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Geachte mevrouw Den Besten,
AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, FvOv, CNV Onderwijs en AVS hebben op 26
september 2019 een ultimatum gestuurd aan de premier de heer Rutte en het Kabinet.
Het ultimatum is als bijlage bijgesloten. In het ultimatum hebben wij van het Kabinet
geëist om aan ons toe te zeggen dat een extra bedrag van 423,5 miljoen euro
beschikbaar wordt gesteld voor het begrotingsjaar 2020 voor onze gerechtvaardigde
salaris- en werkdrukeisen in de sectoren primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Helaas heeft het Kabinet deze toezegging nog niet gedaan.
Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, FvOv, CNV Onderwijs en AVS zien zich
daarom genoodzaakt hun leden op te roepen om deel te nemen aan acties om onze eisen
kracht bij te zetten. Hierbij doen wij u mededeling van de aard en de omvang van deze
actie.
AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, FvOv, CNV Onderwijs en AVS roepen hun
leden werkzaam in het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs in het hele
land op tot een staking gedurende een dag op 6 november 2019.
Uiteraard zullen wij rekening houden met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en
zijn wij te allen tijde bereid tot overleg over het waarborgen van de veiligheid van
mensen, goederen en materieel tijdens onze actie.
Wij verzoeken u uw leden in de sector primair onderwijs tijdig te informeren over de
gevolgen van de acties.
Het is ook mogelijk dat andere derden hinder of schade ondervinden van deze actie. Dit
vloeit logischerwijs voort uit ons collectief actierecht zoals dat is neergelegd in artikel 6
van het Europees Sociaal Handvest. De in deze brief aangekondigde collectieve actie is
een zogenaamde politieke collectieve actie die valt onder het collectief actierecht van
vakbonden op grond van artikel 6 van het ESH. Wij wijzen erop dat het de
verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen om deze derden in kennis te stellen van
het ultimatum en de aankondiging van de collectieve actie.

Wij zijn te allen tijde bereid tot overleg om deze collectieve actie veilig te laten verlopen.
Mochten er zich concrete problemen tijdens de actie voordoen dan kunt u zich wenden
tot de actiecoördinatoren van de AOb, FvOv, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV
Onderwijs en AVS, Anton Bodegraven telefoonnummer 06 46 16 45 06 of Sandra
Roelofsen telefoonnummer 06 20 41 77 07.
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