
 
 
 
 
 
 
Aan: 
De Minister voor Wonen en Rijksdienst 
De heer drs S. A. Blok 
Cc wrnd Directeur Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk  
De heer drs P. Welling 
 
 
Zoetermeer, 8 april 2014 
 
Geachte heer Blok,  
 
De nieuwe Cao Rijk blijft uit. Het laatste Cao-akkoord stamt uit april 2007. Die Cao eindigde eind 
december 2010. Sinds 1 januari 2011 zijn de lonen en voorwaarden waaronder rijksambtenaren 
werken niet meer aangepast aan inflatie en veranderde omstandigheden. Dat is ruim drie jaar! 
 
De door u eenzijdig afgekondigde nullijn was een belangrijke oorzaak van het niet kunnen bereiken 
van overeenstemming over een nieuwe Cao. Rijksambtenaren kregen daardoor geen loonsverhoging. 
Maar ook hebben we geen afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden in het 
kader van plaats- en tijdonafhankelijk werken, vacaturebeleid en de gevolgen van het Sociaal 
Akkoord. Wel hebben we een goed van werk naar werk beleid kunnen afspreken, waarbij 
werkzekerheid is gegarandeerd tot 2016. 
 
Ruim drie jaar zonder loonstijging heeft de koopkracht enorm uitgehold. Rijksambtenaren voelen dit 
iedere dag in hun portemonnee. Ook het uitblijven van andere afspraken leidt tot steeds meer 
onvrede. Ook binnen de Rijksdienst merken wij dat departementale werkgevers steeds meer hinder 
ondervinden van de stilstand in de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden. Dit is voor u, net als voor 
uw medewerkers, een situatie waarin nu snel verandering moet komen.  
 
Inmiddels is de economische tegenwind gaan liggen. Om ons heen worden opnieuw loonstijgingen 
afgesproken en ook het CPB ziet economische groei. De tijd is gekomen dat u zich als werkgever van 
bijna 120.000 rijksambtenaren uitspreekt over de mogelijkheid om op korte termijn tot een nieuwe Cao 
te komen. Een Cao met een fatsoenlijke loonstijging. Een Cao met afspraken die passen bij de 
kwaliteit en de ambities van de Rijksdienst. 
 
Wij hopen op korte termijn van u een uitnodiging voor overleg te mogen ontvangen. 
 
 
Namens de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel, 
 
Marco Ouwehand en Marieke Manschot,  Abvakabo FNV 
Jorick de Bruin en Loek Schueler, CNV Publieke Zaak 
Marianne Wendt en Peter Wulms, Ambtenarencentrum 
Jan Hut en Gezina ten Hove, CMHF 
 
 

 


