
Al anderhalf jaar geen afspraken 

Al twee jaar lang verhoogt de werkgever de lonen niet binnen de rijkssector. Daarnaast reorganiseert 

de werkgever wel, maar wil hij hier geen compenserende maatregelen treffen indien u nadelige 

gevolgen van een dergelijke reorganisatie ondervindt. In gesprekken met de AC Rijksvakbonden 

toont de werkgever zich begripvol en bereidwillig, maar zodra we afspraken willen vastleggen is het 

begrip en de bereidwilligheid ineens verdwenen. Wat is er aan de hand?  

 

Minister Blok als werkgever 

Uw werkgever is minister Blok. Hij bepaalt uw arbeidsvoorwaarden en compenserende maatregelen 

bij reorganisaties. In de rest van Nederland komen deze tot stand via onderhandelingen met de 

vakbonden. Maar naast werkgever is minister Blok ook wetgever. Hij kan zijn positie als wetgever 

misbruiken om uw arbeidsvoorwaarden via wetgeving vast te leggen, zonder overleg met de 

vakbonden. En dit gebeurt op dit moment. Minister Blok trekt zich niets aan van de 

onderhandelingen met de vakbonden, dus trekt hij zich niets aan van wat u wenst en nodig heeft om 

gemotiveerd te functioneren binnen de rijkssector. Hij ziet zichzelf als een politicus (d.w.z. niet zoals 

als de werkgever Rijk) die zich gehouden voelt aan het uitvoeren van de afspraken in het 

Regeerakkoord. En hierin staat dat het kabinet Rutte 2 de bevriezing van de ambtenarensalarissen 

voor 2011 en 2012 met nog eens een jaar wil verlengen en uw arbeidsvoorwaarden wil versoberen. 

 

Kan dat zomaar? 

De werkgever Rijk is, samen met drie andere kabinetssectoren, de enige werkgever die 

onderhandelingen met vakbonden naast zich neer kan leggen, zoals nu gebeurd. Om deze reden is de 

Advies en Arbitrage Commissie (AAC) in het leven geroepen. Zij beoordelen of de onderhandelingen 

wel open en reëel gevoerd zijn en of de werkgever zich te veel opstelt als wetgever. Daarom gaan de 

vier bonden vandaag het hele onderhandelingsproces voorleggen aan de AAC. De AAC oordeelt of 

het terecht is of niet dat minister Blok zich niets aantrekt van de uitkomst van onze 

onderhandelingen met Binnenlandse Zaken. 

 

Belangrijke uitspraak 

Het oordeel van de commissie is erg belangrijk voor het vervolg van onze onderhandelingen met 

Binnenlandse Zaken. Het heeft geen zin om te onderhandelen met Binnenlandse Zaken (die namens 

minister Blok onderhandelt) indien minister Blok zich niets aantrekt van deze onderhandelingen en 

misbruik blijft maken van zijn macht als wetgever om u zijn wil op te leggen. Bij een negatief oordeel 

van de commissie zullen we als rijksvakbonden geen energie steken in onderhandelen met 

Binnenlandse Zaken maar zullen we het verzet gaan organiseren. Het verzet tegen een opgelegde wil 

die niet de onze is.  

Wil je meer weten over de AAC? Kijk dan op www.rijksvakbonden.nl  

http://www.rijksvakbonden.nl/


 


