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WEINIG VOORTGANG IN SECTOR RIJK

De ambtenarencentrales beroepen zich

op afspraken over de VUT die met wijlen

minister Dales zijn gemaakt. Zij willen

wel praten over alternatieve regelingen,

maar wijzen bezuinigingen op de VUT

af. De impasse die nu is ontstaan, zorgt

ook voor vertraging van de onderhande

lingen over de arbeidsvoorwaarden in

de sector van het rijkspersoneel.
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In de sector ‘Rijk’ werden begin april de

onderhandelingen geopend. Veel heeft

dat niet opgeleverd. De bespreking van

belangrijke onderwerpen wil minister
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cussie over de VUT. Hij heeft geen con
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Zonnekrachtcentrale
op dak DGE-gebouw

EZ wil een zonnekrachtcentrale op het dak van Bezul

tseweg 6 plaatsen. Als de haalbaarheidsstudie die nu wordt

ard positief uitpakt kan de centrale er begin volgend jaar al

n dat geval kan de elektriciteitsrekening van EZ fors dalen, al

dat niet op tegen de kosten die met de bouw van de centrale
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van dit project - het in de praktijk gebruik maken van zonne

Overleg wordt ‘zware dobber’
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