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Voorwoord
Beste mensen,
Turbulente laatste maanden
Het was al het jaar van Brexit en het jaar van Trump.
In november vernamen we dat de pensioenpremies gaan stijgen.
In december gaat het CAO Rijk overleg van start.
En rijksambtenaren hebben straks geen eigen rechtspositie meer maar vallen, net zoals de
marktsector, onder het Burgerlijk Wetboek.
Het is verleidelijk veel te vinden van denkbeelden die je niet deelt
Of dat nu van de politiek is, je leidinggevende of zelfs iemand in je eigen gezin. We hebben de neiging
om ons dan af te zetten of de ander te overtuigen. Met als gevolg een nog groter meningsverschil.
Dus, wanneer er iets gebeurt dat je niet bevalt, doe dan dit:
Geef het goede voorbeeld. Steek mensen aan met je enthousiasme. Klaag niet, maar pak het op.
Kortom: maak het verschil.
Soms heb je daarvoor andermans wijsheden nodig
Zoals de Dalai Lama:
If you think you are too small to make a difference, try to sleep with a mosquito.

De AC Rijksvakbonden wensen je alvast:
fijne, warme feestdagen met je naasten
en we zien je graag weer in het nieuwe jaar!

3

1
CAO sector Rijk 2017
Start CAO Rijk 2017
De gesprekken met de werkgever over de CAO 2017 gaan in december van start.
Waarom zo laat? Omdat de prioriteit lag bij werkzekerheid voor alle rijksmedewerkers. Het
rijksbrede Van-Werk-Naar-Werk (VWNW) loopt per 1-1-2017 af. Hierover is dus eerst onderhandeld
met de rijkswerkgever. Meer info hierover onder punt 4.
Vervolgens is het nu tijd om met de CAO 2017 van start te gaan.
Inzet AC Rijksvakbonden
Onze inzet is:
 3% loonsverhoging
 Doorbetaling ouderschapsverlof naar 75%
 Behoud leeftijdsgebonden voorzieningen
 Werkgelegenheidsgarantie: geen ontslagen als gevolg van reorganisaties
 Structurele inkomensvoorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten zodat zij nog kunnen
blijven werken
 Volledige compensatie studiefaciliteiten
En we willen de komende tijd rijksbreed (dus met alle medewerkers die deel uitmaken van deze
Rijksdienst) bespreken hoe we een nieuwe Rijksdienst gaan vormen.

Benieuwd naar de inzet van onze collega-rijksvakbonden?
Klik hier voor CNV Overheid
Klik hier voor FNV Overheid
(de inzet van CMHF is ten tijde van deze publicatie nog niet openbaar)

