
Proces besluitvorming CAO 

gezamenlijke politievakorganisaties 
 

Inleiding 

Ter voorbereiding op de CAO-onderhandelingen hebben de gezamenlijke 

politievakorganisaties er behoefte aan om op de ‘voorkant’ af te spreken hoe zij 

aan de ‘achterkant’ komen tot besluitvorming. Voor de vakorganisaties is het van 

belang om het gehele traject gezamenlijk op te trekken en alle informatie et cetera 

te delen. Tenslotte is het van belang dat alle partijen op dezelfde manier tot 

besluitvorming komen.  

 

Onderhandelingen 

Alle politievakorganisaties bepalen hun vertegenwoordigers in het overleg tussen de 

politievakorganisaties en de minister van Justitie &Veiligheid. Deze 

‘onderhandelaars’ zijn hiervoor door hun hoofdbesturen volledig gemandateerd om 

een onderhandelingsresultaat te bereiken en vervolgens vast te stellen. 

 

Voorleggen onderhandelingsresultaat 

De politievakorganisaties gaan gezamenlijk het onderhandelingsresultaat in 

bijeenkomsten voorleggen aan de achterban. Aan het eind van iedere sessie is er 

een stemming. Iedere aanwezige telt voor 1 stem (los van lidmaatschap van een 

bepaalde bond). Ter voorbereiding op deze bijeenkomsten plaatsen zij informatie 

over de bijeenkomsten en het onderhandelingsresultaat op hun site. 

Kernboodschap dient gelijk te zijn. Uiteraard is er ruimte voor eigen kleuring van de 

boodschap. 

 

Digitale peiling 

Digitale peilingen kunnen tussentijds plaatsvinden. Peilingen zijn niet verplicht per 

politievakorganisatie. Uiteraard zal in goed overleg tussen de partijen besloten 

worden of en wie dit gaan doen. Uiteindelijk kan het ook een gezamenlijke peiling 

zijn. Peilingen dragen bij aan de besluitvorming. Vormgeving is identiek. We zullen 

een gezamenlijk adres gebruiken, zodat voor iedereen inzichtelijk is hoe de peiling is 

verlopen 

 

Definitieve besluitvorming onderhandelingsresultaat per politievakorganisatie 

Na genoemde bijeenkomsten en peilingen legt iedere politievakorganisatie het 

onderhandelingsresultaat binnen de eigen organisatie voor volgens de in de 

statuten van de organisatie genoemde methode. 

 

Intentie 

Partijen hebben de intentie een dusdanig goed onderhandelingsresultaat te 

behalen dat deze met een positief advies voorgelegd kan worden aan de 

achterban. Het kan zijn dat we het ook neutraal of negatief voorleggen. We doen 

dit op grond van consensus. We bepalen dus met elkaar wat de noemer is 

waaronder we het voorleggen. 

 

Communicatie 

Politievakorganisaties spreken af dat er over de CAO-onderhandelingen altijd met 

één mond wordt gesproken en dat partijen elkaar informeren als er in het openbaar 

en via de media wordt gesproken. 


