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Betreft : Ultimatum 
 
 
Excellentie, 
 
Helaas hebben wij in de vergadering van het Sectoroverleg Rijkspersoneel van 2 februari jl. 
moeten vaststellen dat de onderhandelingen over een nieuwe CAO Rijk 2011 zijn 
vastgelopen.  
 
Vanaf 9 november 2010 hebben wij in een zestal bijeenkomsten het hele speelveld voor een 
nieuwe CAO Rijk verkend op basis van de inzetbrieven van de gezamenlijke bonden en de 
werkgever Rijk. In het overleg van 25 november jl. hebben wij de tussenbalans opgemaakt 
en geconstateerd dat er onderwerpen zijn die meer of juist minder kansrijk worden bij de 
uitwerking van de afspraken in een CAO Rijk. Vervolgens hebben wij vastgesteld dat er hoe 
dan ook twee cruciale thema’s zijn, omdat partijen geen cao-akkoord kunnen sluiten zolang 
daarover geen overeenstemming is. Deze twee sleuteldossiers zijn: de gevolgen van de 
bezuinigingen op de Rijksoverheid en de salarisontwikkeling voor Rijksambtenaren.  
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In onze gezamenlijke inzetbrief van 1 november 2010 staat over deze onderwerpen onder 
meer het volgende geschreven: 
 
Gevolgen van de bezuinigingen  
“Er wordt bezuinigd en er zijn plannen aangekondigd om nog verder te bezuinigen. Maar de 
vergrijzing zorgt vanaf 2013 voor een razendsnel natuurlijk verloop. Met welke 
bezuinigingstaakstelling dan ook zal het probleem niet zijn om het aantal rijksambtenaren te 
laten krimpen, maar juist om het op peil te houden en voldoende nieuwe goede collega’s te 
vinden in de periode 2014 – 2020. De rijksoverheid moet dan een aantrekkelijke werkgever 
zijn met een ijzersterke positie op de arbeidsmarkt. Daarom willen wij afspreken dat 
bezuinigingen en reorganisaties worden opgelost zonder gedwongen ontslagen, waarbij 
werkdruk wordt bewaakt, ambtenaren de ruimte hebben om hun vakmanschap uit te 
oefenen en met het binnenboord houden van jongere mensen, ook als ze nog geen vaste 
aanstelling hebben”. 
 
Salarisontwikkeling 
“Een reële salarisverhoging is in deze cao-ronde belangrijk, niet alleen voor de ambtenaar 
zelf, maar ook om als overheidswerkgever Rijk straks aantrekkelijk te zijn op een krapper 
wordende arbeidsmarkt. Daarom willen de gezamenlijke bonden er per 1 januari 2011 2% 
voor het eerste jaar bij”.  
 
Verder verloop en vastlopen onderhandelingen cao Rijk 
Over deze onderwerpen heeft u echter meegedeeld dat u geen garantie kan en wil geven 
tegen gedwongen ontslagen. U houdt vast aan uw standpunt dat gedwongen ontslagen niet 
zijn uit te sluiten. Bovendien stelt u zich op het standpunt dat een nullijn voor twee jaar 
gerechtvaardigd is voor Rijksambtenaren. 
 
In het overleg van 25 november 2010 hebben wij afgesproken om op de hiergenoemde twee 
sleuteldossiers nader in te zoomen en te bekijken of we hierover afspraken zouden kunnen 
maken waardoor er een basis zou zijn om verder te onderhandelen over een volledig cao-
akkoord. Aangezien wij vervolgens echter moesten constateren dat we niet nader tot elkaar 
kwamen op deze twee onderwerpen, hebben wij op 23 december 2010 met uzelf gesproken. 
Ook dit overleg heeft geen verandering in die situatie gebracht.  
 
Vervolgens hebben wij in januari nog drie keer in het Sectoroverleg Rijkspersoneel met 
elkaar gesproken. Uiteindelijk hebben wij op woensdag 2 februari jl. toch moeten 
constateren dat wij op de twee bovengenoemde sleutelthema’s voor de CAO Rijk 2011, 
geen overeenstemming hebben kunnen bereiken. 
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Vastlopen onderhandelingen cao Rijk 
De afspraken uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Sector Rijk 2007-2010 lopen vanaf 1 
januari 2007 tot 31 december 2010. Vanaf 9 november jl. zijn de vakbonden met de 
werkgever Rijk in onderhandeling over afspraken die zullen resulteren in een nieuwe 
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst. In de wandeling spreken we over de CAO-
onderhandelingen Rijk. Op 2 februari jl. hebben wij geconstateerd dat de onderhandelingen 
over de CAO Rijk zijn vastgelopen.  
 
Wij hebben 2 februari jl. voorts een afspraak gemaakt om in maart met elkaar verder te 
spreken over het Sociaal Flankerend Beleid voor de Sector Rijk. In het Sociaal Flankerend 
Beleid worden afspraken gemaakt over instrumenten en voorzieningen om de personele 
gevolgen bij reorganisaties in de Sector Rijk zo goed mogelijk op te vangen. Het huidige 
Sociaal Flankerend Beleid loopt tot 1 januari 2012. Ook na 1 januari 2012 zijn er afspraken 
over Sociaal Flankerend Beleid nodig. Deze afspraken worden vastgelegd in een aparte 
overeenkomst en zijn geen onderdeel van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst die het 
resultaat moet worden van de lopende cao-onderhandelingen voor de Sector Rijk. 
 
De eisen van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, Ambtenarencentrum en CMHF 
Nu de onderhandelingen over de CAO Rijk zijn vastgelopen, rest ons geen andere keuze 
dan u het volgende ultimatum te stellen.  
 
Wij stellen u in de gelegenheid om uiterlijk vrijdag 11 februari 2011 om 12.00 uur onze 
volgende eisen in te willigen: 

• Bezuinigingen en reorganisaties worden opgelost zonder gedwongen ontslagen, 
waarbij werkdruk wordt bewaakt, ambtenaren de ruimte hebben om hun 
vakmanschap uit te oefenen en met het binnenboord houden van jongere mensen, 
ook als ze nog geen vaste aanstelling hebben; 

• Een afspraak over een loonontwikkeling die voldoende recht doet aan de vraag van 
de vakbonden, de inflatie en de loonontwikkeling in andere cao’s in 2011.  

 
Indien u onverhoopt niet binnen de gestelde termijn aan onze eisen tegemoet bent gekomen 
en er derhalve voor ons geen basis is om verder te onderhandelen om tot een volledig cao-
akkoord te komen, kunnen wij genoodzaakt zijn door middel van collectieve acties een 
aanvaardbaar resultaat te bereiken. 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.  
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Voor nadere informatie en overleg kunt u zich wenden tot onze contactpersoon namens de 
SCO-onderhandelaars, de heer Jan Willem Dieten van Abvakabo FNV, telefoonnummer: 06 
– 5157 69 36.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
E.L. Snoey     R.M. Kuin 
Abvakabo FNV     Abvakabo FNV 
Bondsvoorzitter     Bondssecretaris 
 
 
 

     
 
H.M.L.M. de Macker    P.I.W. Oudenaarden 
CNV Publieke Zaak    CNV Publieke Zaak 
Voorzitter     Lid bestuur 
 
 
 
 
 
Ambtenarencentrum 
P.J.F. Wulms 
 
 
 
 
 
 
 
CMHF 
J.S. Hut 
 
 
 