Hoe blijf je als kaderlid op de hoogte van de CAO-ontwikkelingen
Uiteraard houden we jullie en de leden op de hoogte van de CAO-ontwikkelingen via de gebruikelijke
Ledennieuwsbrieven. Daarnaast is er door de AC Rijksvakbonden een speciale app ontwikkeld voor
de CAO Rijk. Hiermee zijn we aan het proefdraaien met kaderleden. Bedoeling van de App is dat er
een CAO-discussie op gang komt die de AC-Rijksvakbonden en de onderhandelaars mogelijk verder
helpen met het bepalen van de gezamenlijke inzet.
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AC Rijksvakbonden openen een Meldpunt Denigrerende
Opmerkingen Rijksambtenaren
Elke dag werken ruim 115.000 rijksambtenaren hard aan het welbevinden van Nederland. Daarbij
zet de rijksambtenaar zichzelf niet snel op de voorgrond. Want het gaat niet om de rijksambtenaar
maar om de maatschappelijke taak: het zorgen voor een veilig Nederland en het bijdragen aan een
leefbare samenleving voor burgers. Daar haalt de rijksambtenaar zijn passie, trots en zingeving
vandaan. Denigrerende opmerkingen verzieken dit en werken mee aan een onterecht negatief
beeld over de rijksambtenaren.
De overheid houdt niet van haar rijksambtenaren
Zo lijkt het althans als je kijkt naar de beledigende manier waarop de politiek omgaat met deze
rijksmedewerkers. In verkiezingsretoriek worden vaak en ongestraft visieloze bezuinigingen
opgedrongen zonder dat er verantwoordelijkheid wordt genomen voor effecten daarvan op de
samenleving. De maatschappelijke taak van rijksambtenaren wordt ten onrechte buiten beschouwing
gelaten. Alsof deze uitvoerende rijksmedewerkers geen nuttig werk zouden doen.
Politieke klappen
De rijksambtenaar zit in de hoek waar vaak politieke klappen vallen. Deze ambtenaar weet dat. Hij
weet dat waardering voor zijn inzet nogal eens op zich laat wachten. Maar het wordt onacceptabel
als de politiek zich naar believen beledigend en denigrerend uitlaat over haar ambtenaren.
Ambtenaren die zich juist met hoofd en hart inzetten voor de samenleving. Of ze nu belasting- en
douanewetgeving uitvoeren (Belastingdienst), Nederland beschermen tegen water (Rijkswaterstaat)
of gedetineerden opsluiten (DJI). Of ze nu strafzaken afdoen (Openbaar Ministerie) of zorgen dat
rechters inhoudelijk de juiste beslissingen nemen en vlot vonnissen wijzen (Rechtspraak).
Openen van een meldpunt
De AC Rijksvakbonden vragen zich af in hoeverre politici zich realiseren hoe onheus, beledigend en
kwetsend dit soort uitlatingen zijn. Maar ook hoezeer dit soort uitlatingen het dagelijks werk
bemoeilijken voor de rijksambtenaar die er bij herhaling door de burger op wordt aangesproken.
Politici dienen te beseffen dat ambtenaren niet voor zichzelf werken maar met hart voor de
maatschappij.
De AC Rijksvakbonden gaan daarom een meldpunt openen: Meldpunt Denigrerende Opmerkingen
over Rijksambtenaren. Op dit meldpunt kunnen rijksambtenaren de mondelinge of schriftelijke door
politici gedane beledigende en denigrerende opmerkingen over ambtenaren melden. Vervolgens
zullen wij, de AC Rijksvakbonden, de Tweede Kamer schriftelijk hiervoor ter verantwoording roepen.

Iets te melden?
Ga naar www.rijksvakbonden.nl/meldpunt
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Premiestijging ABP en compensatie kabinet
Hoeveel premie betaalt de medewerker?
Vanaf 1 januari 2017 stijgt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen naar 21,1%.
De premie is nu 18,8%.
De werkgever betaalt 70% van deze premie, en de werknemer 30%.
Voor een ABP-deelnemer met een maandinkomen van € 3.500 bruto betekent de verhoging dat hij
per maand ongeveer € 11 netto meer gaat betalen.
Waarom stijgt de premie?
De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement de
komende jaren. Ook het feit dat we steeds ouder worden heeft een verhogend effect op de premie.
Tot slot hebben de veranderingen in de samenstelling van de actieve deelnemers een kleine invloed
op de premie. Een voorbeeld hiervan is dat mensen langer werken waardoor de gemiddelde leeftijd
van actieve deelnemers licht is gestegen.
Ook in 2018 en 2019 is premieverhoging noodzakelijk, zo heeft ABP al laten weten.
De verhogingen volgen op jaren van forse premiedalingen sinds 2013. In 2013 bedroeg de premie
nog 25,4%.

