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ACTIENIEUWSBRIEF 
 
 
 
Kort geding zitting 
Graag informeren we jullie over de kort geding zitting in Den Haag van afgelopen vrijdag 27 
maart. 
Ter herinnering, de vakbonden eisen namens jullie in dit kort geding dat het beschikbare geld 
uit het pensioenakkoord van 0,8% van het salaris met ingang van 1 januari 2015, zo snel 
mogelijk wordt uitbetaald. Hierover zijn al harde afspraken gemaakt en pensioenafspraken 
aangepast, maar Minister Blok weigert vooralsnog te betalen. 
 
En dus was het tijd voor de rechter. 
 
Grote betrokken opkomst 
Onze advocaat, bijgestaan door onze onderhandelaars, werd gesteund door een grote 
opkomst van rijksambtenaren. De opkomst was zelfs zo groot dat extra stoelen moesten 
worden bijgeplaatst. De advocaat van de werkgever betoogde dat een cao-akkoord binnen 
handbereik ligt en dat de rechter niet moet ingrijpen in dit proces. Dit leverde zoveel 
hoongelach op uit de zaal, dat de rechter de aanwezigen tot de orde moest roepen. Het 
versterkte in ieder geval wel de actiebereidheid van de toehoorders. 
 
Wat is er gezegd? 
Het kort geding gaat niet over de vraag of we recht hebben op de 0,8%. De werkgever heeft 
al duidelijk gemaakt dat daar geen verschil van inzicht over bestaat. De vraag is wel of 
daarvoor nog een allesomvattende cao nodig is. Onze advocaat heeft ingebracht dat er al 
heldere afspraken zijn gemaakt over de uitbetaling van de 0,8% in het overleg tussen 
werkgever en vakbonden. Dat het ook gebruikelijk is om regelmatig overleg te hebben over 
de arbeidsvoorwaarden, waarin afspraken worden gemaakt buiten de cao om. In de 
afgelopen periode zijn bijvoorbeeld over onderwerpen zoals de SBF-regeling en het Van 
Werk Naar Werk-beleid bindende afspraken aan de sectortafel gemaakt.  
Een ander punt van belang is de vraag of er voldoende spoedeisend belang is om een kort-
geding te voeren. Nu kunnen wij niet in ieders portemonnee kijken, maar duidelijk is dat we 
niet nog 4 jaar kunnen wachten op uitbetaling van ons geld!  
 
De werkgever kwam vooral met formeel-juridische argumenten. En ging helaas niet in op 
onze argumenten. De gehoorde stellingen van de werkgever zijn dat er geen sprake is van 
spoed omdat we nog met elkaar in gesprek zijn, en dus geen kort geding nodig is. Het klopt 
dat er een afspraak staat kort na de uitspraak van de rechter, maar slechts om pragmatische 
en niet om inhoudelijke redenen.  
  
Daarnaast was opvallend de opmerking van de advocaat van de werkgever dat een 
eventuele uitspraak alleen voor vakbondsleden zou mogen gelden. Wij vinden dat zeer 
opvallend en is ook zeker in beginsel niet onze bedoeling. Mocht de rechter hierin meegaan, 
wordt dan nu alvast lid van een vakbond! 



 
 

 
Teleurstelling 
Het vertrouwen in de werkgever heeft een deuk opgelopen. Praktische afspraken over een 
mogelijk vervolgtraject werden tegen ons gebruikt. De werkgever zegt dat hij het geld wel wil 
uitbetalen, maar doet dat niet. De werkgever geeft nog steeds geen argumenten, waarom hij 
de 0,8% per se aan de CAO tafel wil bespreken. Blijkbaar heeft hij een eigen interpretatie 
van de waarde en inhoud van akkoorden die elders afgesproken en getekend zijn. 
 
Hoe nu verder? 
Op 10 april 2015 zal de rechter uitspraak doen. We informeren jullie daarover natuurlijk zo 
snel mogelijk. Wij zijn ook erg benieuwd, we hebben nog geen idee van de uitkomst, maar 
zijn hoopvol. Ongeacht de uitspraak is er op 15 april een gesprek met de werkgever om de 
uitkomsten te bespreken. Dit gesprek zal wat ons betreft uiteindelijk ook moeten leiden tot 
een goede en volwaardige CAO. Daarover zijn we echter niet hoopvol gestemd. En we gaan 
dus ook, graag samen met jullie, verder met de voorbereiding van (wellicht noodzakelijke) 
acties.  
 
We houden jullie geïnformeerd. 
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