
Werknemers waterschappen wachten op 1,4 procent loon 
 

VOER HET LOONAKKOORD UIT! 
 

Beste Leden van de Unie van Waterschappen,  

De werknemers van de Waterschappen wachten al een jaar op de uitbetaling van 1,4 procent loonruimte.  

Het loonakkoord van 2015 voorziet in een overgang van loonindexatie naar prijsindexatie bij het ABP. 

Hierdoor valt 1,4 procent loonruimte vrij. Wij roepen u dringend op het geld aan de medewerkers uit te 

keren en u aan uw eigen belofte te houden.  

Rondom de ondertekening van het loonakkoord heeft CNV regelmatig contact gehad met de toenmalige 

voorzitter van het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen (LAWA), Gerard Doornbos. De 

voorzitter heeft gemeld dat de Unie van Waterschappen het akkoord niet zou tekenen. Maar de Unie zou, na 

de bekrachtiging van het loonakkoord in de pensioenkamer, wel het akkoord gaan uitvoeren. Net zoals bij 

0,8 procent vrijvallende pensioenpremie van 2015. Hiervan is sinds 1 januari 2016 keurig 0,73% structureel 

aan de medewerkers van de waterschappen uitbetaald. 

De Unie van Waterschappen was aanwezig bij de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) van 19 

augustus 2015. Niemand heeft toen het akkoord afgewezen of twijfels geuit. Alle aanwezige werkgevers 

steunden het akkoord. In de week van 31 augustus 2015 hebben de drie vakcentrales, het kabinet en de VSO 

vastgesteld dat de achterbanraadpleging positief is verlopen en het akkoord bekrachtigd. De Pensioenkamer 

heeft vervolgens op 3 september besloten de pensioenregeling aan te passen. Later heeft de rechter, met 

steun van de Unie van Waterschappen, het loonakkoord zelfs nogmaals bevestigd. 

De vakbonden zijn hun afspraak nagekomen, de ABP-pensioenregeling is aangepast en daarmee is 1,4 

procent loonruimte vrijgekomen. Tot nu toe is de Unie van Waterschappen de toezeggingen over het 

loonakkoord niet nagekomen. Sterker nog, de Waterschappen steken het financiële voordeel al een jaar in 

eigen zak. Nu is het argument om niet tot volledige uitbetaling over te gaan de verhoging van  de 

pensioenpremie per april 2016.  Deze verhoging is het gevolg van de lage dekkingsgraad en staat helemaal 

los van het loonruimteakkoord. Dat is  geen argument om het voordeel van 1,4 procent niet aan de 

medewerkers uit te keren. 

Het is pijnlijk dat de ambtenaren die werken voor het rijk, provincies, gemeenten of voormalige 

overheidsorganisaties - de zogeheten ABP volgers -  de 1,4 procent wel hebben gekregen en de werknemers 

van de waterschappen niet.  

De leden van de bonden kunnen niet anders dan de betrouwbaarheid van hun werkgever in twijfel trekken. 

Dat is een grote stap voor de loyale en betrokken waterschapsmedewerkers. Het past niet bij de 

waterschappen om actie te voeren, maar als het nodig is, gebeurt het wel. Het is aan u, de leden van Unie 

van Waterschappen, om een rechtvaardig besluit te nemen en daarmee u eigen medewerkers weer in de 

ogen te kunnen kijken.  

Wij verzoeken u dan ook om vandaag uw stem te laten horen en uw medewerkers te steunen in het uitvoeren 

van dit akkoord.  
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