Geen indexatie
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2017 niet verhogen met de
prijsontwikkeling (inflatie). Daarvoor is de dekkingsgraad, 92,0% op 31 oktober 2016, niet voldoende.
Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.
Compenserende maatregelen kabinet voor stijging pensioenpremie
Het kabinet wil compenserende maatregelen treffen. Hierover heeft de minister van BZK een brief
geschreven aan de Tweede Kamer met de volgende inhoud: “Het kabinet heeft - anders dan
gebruikelijk - de loonruimte 2017 nu reeds vastgesteld en daarbij extra middelen beschikbaar
gesteld…. Hiermee is in 2017 een loonstijging van gemiddeld 1% bij onderwijs, politie en andere
kabinetswerkgevers gedekt...”
De komende weken zal duidelijk worden wat dit betekent voor de looninzet CAO 2017 van de
rijkswerkgever.
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Van Werk Naar Werk-beleid 2012-2016 opnieuw met 1 jaar
verlengd
Om de gevolgen voor medewerkers bij reorganisaties op te vangen, is een rijksbreed Van-WerkNaar-Werk-beleid (VWNW) afgesproken met een non-reorganisatieontslag
De kern van het VWNW-beleid is dat alle medewerkers, die hun werk verliezen, naar ander werk
begeleid worden (dus niemand wordt ontslagen als gevolg van een organisatieverandering).
Daartegenover staat dat het anciënniteitsbeginsel (ook wel LIFO genoemd) vervangen is door het
afspiegelingsbeginsel.
Dit rijksbrede beleid 2012-2016 was al een keer met een jaar verlengd en is eind dit jaar wederom
met een jaar verlengd tot 1/1/18.

Geldt het VWNW-beleid?
Dan geldt bij het aanwijzen van verplichte VWNW-kandidaten afspiegeling i.p.v. Lifo
Afspiegeling: Gedurende het VWNW-beleid geldt niet meer Lifo maar het UWV-principe van
afspiegeling per leeftijdscategorie (Lifo binnen leeftijdscategorieën)
Binnen elke leeftijdscategorie wordt gekeken naar het aantal dienstjaren waarbij overigens wel gelet
wordt of uiteindelijk de leeftijdsopbouw voor de reorganisatie gelijk is aan de leeftijdsopbouw na de
reorganisatie. Vakbonden zijn hiermee akkoord gegaan omdat reorganisatieontslag niet meer wordt
toegepast.
Lifo-systeem: Lifo-systeem staat voor “last in, first out-systeem” en wordt ook wel
anciënniteitsbeginsel genoemd. Het Lifo-systeem houdt in dat bij krimp in een functiegroep, de
ambtenaar met de minste dienstjaren in deze functiegroep als eerste zijn functie verliest.
.
Geldt het VWNW-beleid (en dus ook de non-ontslaggarantie) niet meer? Dan wordt weer
teruggegrepen naar het LIFO. Juist omdat ouderen een moeilijkere positie hebben op de arbeidsmarkt.
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Onderhandelingen over een structureel VWNW-beleid worden voortgezet
Doel is te komen tot het meer structureel regelen van het Van Werk Naar Werk beleid en een
structurele non-ontslaggarantie bij reorganisatie. Daarbij betrekken rijkswerkgever en vakbonden de
reparatie van het derde WW-jaar.

Hoezo reparatie 3e WW jaar?
Dat heeft te maken met de versoberingen die het kabinet op 1 januari 2015 gefaseerd heeft
doorgevoerd in de Wet werk en zekerheid. Voor de rijksambtenaar heeft dat onder meer de
volgende 2 gevolgen.
1. de beperking van de opbouw WW-rechten
Het recht op een WW-uitkering verslechterde in 2016.
Tot 1 januari 2016 bouwde een werknemer ieder jaar (waarin hij over ten minste 208 uur loon
ontving) 1 maand WW-uitkeringsrecht op.
Vanaf 2016 verloopt die opbouw trager voor medewerkers met een arbeidsverleden van meer dan
tien jaar. Zij bouwen nog slechts een 1/2 maand WW-uitkeringsrecht op per gewerkt jaar.
2. de beperking van de maximale WW-uitkeringsduur
Tot 1 januari 2016 bedroeg de maximale uitkeringsduur van de WW 38 maanden (dus ruim 3 jaar).
Sinds 1 januari 2016 gaat de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug naar 24
maanden (2 jaar) in 2019.
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Dit heeft gevolgen voor de rijksmedewerker.
De rijksmedewerker heeft namelijk recht op een maximale uitkeringsduur die 3x zo hoog is als de
WW-duur. De zgn. bovenwettelijke WW-uitkering (bwWW).
Tot 1 januari 2016 bedroeg deze uitkeringsduur nog max. 9,5 jaar.
Vanaf 1 januari 2016 wordt dit dus stapsgewijs lager waardoor rijksmedewerkers vanaf 1 april 2019
recht hebben op max. 6 jaar een uitkering. Hierdoor zal de maximale duur van de bovenwettelijke
WW dus teruglopen van 114 naar 72 maanden.

