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Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij.
vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur

Adres:
Strevelsweg 700/305
3083 AS ROTTERDAM

Voorwoord
Beste leden,
We staan aan de vooravond van een nieuw jaar.
De feestdagen zijn in aantocht. Tijd voor bezinning, terugblikken en vooruitkijken.
Op de site Vakbondinactie.nl van de gezamenlijke vakbonden tikt een klok. Al meer dan 1400 dagen
geen CAO voor de rijksambtenaren, staat er. Dat zijn 34.500 uren zonder loonstijging. Ook het aantal
minuten en seconden staat vermeld. De boodschap: hoogste tijd voor een nieuwe cao.
Dat gevoel van urgentie proberen we ook in 2015 over te brengen op de rijksmedewerkers. En zo
nodig gaan we her en der over tot hardere acties.
Daarnaast stond 2014 in het teken van pensioen. In 2014 gingen we minder pensioen opbouwen, en
ook in 2015 eist kabinetsbeleid dat pensioenopbouw versoberd wordt.
En op de valreep: de Eerste Kamer is op 16 december akkoord gegaan met Modernisering voor verlof
en arbeidstijden. Meer hierover in deze Nieuwsbrief.
We wensen jullie allen alvast een heel gelukkig en mooi nieuw jaar toe.

Let op:
Het Platform SOR secretariaat is met kerstreces van 22 december t/m 2 januari 2015.
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1. CAO en acties
Al meer dan 1400 dagen geen cao
Al 4 jaar een nullijn
Al meer dan 9% koopkrachtverlies
Financiële problemen bij medewerkers worden groter
En daarmee de kans op integriteitsproblemen en verzuim

Op de site Vakbondinactie.nl van de gezamenlijke vakbonden tikt een klok. Al meer dan
1400 dagen geen cao voor de rijksambtenaren, staat er. Dat zijn 34.500 uren zonder
loonstijging. Ook het aantal minuten en seconden staat vermeld. De boodschap: hoogste
tijd voor een nieuwe cao.
Dat gevoel van urgentie proberen de gezamenlijke vakbonden de komende tijd over te
brengen op de rijksmedewerkers. Op dit moment via flyer-acties overal in het land om
rijksmedewerkers warm te maken voor acties. Het is de aftrap van een campagne die lang
gaat duren.

En de klok tikt door.
Berustend zo in het begin. Prioriteit lag bij het afbouwen van het aantal ambtenaren zonder
gedwongen ontslagen. Ook kon in de beginjaren nog voldoende begrip door velen van jullie voor de
nullijn worden opgebracht. Onzekere economische en financiële situatie, begrotingstekorten, hoge
werkloosheidscijfers. We zijn nu weer een paar jaar verder. De tijd van berusting is voorbij. Een
welgemeende dankbetuiging van de rijkswerkgever naar medewerkers is ongeuit gebleven. Zelfs de
0,8% pensioenpremievrijval werkgever wil BZK niet direct per 1 januari 2015 aan ons uitkeren.
Ontevredenheid en daarmee onrust nemen toe.
Gemeenten, provincies … daar wel een cao met loonstijging.
Wij niet.
Het grootste deel van de 120.000 rijksambtenaren zit niet op de Haagse vierkante kilometer van
ministeries maar in de uitvoerende diensten. “Daar zorgt de nullijn voor problemen. Dan gaat het
niet over een biertje meer of minder, maar bijvoorbeeld over het opzeggen bij sportclubs, omdat de
contributie niet betaald kan worden", aldus een rijksvakbondbestuuder.
Realiseert de werkgever zich dat bijna 10% koopkrachtverlies bij veel collega’s tot problemen kan
leiden? Dat de schuldenproblematiek van medewerkers een belangrijk risico kan vormen voor
integer gedrag? Dat motivatie en energie aan het wegstromen is? Zo ook het vertrouwen in goed
werkgeverschap van de rijkswerkgever?
Genoeg
Moedeloze leden die vragen of hun vakbond zich nog wel druk maakt om hen, de leden.
Wat krijgen de vakbonden nog voor elkaar?
Veel, maar te onzichtbaar. Veel problemen of onrechtvaardige situaties worden door ons voorkomen
of hersteld. Maar niet voldoende zichtbaar voor jullie. Hetzelfde geldt voor de CAO. Juist omdat we
zoveel doen, balen we enorm dat het niet lukt. Onwil bij de werkgever? Te veel politieke
bemoeienis? We staan op een breekpunt. Genoeg is genoeg.
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Als we allemaal voor hetzelfde strijden, dan is er veel meer mogelijk dan we nu denken
Indien we zonder morren steeds het uitblijven van een loonsverhoging accepteren, dan is de kans
groot dat ook de komende jaren de politiek zal besluiten dat het uitblijven van een loonsverhoging
een makkelijke bezuiniging is. Daarom is het ook zo belangrijk dat jij je laat horen. Dat hoeft niet in
‘verkleedpartijen’ op een Malieveld, dat kan ook in het optekenen van bijvoorbeeld persoonlijke
verhalen (zie www.vakbondinactie.nl ) om bewustwording te creëren en een gevoel van urgentie.
Nogmaals, zonder collectief geluid van ons allen lukt het niet om het tegengeluid aan de politiek te
laten horen. Als we allemaal voor hetzelfde strijden, dan is er veel meer mogelijk dan we nu denken.
Kom in Actie!
Meld je bij je bond zodat zij kunnen kijken waar bij jouw in de buurt een Actiecomité zit.
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De harde cijfers op een rij
Inflatie
2011: 2,3%
2012: 2,5%
2013: 2,75%
2014: 2%

