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Betreft: onderhandelingen cao voor rijksambtenaren 

 

Excellentie, geachte mevrouw Ollongren, 
 
In de vergadering van het Sectoroverleg Rijkspersoneel d.d. 26 april 2018 hebben de vier 
vakbonden in de sector Rijk (SCO), moeten vaststellen dat de onderhandelingen over een nieuwe 
Cao Rijk 2018 zijn vastgelopen. 
 
In november 2017 is een tussen-cao gesloten. De SCO hebben bij dit akkoord expliciet aangegeven 
dat een volgende cao een stevige loonsverhoging moet bevatten. Kort daarop zijn de 
onderhandelingen hierover gestart. In de periode december 2017 tot eind januari 2018 hebben 
diverse onderhandelingsrondes over de nieuwe cao plaatsgevonden. In ieder overleg is een aantal 
punten uit de inzet van de werkgever en de SCO besproken. De SCO hebben in totaal 13 punten 
ingebracht, met onder andere voorstellen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, beperking 
van onnodige flex en een individueel keuzebudget.  
 
In het overleg op 25 januari 2018 is naast de inhoudelijke bespreking van enkele onderwerpen 
tenslotte het onderwerp salaris aan bod gekomen. Vanuit de SCO is van meet af aan duidelijk 
geweest wat onze looneis is: 3,5% met een bodem van € 1.000,-. De reactie was vanuit 
werkgeverszijde zeer teleurstellend. Er werd geen bod gedaan maar slechts aangegeven dat u niet 
in de buurt zou komen van onze looneis. Naar aanleiding daarvan hebben wij met u persoonlijk 
gesproken op 21 februari 2018. U gaf in dat gesprek een loonwaarschuwing af en stelde geen geld 
beschikbaar voor onze looneis van 3,5% met een bodem van € 1.000,-.  
 
Uw opstelling heeft ertoe geleid dat de SCO zich genoodzaakt zagen om het cao-
overleg af te breken op 22 februari 2018. Wij hebben daarbij duidelijk gesteld dat wij 
de onderhandelingen pas konden voortzetten op het moment dat er een serieus 
loonbod zou worden gedaan. Op 26 april hebben wij in een reguliere vergadering 
van de Sectorcommissie Rijk een poging gedaan om het onderwerp loon verder te 
bespreken. In onze brief van 17 april 2018 hadden wij dit al aangekondigd en 
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nogmaals duidelijk gemaakt dat het voor ons van belang is dat van uw zijde een loonbod komt met 
perspectief om er via onderhandelingen uit te komen.  
Op 26 april 2018 heeft u tot onze teleurstelling geen loonbod gedaan. Wij zijn dan ook tot de 
conclusie gekomen dat u niet bereid bent ons, en daarmee de werknemers van de Rijksoverheid, 
tegemoet te komen. Wij kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat er sprake is van een 
onoverbrugbaar verschil. Tijdens de laatste SOR-vergadering van 26 april 2018 hebben de SCO 
gezamenlijk aan u medegedeeld dat wij daarmee zijn uit onderhandeld. 
 
Er rest ons geen andere keuze dan u een ultimatum te stellen. Wij stellen u in de gelegenheid om 
uiterlijk maandag 14 mei a.s. om 10.00 uur onze volgende eis in te willigen:  
 
• Loonontwikkeling met ingang van januari 2018 die voldoende tegemoet komt aan de eis van de 
SCO voor een loonsverhoging van 3,5% met een bodem van € 1000,- bruto. 
 
Indien u onverhoopt niet binnen de gestelde termijn aan onze eis 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.  
 

 
 

 
 
Hoogachtend,  
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