Wist je dat het Rijk ook een ‘garantieregeling’ kent?
De bwWW-uitkering kent een maximale totale uitkeringsduur van 3 maal de WW-duur (ofwel maximaal
72 maanden inclusief de WW-periode) en een verlenging tot de AOW-leeftijd bij minimaal 10 dienstjaren
en maximaal 8 jaar verwijderd van de AOW-leeftijd. Dit laatste wordt ook wel de zgn. ‘garantieregeling’
genoemd.

Normalisatie Rechtspositie en WW?
Dit betekent dat voor ambtenaren straks het burgerlijk ontslagrecht geldt en dat ambtenaren bij ontslag
straks ook in aanmerking kunnen komen voor de transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid.
De hoogte van deze transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren dat de rijksmedewerker
heeft opgebouwd.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/06/04/wwz-transitievergoeding
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Diensttijdgratificatie en vertrek uit de rijksorganisatie
Heb ik bij vertrek uit de rijksdienst recht op een proportionele diensttijdgratificatie/
ambtsjubileumgratificatie”?
Nee, niet in alle gevallen. Dit krijg je alleen indien je voldoet aan deze 3 voorwaarden:
 Je hebt een diensttijd van minimaal 10 jaar.
 Je bent ontslagen vanwege een reorganisatie of arbeidsongeschiktheid door ziekte.
 Je zou binnen 5 jaar na de ontslagdatum in aanmerking zijn gekomen voor een
ambtsjubileumgratificatie.

ARAR artikel 79
1 De ambtenaar heeft aanspraak op een gratificatie bij ambtsjubileum volgens door Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te stellen regels.
2 De ambtenaar die een diensttijd heeft van tien jaar of meer en aan wie ontslag is verleend
op grond van artikel 96 of 98, eerste lid, onder f, wordt een diensttijdgratificatie toegekend,
indien binnen een termijn van vijf jaar na de datum van ingang van het ontslag aanspraak op
een gratificatie bij ambtsjubileum zou hebben bestaan.
De diensttijdgratificatie bedraagt een in verhouding tot de doorgebrachte diensttijd
evenredig gedeelte van een gratificatie bij ambtsjubileum als bedoeld in het eerste lid.
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Wat doen de vakbond en de OR voor (nieuwe) collega’s met
een arbeidsbeperking?
Als je een handicap hebt of een andere beperking is het een stuk lastiger om werk te vinden en aan
het werk te blijven. Dat komt omdat werk steeds complexer wordt en het werk steeds efficiënter en
flexibeler moet worden uitgevoerd. Eigenlijk moet je steeds meer een alleskunner zijn, die
zelfstandig, flexibel en onder tijdsdruk kan werken.
Tegelijkertijd zijn werkgevers steeds minder ingespeeld op medewerkers die niet aan die standaard
voldoen. Je hebt als medewerker met een beperking dus last van dit soort organisatiebeperkingen.
Wat doet de vakbond?
De vakbeweging heeft er (mede) voor gezorgd dat in 2013 in het Sociaal Akkoord tussen
vakbeweging, werkgevers en overheid is afgesproken dat meer mensen met een arbeidsbeperking
werk krijgen en houden. In totaal zijn er 125.000 banen toegezegd, waarvan 25.000 bij de overheid.
Binnen de Rijksoverheid doen we (via het A+O fonds Rijk) mee aan het rijksbrede programma om
meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en te houden.

