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SAMENWERKENDE CENTRALES VOOR OVERHEIDSPERSONEEL 

ACOP FNV – CCOOP – CMHF – AC 

 

Minister van Algemene Zaken 

Minister-President; Drs. M. Rutte 

Postbus 20001 

2500 EA ‘s-Gravenhage 

Betreft: Uitspraak kabinet oproep aan werkgevers om loon van werknemers te verhogen 

         

Den Haag, 12 september 2022 

Hooggeachte heer, 

 

Onlangs gaf het kabinet aan mee te voelen met de zorgen van veel Nederlanders die door de inflatie 

en de hoge energieprijzen de eindjes moeilijk of niet meer aan elkaar kunnen knopen. U en uw 

ministers riepen werkgevers op om de salarissen zo snel mogelijk te verhogen. Volgens minister Van 

Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar collega’s van Financiën en Economische 

Zaken is er bij werkgevers ruimte om de salarissen te verhogen.  

Ook verschillende ministers zijn werkgever. Wij roepen deze op om ook alle ambtenaren te 

compenseren om de enorme inflatie, inmiddels 12% in augustus (CBS), waardoor de levensmiddelen- 

en de energieprijzen extreem stijgen, op te vangen. Ambtenaren hebben immers met dezelfde 

stijgingen van de kosten van levensonderhoud te maken als werknemers van werkgevers in de markt. 

Nederland bevindt zich in een unieke en onzekere situatie, die vraagt om bijzondere maatregelen van 

het kabinet. Een compensatie voor alle werknemers en ambtenaren kan ervoor zorgen dat zij de 

rekeningen van levensonderhoud kunnen blijven betalen. 

Hopende op een positieve reactie van uw zijde, 

 

Namens de Centrales van Overheidspersoneel, 
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Bas van Weegberg 
Voorzitter Algemene Centrale van Overheidspersoneel FNV (ACOP FNV) 

 
    

Jean Debie 
Voorzitter Ambtenarencentrum (AC) 

 

 

Daniëlle Woestenberg 
Voorzitter Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) 

 

 

Marc de Natris 
Voorzitter Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en 
Instellingen (CMHF).  
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