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Minister voor Wonen en Rijksdienst              
De heer drs. S.A. Blok 
Postbus 20011 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
Datum :  8 april 2014  
Ons kenmerk : JHV/GJG/08042014/01 
 
Betreft :  Dhr. Teeven dreigt tweede deadline niet te halen 
 
Cc :   Staatssecretaris Teeven    
   Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie 
   Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst 
   Dhr. P. Hennephof 
   Vakbondsbestuurders SCO 
 
 
 
Geachte minister Blok, 
 
 
Gisterenmiddag (7 april 2014) hebben ondergetekenden (de SBF-kerngroep) 
weer een periodiek vervolgoverleg gehad met de vakbonden sector Rijk.  
Tot onze verbazing vernamen wij van hen, dat er tot op heden aan de SOR-
tafel nog geen enkel concreet inhoudelijk overleg over de SBF-regeling en de 
compensatie van de lichtingen 2010 en 2011 is geweest.  
 
Dit bevreemdt ons zeer, aangezien staatssecretaris Teeven aan de Tweede 
Kamer de toezegging heeft gedaan, dat hij uiterlijk 1 april 2014 de Kamer zou 
informeren over een definitieve oplossing voor de SBF-problematiek.  
Deze deadline van 1 april heeft hij niet gehaald ; hij dreigt de tweede deadline 
(gesteld op 15 april ; zie hierna) nu eveneens niet te halen.  
 
De vakbonden hebben op 19 december 2013 hun inzet ten aanzien van de 
SBF-regeling en de compensatie aan u kenbaar gemaakt. Nu – na vier 
maanden – is er nog altijd geen inhoudelijke reactie uwerzijds op het 
tegenvoorstel van de vakbonden ontvangen.  
 
In het geval, dat dhr. Teeven vóór of uiterlijk op 15 april as. – conform zijn 
toezeggingen – de Kamer zou informeren over een oplossing, hebben de 
vakbonden feitelijk nu al geen tijd meer om voordien een standpunt over die 
oplossing in te nemen. Sterker nog : alsdan kan er volgens ons überhaupt nog 
geen tijd geweest zijn om aan de SOR-tafel op een serieuze wijze over de 
materie te kunnen onderhandelen.  
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Aangezien wij ervan uitgaan, dat bewindslieden tijdens het proces van 
onderhandelingen geen mededelingen aan de Tweede Kamer doen 
(broedende kip, enz.), kan het in onze wijze van zien dus niet anders zijn, dan 
dat dhr. Teeven ook de deadline (om de Kamer te informeren) van 15 april niet 
kan halen.  
 
De SBF-groep is van oordeel, dat hier sprake is van een schrijnend voorbeeld 
van slecht werkgeverschap. Er wordt door uw collega dhr. Teeven zeer recent 
twee keer een belangrijke toezegging over deadlines gedaan en even 
gemakkelijk worden die toezeggingen niet waargemaakt. Hoezo 
geloofwaardigheid? Hoezo vertrouwen in de overheid?  
 
Voor de formele onderhandelaars, die in dit dossier in grote lijnen dezelfde 
inzet hebben als onze SBF-groep, lijkt ons dit een bizarre situatie. Voor de 
SBF-groep en haar 3335 leden is dit een onacceptabele gang van zaken. De 
belangen van 11.500 SBF-ers bij de DJI zijn in het geding. De onzekerheid 
blijft maar voortduren. 
 
Waar u in het verleden meermalen per brief het belang van goed overleg 
tussen SBF-groep en vakbonden hebt onderstreept, moeten wij – nu wij 
eenmaal een constructief en regelmatig overleg met elkaar hebben – 
vaststellen, dat er niets te overleggen valt.  
 
Wij besluiten deze brief met het uiten van onze verontwaardiging over deze 
gang van zaken en verzoeken u om per omgaande een inhoudelijke reactie te 
geven op het voorstel van de vakbonden dd. 19 december 2013.  
 
Deze brief sturen wij in afschrift aan de beide betrokken Kamercommissies.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens onze 3335 leden,  
 
 
 
 
Gert Jan Groeneveld     
 
Joost Hattinga Verschure 
 
Joop Oosting 
 
Johan van Maaren  
 
 
(    Postadres :  G.J.J. Groeneveld,  Natuurschoonweg 16,  9312 PL  NIETAP    )   


