
 

 

 

 

 

Beste Kaderleden van alle onderdelen binnen de Sector Rijk. 

Zoals jullie weten zijn vorige week de formele cao besprekingen begonnen. Dit nadat eindelijk in het 

Sectoroverleg Rijk overeenstemming was  bereikt over de uitbetaling van de 0,8 procent 

voortvloeiende uit de pensioenafspraken. Hiervoor was het wel nodig dat er door jullie talloze 

bezwaarschriften zijn verstuurd en we uiteindelijk een kort geding hebben aangespannen. We 

hebben onze poot stijf gehouden en het is gelukt met jullie steun. 

 

Toen deze belemmering was weggenomen, zijn vorige week de CAO onderhandelingen eindelijk van 

start gegaan. 

De vakbonden hebben een eenvoudige inzet gedaan: 

• 3% loonsverbetering in centen en procenten 

• Een compensatie voor afgelopen 4 jaar op de nullijn 

• Structureel opnemen van het Van Werk naar Werk beleid in het ARAR 

• Uitwerking van het Sociaal Akkoord van 2013 voor wat betreft de opbouw en duur van de 

WW en aantal en duur flexibele aanstellingen/contracten. 

 

De minister heeft een uitgebreide inzet gedaan van verslechteringen van secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn de afschaffing PAS regeling en verbod van 

nachtdiensten voor personeel van 55 jaar en ouder. Op dinsdag 28 april ’s avonds stond het salaris op 

de agenda. Toen bleek dat de portemonnee praktisch leeg was! De werkgever maakte een mogelijke 

loonsverhoging afhankelijk van een nieuw pensioenakkoord voor 2016 en wilde per  se een tweejarig 

akkoord waarin ook verslechteringen zaten. Hij ‘streefde’ naar 1% voor twee jaar!  

Wij konden tot geen andere conclusie komen dan deze: we zijn uitonderhandeld! 

 

We hebben al jarenlang een conflict over de eenzijdig opgelegde nullijn en hebben daardoor al bijna 

1600 dagen geen CAO. De boodschap van de minister is nu keihard: als je je best doet en akkoord 

gaat met verslechteringen heb ik 0,5% per jaar voor je over. Dat kunnen we natuurlijk niet over onze 

kant laten gaan. 

 

 

Hoe nu verder? 
 

We gaan een ultimatum stellen. Als de werkgever niet tegemoet komt aan onze eisen volgen er 

acties. Voor de vakbonden is het duidelijk dat wij ons nu moeten voorbereiden op een serieus en 

misschien wel langdurig actietraject, waarin de tot nog toe gevoerde acties zullen worden uitgebreid.   

Het gaat om acties die de werkgever effectief onder druk moeten zetten om te gaan bewegen, zoals 

werkonderbrekingen en stakingen. Op enkele plaatsen zijn wij ons daar al serieus op aan het 

voorbereiden met lokale actiecomités.  

 

Om jullie hierover goed te kunnen informeren, maar ook om gezamenlijk met elkaar de 

acties goed te kunnen voorbereiden nodigen we jullie ook uit voor een Rijksbrede 

actiebijeenkomst op: 



• Datum dinsdag 19 mei a.s. 

• Tijd  14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) 

• Plaats  Utrecht, den Hommel, Kennedylaan 9 

• Aanmelden skoenen@abvakabo.nl  

 

We hebben voldoende ruimte, dus kom naar Utrecht en laat zien dat je betrokken bent. 

We zijn klaar met praten, op de bijeenkomst zullen we ons richten op het voorbereiden 

van acties. Enkele actiecomités vertellen over wat zij al hebben georganiseerd en vragen je 

aan te sluiten.  

 

Zonder actie geen nieuwe cao! 

 

Wij rekenen op jullie steun. 

 

 

Een hartelijke groet,  

 

Namens FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF 

 

 

De vakbondsbestuurders: Marco Ouwehand, Marieke Manschot, Peter Wulms, Marianne Wendt, 

Jorick de Bruin, Loek Schueler, Jan Hut en Gezina ten Hove 

 


