht geven in wat hiermee 

inhoudelijk wordt bedoeld. Ook is ons duidelijk dat er meer partijen zijn die op de uitwerking 

invloed uitoefenen. Wij zien bijvoorbeeld dat de gezagen in het LOVP en de Korpschef partij zijn 

maar ook door het Kabinet zelf afspraken zijn gemaakt in het regeerakkoord. 

Voor ons als politievakbonden is duidelijk dat met de realisatie van de flexibiliseringsagenda  

politiemensen met de gevolgen geconfronteerd zullen worden. Ook zien wij dat er gevolgen 

kunnen/zullen zijn voor de bestaande arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele afspraken. 

Het behoeft geen betoog dat deze gevolgen bijzonder gevoelig liggen bij onze achterban enl dat 

onderhandelingen hierover buitengewoon complex zullen zijn. 

Om ons als politievakbonden goed voor te kunnen bereiden op dit deel van de 

onderhandelingen, hebben wij er behoefte aan om het hele “speelveld” rondom de 

flexibiliseringsagenda in beeld te hebben. Om die reden verzoeken wij u om ons zo spoedig 

mogelijk te informeren over de keuzes en standpunten van gezag en Politie en welke besluiten u 

daar vanuit uw rol en positie  aan verbind.   
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Het is voor ons van eminent belang om hierin inzicht te hebben alvorens daadwerkelijk tot 

onderhandelingen daarover over te gaan. Om die reden verzoeken wij u om ons zo spoedig 

mogelijk te informeren over de termijn waarop wij uw inhoudelijke reactie op ons verzoek 

tegemoet kunnen zien. 

In afwachting van uw reactie 

De politievakbonden 
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