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Dus stelden jullie onderhandelaars, Peter 

Wulms en Marianne Wendt, deze vraag aan 

minister Blok tijdens het gesprek van 14 mei jl. 

De afgelopen drie jaren leidden bezuinigingen 

tot meer werk voor minder mensen tegen een 

waardering van 0% loonsverhoging. Geen 

wenkend perspectief en hierin willen de 

bonden snel verandering brengen. 

Minister Blok zegt ook voor 2014 geen extra 

geld te hebben voor een loonsverhoging. Pas 

in 2015 is er weer loonruimte. Om toch tot 

een loonsverhoging te komen, ziet hij twee 

mogelijkheden.  

 Ten eerste afwachten of de nieuwe 

pensioenwetgeving hem meer financiële 

ruimte oplevert. De Eerste Kamer 

debatteert volgende week over het 

voorstel om de pensioenopbouw te 

verlagen. Daarna moeten de sociale 

partners bij pensioenfonds ABP afspraken 

maken over de nieuwe pensioenregeling. 

Jullie onderhandelaars verwachten 

hierover pas eind 2014 duidelijkheid, 

waardoor dit geen soelaas biedt voor 

2014. Buiten dat staat de versobering in 

de pensioenopbouw en de daaruit 

voortvloeiende verlaging van de 

pensioenkosten, wat ons betreft los van 

een CAO-loonsverhoging. 

 

 De tweede mogelijkheid betreft een 

loonsverhoging tegen inlevering van 

andere arbeidsvoorwaarden uit de CAO. 

Hierover zijn jullie volstrekt duidelijk en 

eenduidig geweest in de leden enquête. 

Niet doen!

 

 

 

 

 

 

 

“Tot nu toe laat minister Blok nimmer 
merken dat hij ons werk waardeert. Zijn 

benadering is alsof wij louter een 
kostenpost zijn. Kan hij zich eens 

werkelijk uitspreken of hij ons en ons 
werkt echt waardeert?”, aldus een lid via 

onze leden enquête. 

“Ik hoef absoluut geen sigaar uit 
eigen doos.” “Afblijven van 

secundaire arbeidsvoorwaarden.” 
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Jullie verwachten in grote meerderheid een loonsverhoging in 2014. Omdat het financieel beter gaat 

en omdat een vierjarige 0-lijn echt teveel is gevraagd. Jullie onderhandelaars en ook de andere 

bonden concluderen echter dat minister Blok geen perspectief biedt op een loonsverhoging in 2014. 

Meer werk met minder mensen dat voor het vierde jaar niet gewaardeerd wordt met een 

loonsverhoging, dreigt.  

 

 

“Het ambtenarenapparaat vergrijst. In de praktijk betekent dit dat een 

onevenredig groot deel van de ambtenaren nagenoeg de hele loopbaan de 

publieke zaak heeft gediend. Triest dat de loyaliteit aan het einde van de 

loopbaan wordt bestraft met het gevoel de sluitpost van de begroting te zijn en 

dat de ambtenaar tegelijkertijd wordt neergezet als een werkende die zich 

bevoorrecht moet voelen ten opzichte van werkenden in de private sector.” 

 

 
 
 
 
Laten we dit gebeuren of niet?  
Deze vraag gaan jullie onderhandelaars samen met bestuurs- en kaderleden de komende weken 
beantwoorden. 

 
 
Jullie onderhandelaars, 
Marianne Wendt & Peter Wulms 
 

 
 


