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BETREFT   

Nadere reactie ACP op uw brief nav aanvraag extra monitoringsoverleg  
betreffende start CAO onderhandelingen 

 
 
 
Excellentie, 
 
Wij hebben u recent het verzoek gedaan om er gezamenlijk naar te streven een CAO te 
sluiten vóór 1 januari 2021. Reden daarvoor is dat onze achterban eraan hecht dat, in 

tegenstelling tot de afgelopen CAO’s, vóór het verstrijken van de lopende CAO een nieuwe 

CAO is afgesloten. Wij stelden voor met u te bespreken hoe het traject zodanig kan worden 
vormgegeven dat er reëel perspectief is om dit te bereiken.  
 
Met verbazing hebben wij kennis genomen van uw reactie. U schrijft dat het gebruikelijk is 
dat de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord pas starten als de 
einddatum van het lopende akkoord is verstreken. Hoe onwenselijk ook, is dat bij de 

totstandkoming van de afgelopen CAO’s om uiteenlopende redenen inderdaad het geval 
geweest. Wat ons betreft betekent dit geenszins dat het een 'traditie' moet worden om pas 
een arbeidsvoorwaardenakkoord af te sluiten als het vorige verstreken is. Sterker nog, wat 
de ACP betreft is dat onwenselijk. 
 
Gevolgen coronacrisis 

 
Als reden om ook deze keer pas in een laat stadium te starten met onderhandelingen noemt 
u de onzekerheid met betrekking tot de gevolgen van de coronacrisis, die van invloed kan 
zijn op de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte.  
 

Voor ons is dit juist des te meer reden om tijdig een nieuwe CAO te sluiten. Uw kabinet 
heeft in de afgelopen periode veelvuldig zijn buitengewone waardering uitgesproken voor 

de inzet van de inmiddels zogeheten 'vitale beroepen' tijdens de coronacrisis, waaronder 
de politie. Wij gaan er vanuit dat deze waardering niet alleen beperkt blijft tot woorden, 
maar ook tot uitdrukking komt in een goede CAO voor de 'vitale beroepen' waar het kabinet 
werkgever van is. Voor een rechtvaardige verbetering van de arbeidsvoorwaarden zal 
slechts een fractie nodig zijn van het budget dat beschikbaar is gesteld voor 
noodmaatregelen om bedrijven te ondersteunen. Veel van deze bedrijven zullen op langere 
termijn weer forse winsten gaan maken. Dat gunnen wij ze van harte. Maar in dat licht lijkt 

het ons niet teveel gevraagd om ook te investeren in onder andere de financiële waardering 
van politiemensen - die zich niet alleen tijdens deze coronacrisis, maar altijd al inzetten om 
onze samenleving draaiende te houden. 
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Daarom dringen wij er opnieuw bij u op aan om op korte termijn met ons in gesprek te 
gaan over een tijdige start van de onderhandelingen over een nieuwe CAO. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Politievakbond ACP 

 

 

 

 
Gerrit van de Kamp 
voorzitter 
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