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• Omzetting arbeidsvoorwaarden is afgerond, 
concept CAO staat voor je klaar

• Waar kan ik de concept CAO vinden?
• Vind je dat er iets niet klopt? Laat het ons weten!
• Ik mis een arbeidsvoorwaarde!
• Wanneer hebben we een definitieve CAO?

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

De concept 
CAO Rijk 

2020 staat 
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Nieuwsbrief Leden - Juni 2019 

Inleiding

De concept 
CAO Rijk 2020 
staat voor
je klaar
In een vorige nieuwsbrief hebben wij je geïnformeerd over de 
omzetting van je huidige arbeidsvoorwaarden naar een nieuwe 
CAO Rijk. Deze nieuwe CAO gaat in op 1 januari 2020 als gevolg 
van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA).
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In deze nieuwsbrief laten we je weten waar je de concept CAO Rijk 
2020 kunt vinden en waar je terecht kunt als je opmerkingen hebt 
op de tekst van de concept CAO.

De concept CAO Rijk 2020

www.nieuwecaorijk.nl

Opmerkingen?

Stuur ze uiterlijk vrijdag 28 juni naar

info@rijksvakbonden.nl

 

Namens AC Rijksvakbonden,

Albert van der Smissen, voorzitter NCF

Marcel Smit, voorzitter Justitievakbond Juvox

Paul van Es, voorzitter VPW

Ad van Beek, voorzitter VCPS

Erwin Rog, vakbondsbestuurder De Unie

AC Rijksvakbonden

• NCF

• Justitievakbond JUVOX

• VPW

• VCPS

• De Unie

Deze vijf vakbonden, allen binnen de 

sector Rijk, hebben besloten om heel 

nauw samen te werken onder de naam 

AC Rijksvakbonden.

AC Rijksvakbonden is een onderdeel 

van de vakorganisatie Ambtenarencen-

trum.

NCF

Strevelsweg 700 / 305

3083 AS  Rotterdam 

Telefoon: (010) 410 16 58

E-mail: mijnncf@ncf.nl

Website: www.ncf.nl

Justitievakbond Juvox

Ametisthorst 20

2592 HN  's-Gravenhage

Telefoon: (070) 315 51 18

E-mail: hoofdkantoor@juvox.nl

Website: www.juvox.nl

VPW

Ariane 20a

3824 MB Amersfoort

Telefoon: (033) 465 06 91

E-mail: info@vpwnet.nl

Website: www.vpwnet.nl

VCPS

Ametisthorst 20

2592 HN  Den Haag

Telefoon: (070) 315 51 24

Email: vcpsbestuur@vcps.nl

Website: www.vcps.nl

De Unie

Multatulilaan 12 

4103 NM  Culemborg

Telefoon: (0345) 85 19 63

Email: info@unie.nl

Website: www.unie.nl
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Omzetting arbeidsvoorwaarden is
afgerond, concept CAO staat voor je klaar

Jullie onderhandelaars hebben samen met 
de werkgever de omzetting van de arbeids-
voorwaarden afgerond. Het resultaat 
daarvan is de concept versie van de CAO 
Rijk 2020.

In de concept CAO vind je de huidige 

arbeidsvoorwaarden terug, omdat die 
neutraal zijn omgezet. Waar de neutrale 
omzetting niet mogelijk is, zoals bij het 
ontslagrecht en de procedure bij een 
meningsverschil, zijn nieuwe afspraken 
gemaakt, passend binnen het burgerlijk 
arbeidsrecht.

Waar kan ik de concept CAO vinden?
De concept CAO Rijk 2020 kun je vinden op 
www.nieuwecaorijk.nl, een website van 
bonden en werkgever.

De definitieve CAO krijgt straks een plek 
op een volledig nieuwe gezamenlijke 
website van bonden en werkgever.

Vind je dat er iets niet klopt?
Laat het ons weten!
Omdat jouw arbeidsvoorwaarden niet 
veranderen, leggen we deze concept CAO 
niet ter instemming aan je voor. Je kunt 
natuurlijk wel opmerkingen aan ons door-
geven, bijvoorbeeld als je vindt dat een 

arbeidsvoorwaarde niet neutraal is omge-
zet of als je een fout ontdekt.

Opmerkingen kun je tot uiterlijk vrijdag 28 
juni sturen naar info@rijksvakbonden.nl.

Ik mis een arbeidsvoorwaarde!

Dat zou kunnen, als het gaat om een 
arbeidsvoorwaarde die alleen voorkomt bij 
jouw dienst of departement (decentrale 
arbeidsvoorwaarde). De CAO Rijk bevat 
alle rijksbrede arbeidsvoorwaarden. De 

omzetting van de decentrale arbeidsvoor-
waarden loopt nog. Deze arbeidsvoor-
waarden ga je straks vinden in het perso-
neelsreglement van het departement 
waar je werkt.

Wanneer hebben we een definitieve CAO?

In de zomerperiode overleggen wij met de 
werkgever over alle binnengekomen 
opmerkingen. Als het nodig is, passen we 
de concept CAO aan.

Begin september ligt er dan een defini-
tieve CAO die door bonden en werkgever 
wordt ondertekend: de eerste echte CAO 
Rijk!


