Rijksambtenaren speelbal van politiek
Na maanden onderhandelen over een nieuw Sociaal Flankerend Beleid (SFB) weigert minister Spies
haar handtekening te zetten. Tot zij dat wel doet, hebben de bonden het overleg met alle werkgevers
binnen de sector Rijk opgeschort. Hoe het zover heeft kunnen komen, leest u in deze nieuwsbrief.
Alweer een tijd geleden: CAO-onderhandelingen
We gaan een hele tijd terug in de tijd, naar eind 2010 om precies te zijn. Omdat op 1 januari 2011 de
toenmalige CAO zou aflopen, zijn we in het najaar 2010 begonnen met de CAO-onderhandelingen.
Loonsverhoging en werkzekerheid waren onze belangrijkste eisen. Helaas kwam de werkgever daar
niet aan tegemoet. De onderhandelingen verliepen erg moeizaam, zo moeizaam dat we in februari
2011 hebben moeten besluiten om minister Donner van BZK een ultimatum te stellen. Dat legde hij
naast zich neer, waardoor verder onderhandelen over de CAO zinloos was.
Onderhandelingen over SFB lopen ook vast
Omdat op 1 januari 2012 het Sociaal Flankerend Beleid zou aflopen, besloten we onze aandacht te
verleggen naar een nieuw SFB. Binnenlandse Zaken vond dat het SFB onderdeel was van de CAO,
maar wilde toch met ons verder praten over een nieuw SFB. Dat hebben we enkele maanden
gedaan, maar deze onderhandelingen liepen ook vast.
Toch in gesprek over SFB
Zo dreigden we niet alleen zonder CAO te zitten, maar ook zonder SFB. In het najaar van 2011, in de
wetenschap dat enkele maanden later het SFB zou aflopen, hebben we informele gesprekken
gevoerd met BZK om te bezien of een nieuw SFB toch nog mogelijk was. Deze gesprekken waren
veelbelovend. Het duurde even, maar in de eerste maanden van 2012 kwamen er goede teksten op
papier.
Eindelijk echt onderhandelen over sociaal beleid
Begin maart hebben de bonden een kennismakingsgesprek gehad met minister Spies, de opvolger
van Donner. In dat gesprek hebben wij duidelijk gemaakt dat een goed SFB hard nodig was. Spies
gaf daarop aan dat er, los van de CAO, gesproken kon worden over een nieuw SFB. Daarmee
konden de onderhandelingen formeel van start gaan. Door het vele goede voorwerk kwamen we
relatief snel tot een tekst waarover de onderhandelaars van de bonden èn van BZK tevreden waren.
En toen ging er iets niet goed.....
BZK zit zonder mandaat
De bonden wilden de tekst als onderhandelingsresultaat voorleggen aan onze leden. Maar de
onderhandelaars van BZK bleken niet het mandaat te hebben om tot een onderhandelingsresultaat
te komen. Dat verbaasde ons zeer. We hadden toch niet voor niets maanden onderhandeld om tot
dit resultaat te komen? Wij vonden dat er een goed resultaat lag en besloten de tekst voor te leggen
aan onze leden.
Minister Spies weigert handtekening te zetten
De leden van alle bonden gingen in grote meerderheid akkoord met de tekst van het nieuwe sociaal
beleid. Daarmee lag voor ons de weg open om een handtekening te zetten. Dat gold helaas niet voor
Binnenlandse Zaken. Minister Spies bleek ervoor gekozen te hebben om het sociaal beleid in de
ministerraad te brengen, terwijl zij als werkgever hierin zelfstandig kan opereren. De ministerraad gaf
geen groen licht.
Op 28 augustus jl. hebben we nogmaals met minister Spies zelf gesproken. Spies bevestigde dat zij
van de ministerraad geen ruimte kreeg om akkoord te gaan. Om die reden weigerde ze haar
handtekening te zetten. Als we op dat moment duidelijkheid zouden eisen, dan zou het een "nee"
worden.

Overleg geschorst tot eind september
Dat was voor ons een stap te ver. Wij zijn ervan overtuigd dat we een goed sociaal beleid tot stand
hebben gebracht. Dat willen we niet zomaar op het spel zetten. We hebben daarom in overleg met
minister Spies besloten het sectoroverleg Rijk te schorsen tot maandag 1 oktober. Spies begreep dat
dat betekent dat wij tot die tijd niet meewerken aan reorganisaties, zodat die niet door kunnen gaan.
We hebben vervolgens alle SG's en betrokken DG's laten weten dat wij al het overleg opschorten.
Wij willen eerst een akkoord over sociaal beleid, voordat wij weer aan de overlegtafel gaan zitten.
Medewerkers speelbal van politiek
De afgelopen weken is één ding duidelijk geworden: minister Spies heeft als werkgever van de
sector Rijk de medewerkers speelbal gemaakt van de politiek. Hoewel we met Binnenlandse Zaken
tot een goed resultaat zijn gekomen, weigert minister Spies om politieke redenen haar handtekening
te zetten. Als ze niet alsnog akkoord gaat, zitten we niet alleen zonder CAO en zonder sociaal beleid,
maar ook nog eens met een minister die weigert haar verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen
rijksambtenaren.
Hoe nu verder?
De schorsing van het overleg biedt minister Spies de mogelijkheid om alsnog akkoord te gaan met
het nieuwe sociaal beleid. Doet ze dat niet, dan zullen alle werkgevers bij het Rijk de gevolgen
voelen. Reorganisaties komen dan definitief stil te liggen. Taakstellingen kunnen niet worden
gehaald. En we zullen samen met de leden bekijken wat er dan nog meer nodig is om eindelijk een
goed sociaal beleid te krijgen. Dinsdag 9 oktober organiseren de gezamenlijke bonden een
bijeenkomst voor onze leden. Het ligt aan minister Spies of dit een informatiebijeenkomst of een
actiebijeenkomst wordt.

Bijeenkomst 9 oktober
Zet ‘m alvast in je agenda: de bijeenkomst van de gezamenlijke bonden op 9 oktober 2012. Deze
vindt plaats in NDC Den Hommel te Utrecht. Aanvang: 14.00 uur.

