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Minister voor Wonen en Rijksdienst    
De heer drs. S.A. Blok 
Postbus 20011 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
Datum :  23 september 2013   
Ons kenmerk : GJG/JHV/23092013/01 
Betreft :  OVERLEG tussen SBF-groep en vakbonden 
Bijlagen :  2 
CC :   Vakbonden sector Rijk 

   Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst 
    
 
 
 
 

Zeer geachte Minister Blok, 
 
 
Volgens onze informatie heeft u op 19 september jl. de onderhandelingen met de 
vakbonden hervat over de SBF-regeling.  
Op 16 september jl. zou de SBF-groep een overleg gehad hebben met de 
vakbonden, ware het niet dat de vakbonden deze afspraak op het laatste moment 
hebben afgezegd en doorgeschoven naar 30 september as. Daardoor kon de SBF-
groep niet vóór de herstart van de onderhandelingen kennis nemen van het 
standpunt van de bonden over hun inzet bij de onderhandelingen.  
 
De SBF-kerngroep en de leden van onze SBF-groep vinden dit wederom een blijk 
van minachting voor onze SBF-groep door de vakbonden. Naar de werkelijke reden 
van deze afzegging kunnen wij slechts gissen.  
 
Omdat er bij de SBF-kerngroep twijfel bestond, of enigerlei overleg met de 
vakbonden überhaupt nog geloofwaardig en zinvol zou zijn, heeft de SBF-groep deze 
vraag op 17 september jl. voorgelegd aan haar 3330 leden.  
 
Op 21 september jl. waren reeds circa 200 reacties van leden bij de kerngroep 
binnen. Het merendeel van onze leden is – ondanks de kritiek op de vakbonden – 
van mening, dat de kerngroep wél moet ingaan op de uitnodiging van de vakbonden 
voor 30 september as.  
 
De SBF-kerngroep, die intensief communiceert met haar achterban en de meningen  



   

SBFmoeteerlijk  ambtenaren strijden voor een rechtvaardige SBF-regeling 

 

 

2 
 

 

 
 
van haar leden benut als basis voor besluitvorming, heeft besloten om inderdaad in 
te gaan op deze uitnodiging. 
 
Van dit besluit hebben wij de vakbonden bij ons schrijven dd. 22 september jl. in 
kennis gesteld. Van dit schrijven treft u hierbij als bijlage een afschrift aan.  
 
Omdat de schriftelijke reacties van onze leden veel informatie bevatten over en een 
goede dwarsdoorsnede tonen van de opvattingen van veel SBF-ers over het SBF-
dossier en alle processen daar omheen, hebben wij van de ontvangen reacties weer 
een “bloemlezing” gemaakt. Ook deze bloemlezing hebben we op 22 september jl. 
aan de vakbonden doen toekomen. Voor uw informatie voegen wij deze bloemlezing 
eveneens als bijlage bij deze brief.  
 
Middels dit schrijven willen wij bij u benadrukken, dat de SBF-groep – ondanks alle 
tegenstroom – steeds heeft gezocht en zal blijven zoeken naar mogelijkheden, om 
actief en opbouwend aan de dialoog over oplossingen voor de SBF-problematiek bij 
te dragen.  
In onze brief aan u dd. 29 augustus 2013 met kenmerk GJG/JHV/29082013/01 
hebben wij naar u toe gereageerd op uw stelling, dat de SBF-groep zich “buiten het 
overlegsysteem” zou hebben geplaatst. Op deze brief aan u hebben wij nog geen 
reactie mogen ontvangen.  
 
Helaas moeten wij wederom constateren, dat het niet de SBF-groep is, die zich 
buiten het overlegsysteem plaatst, maar dat de onderhandelende partijen ons steeds 
buiten dat overlegsysteem houden. Het hierboven genoemde voorval (afzeggen van 
overleg door de bonden) is daarvan weer een voorbeeld.  
 
De omstandigheid, dat de vakbonden door hun handel en wandel steeds aanleiding 
geven tot zoveel kritiek bij zoveel leden (kritiek, die o.a. door de SBF-groep wordt 
vertolkt), mag er niet toe leiden dat de SBF-groep daarvoor de repercussies moet 
ondervinden. Dit is immers een nogal kortzichtige en onverstandige benaderings-
wijze : de SBF-groep strijdt niet voor zichzelf, maar voor meer dan 3300 leden (die 

deel uitmaken van een doelgroep van 11.500 ambtenaren). Deze leden/ambtenaren 
zullen uiteindelijk de rekening voor de slechte communicatie door de vakbonden en 
onverhoopte slechte onderhandelingsresultaten bij diezelfde vakbonden neerleggen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de leden van de SBF-groep, 
 
 
Gert Jan Groeneveld   en  Joost Hattinga Verschure  
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(  Correspondentie-adres :  SBF-GROEP,  p/a   G.J.J. Groeneveld,  Natuurschoonweg 16,  9312  PL  NIETAP  )  