En is de ondernemingsraad ook actief?
De ondernemingsraad moet volgens de wet zorgen voor de bevordering van de deelname van
medewerkers met een arbeidsbeperking. Dus als er weinig actie te bespeuren is in jouw
dienstonderdeel, bespreek dit dan met de ondernemingsraad en bedenk concrete acties die kunnen
worden gedaan. Je kunt bijvoorbeeld kennismaken met collega’s met een beperking, zodat je een
idee krijgt van wat er bij komt kijken. Of neem contact op met het UWV. Zij kunnen het werk van een
afdeling analyseren om te kijken of er werk geschikt is voor mensen met een beperking. Dit kan gratis
gedaan worden.
Wil je meer informatie?
Hier vind je een filmpje van enkele collega’s met een arbeidsbeperking bij de Raad van State in Den
Haag. Of stuur een email naar Margreet Mook: margreetmook@rijksvakbonden.nl
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Normalisering ambtelijke rechtspositie
Het initiatiefwetvoorstel werd al in november 2010 ingediend.
Op 8 november 2016 besluit de Eerste Kamer dat rijksmedewerkers onder het Burgerlijk Wetboek
gaan vallen.
Wat betekent dat?
Op dit moment hebben ambtenaren een aparte rechtspositie. Daardoor hebben zij andere rechten
en plichten dan een werknemer in het bedrijfsleven. Met de normalisatiewet krijgen ambtenaren
dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven. Overigens, de verwachting is dat
Plasterk en zijn opvolger de komende 2,5-3 jaar druk zijn met het opstellen van invoeringswetgeving.
Meer dan 100 wetten moeten worden aangepast.
Voor wie geldt de nieuwe wet?
De nieuwe wet geldt voor het merendeel van de huidige ambtenaren. Ook komen er nieuwe groepen
bij, namelijk medewerkers van overheidswerkgevers die nu al op basis van een arbeidsovereenkomst
werken. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers van De Nederlandsche Bank, De Sociale Verzekeringsbank
en het UWV. Daarnaast worden er groepen ambtenaren uitgesloten van de nieuwe wet. Dit zijn
onder andere medewerkers van politie en defensie, rechters en officieren van justitie, en politieke
ambtsdragers. Zij behouden de ambtelijke rechtspositie en krijgen dus niet te maken met het
reguliere arbeidsrecht.
Wat verandert er voor de rijksmedewerker?
De ambtenaar krijgt een tweezijdige arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdige aanstelling.
Arbeidsvoorwaarden worden in CAO’s in plaats van in de huidige rechtspositieregelingen neergelegd.
Medewerkers krijgen te maken met het burgerlijk ontslagrecht.
Bij arbeidsgeschillen kan de medewerker dus niet meer in bezwaar bij de werkgever en in beroep bij
de bestuursrechter maar de medewerker moet zich wenden tot de (civiele) kantonrechter.
Wat verandert er niet?
Normalisatie van de rechtspositie betekent niet dat er een einde komt aan het eigen karakter van het
werken voor de overheid. De ambtenarenstatus blijft bestaan. De benaming ‘ambtenaar’ wordt dus
niet in de ban gedaan.
Ook qua arbeidsvoorwaarden zijn er voor de huidige medewerkers naar verwachting geen grote
gevolgen. De huidige rechten zullen worden overgenomen in zgn. overgangsrechten.
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Wat betekent het voor de AC Rijksvakbonden?
Dat we als vakbonden veel tijd kwijt zijn aan deze omzetting. Tijd die we liever besteden aan het
verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast zullen de AC Rijksvakbonden de gevolgen voor de bonden zelf en voor het overlegstelsel in
kaart gaan brengen.
Zo is bijvoorbeeld in de Wet op de CAO aangegeven dat een CAO ook kan worden aangegaan door
