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Nieuwsbrief 20 april 2020 

 

 

Onderhandelaarsakkoord 

 

Het afgelopen half jaar is er door de onderhandelaars van de vier politiebonden heel hard gewerkt 

om uitvoering te geven aan het pensioenakkoord 2019 wat is afgesloten door het kabinet en de grote 

vakcentrales FNV, CNV en CMHF. Hierin is een mogelijkheid opgenomen om op sectorniveau nadere 

afspraken te maken over ‘vervroegd uittreden’ en daarvan is door de vier politiebonden 

vanzelfsprekend ook gebruik gemaakt.  

In de cao 2018-2020 was daarvoor de mogelijkheid al open gehouden om te komen tot nieuwe 

afspraken indien daartoe de mogelijkheid was. Voor de helderheid, deze overeenkomst is dus géén 

nieuwe cao doch een nadere uitwerking van de cao 2018-2020. 

Dat dit geen eenvoudige klus zou gaan worden was van begin af aan duidelijk, immers er speelden en 

spelen meerdere problemen binnen de Nationale Politie onder andere op het vlak van 

instroom/uitstroom/capaciteit en politie onderwijs. In het herstelplan behorende bij de cao 2018-

2020 was daaraan al ruimschoots aandacht aan gegeven.  

Het pensioenakkoord 2019 was dan ook een unieke en eenmalige kans om onderwerpen aan elkaar 

te koppelen en deze vast te leggen in een overeenkomst waarin deze voor de toekomst geregeld 

zouden kunnen worden.  

Op vrijdag 17 april 2020 heeft de Ministerraad ingestemd met het concept onderhandelaarsakkoord 

en kan deze verder in het besluitvormingstraject van de politiebonden. Als ANPV willen wij onze 

leden informeren met alles wat er nu beschikbaar is. Over het verdere informatie – en 

besluitvormingstraject wordt iedereen deze week nogmaals in een extra nieuwsbrief op de hoogte 

gesteld van de verdere ontwikkelingen en afspraken.  

 

Via deze link is het algemene artikel te lezen wat op de ANPV site is geplaatst 

Via deze link is het onderhandelaarsakkoord te downloaden wat eveneens op onze site is geplaatst 

Via deze link is het artikel en de FAQ (Frequently Asked Questions) te lezen wat vandaag is geplaatst.  
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