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Onderwerp:

Annuleren WG AV 26092016

Geachte voorzitter,
Op 30 augustus 2016 hebben wij (u en de centrales) een gezamenlijke verklaring naar de
defensiemedewerkers doen uitgaan. De strekking van deze verklaring was: wij hebben verkend hoe te
komen tot een uitwerking van het eerste arbeidsvoorwaardendeelakkoord, halverwege september
starten de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en uiterlijk eind september zult u worden
geïnformeerd over de voortgang van het onderhandelingsproces.
Teneinde invulling te geven aan de verwachting dat we met de onderhandelingen zouden starten, is er
op 15 september 2016 een eerste formele vergadering van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG
AV) belegd. Uit onze verklaring, uit uw uitnodiging, maar ook uit het verloop van die vergadering,
waarin onder andere afspraken zijn gemaakt hoe er voor te zorgen dat ook de verwachting dat er eind
september duidelijkheid zou zijn kon worden waargemaakt, hebben wij afgeleid dat u met ons op korte
termijn het open en reëel overleg om te komen tot een arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het
jaar 2017 (of langer) zou gaan voeren.
In onze afgesproken planning stond donderdag 22 september 2016 als startdatum van de inhoudelijke
onderhandelingen. Op de 21e ontvingen wij echter het bericht dat u (buiten ons weten en zonder onze
instemming) de vergadering van de 22e annuleerde. Deze annulering ging voorts niet gepaard met
een toelichting.
Wij zijn over uw handelwijze dermate teleurgesteld dat wij u verzoeken de volgende vergaderdag van
de WG AV van 29 september 2016 te annuleren en in plaats daarvan een formele vergadering van het
SOD bijeen te roepen. U wekt immers in onze richting en in de richting van uw personeel op zijn minst
de schijn dat u niet wil komen tot een tijdige afronding. Als mede ondertekenaar van de verklaring tast
u daarmee onze geloofwaardigheid aan.
Namens de Centrales van Overheidspersoneel
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