één werknemersvereniging. In de rijkssector kan een CAO alleen maar worden afgesloten wanneer
de meerderheid van de vakbonden vóór het akkoord stemt (= overeenstemmingsvereiste). Bij het
Rijk moeten dus minimaal 2 van de 4 vakcentrales akkoord gaan alvorens met de werkgever een
akkoord is bereikt.
Wat ook meespeelt, is dat de CAO in de rijkssector eigenlijk geen CAO in de zin van de Wet op de
collectieve arbeidsovereenkomst is. Bij het Rijk gaat het om afspraken en hoe deze afspraken worden
‘vertaald’ naar wettelijke rechtspositionele bepalingen als het ARAR. Dit is dus een
‘arbeidsvoorwaardenakkoord’. Anders dan een CAO in de marktsector, blijven voor de rijkssector
deze rechtspositionele bepalingen in het ARAR van kracht tot herroeping daarvan (of tot het
bereiken van een vooraf vastgelegde datum).
Wie gaat de transitiekosten betalen?
De kostenpost wordt geschat op zo’n 100 miljoen euro. Bij BZK is er nu geen 100 miljoen vrij om die
transitiekosten op te vangen. Kabinet verwacht dat overheidswerkgevers de kosten grotendeels
kunnen opvangen uit de nu al beschikbare apparaatsbudgetten.
Waarom zijn de bonden een rechtszaak begonnen tegen deze wet?
De bonden zijn om twee redenen een rechtszaak begonnen. Ten eerste willen de meeste
ambtenaren niet dat de ambtenarenstatus wordt afgeschaft. De bonden hebben dit de Eerste en
Tweede Kamer laten weten. Desondanks hebben zij anders besloten. Ten tweede kan volgens de wet
de positie van ambtenaren alleen na open en reëel overleg met de vakbonden worden veranderd.
Dat is in dit geval niet gebeurd. Om deze reden eisen de vakbonden alsnog open en reëel overleg
over de wijziging van de rechten en plichten van ambtenaren.
De kortgedingrechter heeft de bonden medio november in het ongelijk gesteld vanwege het punt dat
er alleen dan overleg tussen de Minister en vakbonden moet worden gevoerd indien het gaat om
kabinetsvoorstellen. Nu het wetsvoorstel een initiatief is van de Tweede Kamer is deze
overlegverplichting volgens de rechter niet aan de orde. De bonden zijn het hier niet mee eens en
hebben een turbo-spoedappel ingesteld bij het gerechtshof in Den Haag.
De zitting is op 12 december 2016.
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Wist je dat?
Dat per 2017 de arbo wet-/regelgeving verandert?
 Iedere werknemer moet directe toegang krijgen tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook
wel arbeidsomstandigheden-spreekuur genoemd
 De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken
 Medewerkers krijgen het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts
Dat het aantal personen die werken bij het Rijk in de loop der jaren langzaam terugloopt?
2010
2011
2012
2013
2014
2015
122.537 119.065 116.997 116.413 116.865 116.528
Dat dit in FTE er zo uit ziet?
2010
2011
2012
114.272 110.992 109.098

2013
2014
2015
108.836 109.658 109.150

Dat de gemiddelde leeftijd bij het Rijk stijgt?
2010
2011
2012
2013
2014
45,1
45,7
46,5
46,7
47,1

2015
47,5

Meer info: kijk hier (Werken in de publieke sector 2016: trends en cijfers)

Dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 wordt verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden?
Dat dit komt door de verhoging van de gemiddelde levensverwachting?
Meer info: zie de Pensioenbrief Oktober 2016
Dat de Staat gemiddeld niet langer dan 18 jaar AOW per persoon wil betalen?
Omdat we steeds ouder worden, ontvangen we ook steeds langer AOW en dat maakt de AOW dus
duurder.
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