OVEREENKOMST WERKGEVERSBIJDRAGE SECTOR RIJK

de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze mevrouw drs. M. van Wallenburg, directeurgeneraal Overheidsorganisatie,
en
FNV, gevestigd te Utrecht,
Ambtenarencentrum, gevestigd te Den Haag,
CNV Connectief, gevestigd te Utrecht
CMHF, gevestigd te Den Haag
hierna te noemen de vakbonden,
komen ter uitwerking van paragraaf 6.7 van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 20182020, waarin is afgesproken dat in de CAO Rijk een bepaling wordt opgenomen over de te
verstrekken werkgeversbijdrage aan de vakbonden die de CAO Rijk hebben ondertekend, het
volgende overeen:

Artikel 1 Aard van de bijdrage
1.1 De Staat verstrekt jaarlijks een bijdrage aan de vakbonden.
1.2 De bijdrage vindt zijn grondslag in het arbeidsvoorwaardenoverleg en vormt (mede) een
erkenning van de Staat in haar hoedanigheid als sectorwerkgever Rijk van de waarde van het
bestaan van een goed georganiseerd overleg.
1.3 De vakbonden verbinden zich de door hen krachtens deze overeenkomst ontvangen bijdrage te
zullen besteden aan activiteiten ten behoeve van arbeidsvoorwaardenvorming en
belangenbehartiging van de werknemers in de sector Rijk. De activiteiten van de vakbonden
kunnen zowel ten goede komen aan leden als niet-leden. De vakbonden verbinden zich af te zien
van bevoordeling van georganiseerde werknemers bij onderhandelingen.
1.4 De vakbonden garanderen dat de bijdrage niet zal worden gebruikt voor stortingen in hun
weerstandskassen of voor het verlenen van financiële bijdragen aan daarmee gelijk te stellen
activiteiten.
Artikel 2 Stichting werkgeversbijdrage CAO Rijk
2.1 De vakbonden richten de stichting werkgeversbijdrage CAO Rijk op.
2.2 De stichting draagt zorg voor de inning, verantwoording en verdeling van de bijdrage volgens de
kaders vastgelegd in haar statuten.
2.3 Een exemplaar van de statuten van de stichting is ter beschikking van de Staat gesteld.
2.4 De stichting verdeelt de door haar krachtens deze overeenkomst ontvangen jaarlijkse bijdrage
over de vakbonden die dan partij zijn bij de geldende CAO Rijk op grond van een door die
vakbonden onderling overeen te komen verdeelsleutel.
Artikel 3 Hoogte van de bijdrage
3.1 De omvang van de door de Staat aan de vakbonden te verstrekken bijdrage wordt per jaar
vastgesteld.
3.2 Voor de hoogte van de bijdrage wordt aangesloten bij de norm van de Algemene
Werkgeversvereniging Nederland (AWVN-norm).
3.3 In 2019 is de AWVN-norm vastgesteld op een bedrag van € 21,04 per fte. Wanneer de AWVN dit
bedrag verhoogt, zal deze verhoging ook gelden voor de berekening van de bijdrage volgens
deze overeenkomst.
3.4 Voor de vaststelling van het aantal werknemers waarover de bijdrage wordt berekend, wordt
uitgegaan van het totaal aantal werknemers op 1 juli van een kalenderjaar een
arbeidsovereenkomst heeft met de Staat waarop de CAO Rijk van toepassing is. Daarbij worden
zowel de georganiseerde als ongeorganiseerde werknemers in aanmerking genomen.
Werknemers met een andere arbeidsduur dan een volledige arbeidsduur worden voor de bijdrage
naar rato van hun arbeidsduur meegeteld.
3.5 De bijdrage wordt jaarlijks in juli door P-Direkt overgemaakt aan de stichting. De bijdrage betreft
de vermenigvuldiging van het in 3.3 bedoelde bedrag met het aantal in 3.4 bedoelde werknemers

naar rato van hun arbeidsduur. Bij de betaling meldt P-Direkt de stichting de bij de berekening
gehanteerde parameters.
Artikel 5 Koppeling van betalingsverplichting aan cao
De betalingsverplichting van de Staat blijft uitsluitend van kracht zolang de cao- verhouding normaal
wordt voortgezet, dat wil zeggen zolang en voor zover in het bewuste kalenderjaar een CAO Rijk van
kracht is dan wel over verlenging van die collectieve arbeidsovereenkomst wordt onderhandeld c.q.
afsluiting van een collectieve arbeidsovereenkomst slechts niet mogelijk is ten gevolge van een
regeringsmaatregel.
Artikel 6 Verantwoording van de bijdrage
6.1 Jaarlijks wordt door een registeraccountant een verklaring afgegeven over het financieel verslag
van de stichting.
6.2 Uiterlijk zes maanden na het kalenderjaar zal door de stichting een jaarverslag over dat
kalenderjaar worden uitgebracht waarin verantwoording wordt afgelegd over de door de stichting
ontvangen gelden en de verdeling daarvan over de bonden. Van het jaarverslag zal een
exemplaar ter beschikking worden gesteld aan de Staat en aan de vakbonden.
Artikel 7 Evaluatie en geschillen
7.1 De Staat en de vakbonden plegen zo nodig gezamenlijk overleg naar aanleiding van de
uitvoering van deze overeenkomst in het SOR.
7.2 Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen naar aanleiding van deze overeenkomst,
zoals , een peildatumverlegging wat betreft het aantal werknemers waarover de bijdrage wordt
berekend, een verschil van inzicht over het te betalen bedrag aan bijdrage, of een ander
denkbaar geschil naar aanleiding van deze overeenkomst, kunnen partijen zich tot de Advies- en
Arbitragecommissie wenden.
Artikel 8 Looptijd
Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, met een ingangsdatum van 1 januari 2020

Den Haag, 26 september 2019
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