> Nieuwsbrief Rechtsbijstand

Toch nog principe-akkoord over vernieuwing van de
CAO Rechtsbijstand
Op 8 december jl. is toch nog een onderhandelingsakkoord gesloten tussen ABVAKABO FNV en
de werkgevers bij de Raad voor de Rechtsbijstand en het Juridisch Loket over de vernieuwing van
de CAO Rechtsbijstand vanaf 1 januari 2009.
In een vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat de werkgevers niets meer te bieden hadden dan de
2,5% , die bij wijze van voorschot per 1 januari 2009 al was toegekend.
De suggesties van onze achterban om de werkgever op andere gedachten te brengen hebben ons
ertoe gebracht een ultieme poging te doen alsnog tot overeenstemming te komen.
Die poging is in onze ogen gelukt.
Het onderhandelingsresultaat
Wij vragen u nu een oordeel te geven over het bereikte resultaat, dat in onze ogen mager maar
aanvaardbaar is.
•

De looptijd van de CAO wordt vastgesteld van 1 januari 2009 tot 1 juli 2010

•

De 2,5% salarisverhoging per 1 januari 2009 blijft ongewijzigd, hoewel die in theorie is
toegekend bij wijze van voorschot in afwachting van onderhandelingen in de loop van
2009.

•

De eindejaaruitkering in 2010 wordt met 0,5% verhoogd naar 5,5%. Deze verhoging geldt
als voorschot op de CAO-onderhandelingen die in het voorjaar van 2010 weer opgestart
worden. Deze verhoging wordt al vanaf 1 januari 2010 voor u gereserveerd.

•

In 2010 zal – in werkgroepverband – een studie worden uitgevoerd met betrekking tot
telewerken. Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de (B)OR, de vakbond en de
werkgevers.

•

In 2010 zal eveneens – in werkgroepverband – een studie worden uitgevoerd betreffende
de realisatie van een sociale paragraaf als onderdeel van de CAO. Deze werkgroep
bestaat eveneens uit een afvaardiging van de (B)OR, de vakbond en de werkgevers.

Bij de CAO-onderhandelingen over de vernieuwing van de CAO per 1 juli 2010 zal u weer
betrokken worden bij de bepaling van de inzet en de uitkomst van onderhandelingen van uw
bond. Daarbij zullen de uitkomsten van de voorgenomen studies meegenomen worden.
De structurele loonsverhoging van in totaal 3% voor anderhalf jaar is in vergelijking met de
onderhandelingsresultaten bij andere CAO’s goed te noemen.
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Weliswaar zijn voor Rijksambtenaren en welzijnswerkers betere resultaten geboekt, maar die
waren onderdeel van meerjarige CAO-afspraken, die gemaakt waren voordat er sprake was
van een economische crisis en drastische ingrepen in de overheidsfinanciën.
Het resultaat past ook ruim binnen het gecoördineerde arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV,
die in 2009 een looneis kende van 1 tot 1,5 % en voor 2010 een looneis van 1,25%.
Daar vermelden wij bij, dat die gematigde looneisen zijn vastgesteld met het oog op de
economische crisis waar ook de werkgevers in de Rechtsbijstand direct en indirect in 2010
mee te maken krijgen in de vorm van bezuinigingen en kortingen.
Graag uw oordeel!
Wij verzoeken u ons te laten weten of u het met ons eens bent dat dit resultaat aanvaardbaar is.
U kunt dat doen door ons vóór 20 december 2009 een mail te sturen aan
welzijn@abvakabo.nl met de mededeling akkoord of niet akkoord met CAO Rechtsbijstand
2009-2010.
Uiteraard mag u uw oordeel gepaard laten gaan met commentaar, maar we weten niet of we
kans zien op alle inhoudelijke reacties te reageren.
In afwachting van uw reactie wensen wij u nu alvast prettige feestdagen en een goed nieuw
vakbondsjaar in 2010.
Met vriendelijke groeten,
Namens de onderhandelingsdelegatie van ABVAKABO FNV

Meindert van den Berg

Zoetermeer, 10 december 2010

Ella Schepel en
Joke Faddegon

GEEF JE POWER DOOR!
Dankzij jouw lidmaatschap staan we sterker in onderhandelingen. En hoe meer leden, hoe meer kracht. Dus geef
je power door aan je collega’s, en laat hen ook lid worden van ABVAKABO FNV.
Je collega’s profiteren direct van het actieaanbod: de eerste 6 maanden lid voor slechts 25 euro. Jij ontvangt
een cadeaubon van € 7,50 als jullie gebruik maken van de werfkaart. Die kun je downloaden via
www.abvakabofnv.nl/over/downloads. Of bel 0900 22 825 22.

