
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER KOERIER en per mail  
De Minister voor Wonen en Rijksdienst 
De heer S.A. Blok  
Turfmarkt 147  
2511 DP  DEN HAAG 
 
cc. Mevrouw S. Roos, DG OBR 
 
 
Betreft: Ultimatum 
Zoetermeer,  6 mei 2015 
 
 
 
 
 
Geachte heer Blok, 
 
In de vergadering van het Sectoroverleg Rijkspersoneel d.d. 28 april hebben de SCO, de vier 
vakbonden in de sector Rijk, gezamenlijk moeten vaststellen dat de onderhandelingen over een 
nieuwe cao Rijk 2015 zijn vastgelopen.  
 
In mei 2014 is met u, op initiatief van de bonden, een eerste gesprek gevoerd over een nieuwe cao, 
na ruim drie jaar nullijn. U wilde toen geen financiële ruimte voor een nieuwe cao beschikbaar 
stellen, voordat de inhoud van het pensioenakkoord – waar op dat moment over onderhandeld werd 
- helder was. Voorafgaand aan de uitkomst van het pensioenakkoord is gepoogd om via informele 
gesprekken te bezien of er mogelijkheden waren om een snel deelresultaat af te spreken. Op 13 
november 2014 concludeerden partijen dat dit niet gelukt was. Tevens bleek in dat overleg dat u de 
vrijval van de pensioenpremie aan werkgeverskant alleen binnen cao-onderhandelingen tot 
uitbetaling wilde laten komen. Dit leidde tot een kort geding in maart 2015. 
 
Na de uitspraak van de rechter in kort geding en overleg in de SOR zijn de partijen op 24 april 
uiteindelijk tot een akkoord over de uitbetaling van de vrijgevallen pensioenpremie gekomen. 
Daarmee was voor de SCO de weg vrij voor cao-onderhandelingen.  
 
In de inzetbrief van de SCO d.d. 13 april 2015 die besproken werd op 22 april 2015, hebben wij een 
zeer beperkte inzet opgenomen, waarmee wij wilden “voorkomen dat zeer lange en uitgebreide 
onderhandelingen ertoe leiden dat rijksambtenaren opnieuw lang moeten wachten op verbetering 
van hun financiële positie en werkzekerheid.”  



Het signaal dat er nu zo snel mogelijk een nieuwe cao moet komen werd in het overleg op 15 april 
onderstreept door het aanbieden van 33.000 handtekeningen van rijksambtenaren. U sprak daarbij 
uit dat het ook uw ambitie is er zo snel mogelijk uit te komen.  
 
In uw inzetbrief d.d. 23 januari 2015 geeft u aan dat er financiële ruimte is voor loonsverhoging. 
Daarnaast stelt u dat werknemers verantwoordelijk zijn voor hun eigen duurzame inzetbaarheid, 
moeten bijdragen aan een wendbare organisatie en dus mobiel moeten zijn. Verder wilt u afspraken 
maken over de mogelijkheid tot demotie, het afbouwen van de PAS-regeling en het versoberen van 
de bovenwettelijke WW. De overige voorstellen hebben betrekking op het anders inrichten van 
regelingen en het herverdelen van de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte. 
 
Op 24 april is in de SOR uw inzet besproken. Tijdens dat overleg zijn alleen de niet-loongerelateerde 
onderwerpen uit uw inzetbrief aan de orde gekomen. Wij hebben geconstateerd dat u op dat punt 
vooral verslechteringen en versoberingen voorstelt. De centrales hebben in dat overleg opnieuw 
aangegeven dat voor hen een loonstijging en een financiële compensatie voor vier jaar nullijn voorop 
staan. Ondanks dat was u niet bereid eerder dan op 28 april openheid te geven over de financiële 
ruimte en een loonbod op tafel te leggen.  
 
Tijdens de voortgezette onderhandelingen op 28 april zijn wij tot de conclusie gekomen dat u, na vier 
jaren geen open en reëel overleg te hebben gevoerd door het eenzijdig opleggen van de nullijn, 
opnieuw niet bereid bent ons, en daarmee de werknemers van de Rijksoverheid, tegemoet te 
komen. U koppelt een ‘streven naar een loonruimte van 1%’ voor twee jaar aan de besluitvorming in 
de Pensioenkamer. U wilt dat wij daar meewerken aan een premiebeperking. Tevens wilt u afspraken 
maken die leiden tot een afschaffing en/of versobering van bestaande cao-regelingen.  U handelt 
daarbij alsof er geen sprake is geweest van een vier jaar durend cao-loos tijdperk en u bent niet 
bereid tot compensatie. Dit is voor ons onaanvaardbaar en wij kunnen daarom niet anders dan 
concluderen dat er sprake is van een onoverbrugbaar verschil. Tijdens de laatste SOR-vergadering 
van 28 april hebben de SCO gezamenlijk aan u meegedeeld dat wij daarmee zijn uitonderhandeld.  
 
Daarom rest ons geen andere keuze dan u een ultimatum te stellen. Wij stellen u in de gelegenheid 
om uiterlijk woensdag 13 mei 2015 om 12.00 uur onze volgende eisen in te willigen:   
 

• Compensatie over vier jaar nullijn die recht doet aan de inzet van de rijksmedewerkers 
gedurende deze periode;  

• Loonontwikkeling, in centen en procenten, die voldoende tegemoet komt aan de vraag van 
de vakbonden en een eerste goede stap is in het inlopen van de achterstand die inmiddels is 
opgelopen ten aanzien van andere sectoren; 

• Verlenging van het VWNW-beleid tot 1 januari 2017. Nu de evaluatie van het VWNW-beleid 
vertraging heeft opgelopen en duidelijkheid omtrent flankerend beleid bij reorganisaties 
geboden is, is verlenging van het complete pakket op zijn plaats en kunnen aanpassingen in 
het cao-overleg voor 2016 en verder aan de orde komen; 

• Reparatie van opbouw en duur van de WW en WGA; en 
• Het verbeteren van de positie van flexwerkers in het Rijk, in ieder geval door uitzendkrachten 

die langer dan twee jaar voor het Rijk werken een vaste aanstelling aan te bieden. 
 

 
Indien u onverhoopt niet binnen de gestelde termijn aan onze eisen tegemoet bent gekomen 



en er derhalve voor ons geen aanvaardbaar onderhandelingsresultaat tot stand is gekomen, zijn wij 
genoodzaakt door middel van collectieve acties een aanvaardbaar resultaat af te dwingen. Over de 
aard en omvang van de acties zullen wij u separaat berichten. 
 
Wij hopen echter dat de door ons beoogde overeenstemming spoedig gerealiseerd kan worden en 
zijn hiertoe te allen tijde voor overleg beschikbaar. 
 
Voor nadere informatie en overleg kunt u zich wenden tot onze contactpersoon namens de 
SCO-onderhandelaars, de heer Marco Ouwehand van FNV Overheid, telefoonnummer:  
06  – 13 84 41 80. 
 
Hoogachtend, 
 
         
 
       
Mariëtte Patijn        Marco Ouwehand   
FNV        FNV Overheid 
 
 
 
        Patrick Fey 
        CNV Overheid 
        (onderdeel CNV Connectief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


