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Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen

Geachte voorzitter,

1. Op 2I maart jl. werden wij (wederom) onaangenaam verrast door een blog van de directeur
werkgever zaken aangaande de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

2. Naar onze mening wordt er uitsluitend over agenda, proces en inhoud van de
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen gecommuniceerd indien over de inhoud en het moment
overeenstemming is bereikt. In dit geval was daar absoluut geen sprake van.

3. Los van het feit dat veel van het geschrevene volstrekt onjuist is, gaat het over proces en inhoud
van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen, is het uiterst suggestief, en gaat het de sociale
partners zeker niet helpen.

4. Over de vertrouwelijkheid van zaken aangaande de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen is
veelvuldig gesproken in vergaderingen van het SOD en de WG AV, maar deze staan ook
beschreven in het rapport "een nieuwe start" van de heren Geelkerken en Leijh.

5. Aangezien de interpretatie van de directeur werkgeverzakenvan Defensie aangaande deze
aßpraken klaarblijkelijk significant verschilt met de mening van de CCOOP, zal de CCOOp
vooralsnog niet meer fysiek deelnemen aan de vergaderingen van de 'WG AV.

6. De CCOOP zal eventuele stukken dienaangaande schriftelijk indienen en verwacht, zoals dat te
doen gebruikelijk is, waarheidsgetrouwe en uitgebreide verslagen van de nog te houden
vergaderingen van de V/G AV.

7. Gezien het feit dat de vergaderingen van een werkgroep, waaronder dus ook de WG AV, slechts
ter voorbereiding dienen op een formele vergadering van het SOD behoeft het vermoedelijk
geen toelichting dat wij in het SOD onze standpunten zullen inbrengen en nader zullen
onderbouwen.

8. V/ij verzoeken u met klem deze brief te agenderen voor de (geplande) vergadering van het SOD
van23 april a.s.

De bij de CCOOP aangesloten organisaties:
CNV Connectief; Politievakbond ACP; ACOM de Bond van Defensiepersoneel:YDBZ Vereniging Dienst Buitenlandse Zaken; CNV Vakmensen
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9. Daamaast verzoeken wij u te overwegen of de aard van dit te bespreken onderwerp het al dan
niet toelaat het voorzitterschap van voornoemde vergadering van het SOD over te dragen aan de
Hooftldirecteur personeel.

Met vriendelijke groet,

J.A. Kropf
Overlegvertegenwoordiger CCOOP
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