De contractlonen in de marktsector
2011: 1,4%
2012: 1,6%
2013: 1,5%
2014: 1,5%
(bron: CPB)
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Wie onderhandelt er eigenlijk over jouw cao? De werkgever of de politiek?
Iedereen die de onderhandelingen heeft gevolgd over het Van Werk Naar Werk-beleid, de nieuwe
regeling substantieel bezwarende functies (SBF) en de pensioenen, zag het gebeuren: een steeds
grotere bemoeienis van de politiek met onze arbeidsvoorwaarden. Er is sprake van een patroon. Na
lange en stevige onderhandelingen zijn we er bijna uit en dan wordt plotseling de
werkgeversonderhandelaar terug gefloten door de politiek.
De ene keer omdat de afspraken niet passen in het kabinetsbeleid, de andere keer ‘vanwege de
uitstraling’. Vervolgens kunnen we opnieuw gaan onderhandelen om toch een
onderhandelingsresultaat te bereiken. We zijn zo dus 2x aan het onderhandelen. Dat leidt tot minder
goede resultaten voor onze leden.
Wij begrijpen als geen ander dat de rijkswerkgever geen gewone werkgever is. De sector Rijk zit
vanzelfsprekend dicht bij de politiek. Maar dat betekent niet dat de politiek zich te pas en te onpas
met onze arbeidsvoorwaarden moet bemoeien. Rijksambtenaren hebben, net als iedere burger,
recht op vrije onderhandelingen over hun cao. Daar zijn eerlijke spelregels voor opgesteld. Die
spelregels hebben tot doel dat bij onderhandelingen beide partijen een reële mogelijkheid hebben
om hun punten in te brengen en ook compromissen moeten kunnen bereiken. Ook de rijksoverheid
en de minister moeten zich daaraan houden.
Het lijkt er nu sterk op dat het kabinet zichzelf een vetorecht toekent.
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2. Wel/niet afschaffing fietsregeling per 1 januari 2015
Eind september regende het telefoontjes van bezorgde leden over een eventuele afschaffing van de
fiscale fietsregeling. Dit naar aanleiding van berichten in de media: “Vanaf 2015 wordt de
bedrijfsfietsregeling afgeschaft”.
Klopt het dat jij nu geen ‘IKAP-fiets’ meer kan aanschaffen?
Nee, de aanschaf van een fiets is voor rijksambtenaren ondergebracht in de Werkkostenregeling.

Wat betekent dit?
Voor jou als medewerker gaat er weinig veranderen per 2015. Je kunt nog steeds op dezelfde manier
een fiets via het werk bestellen.
Wat houdt de Werkkostenregeling in?
Per 1 januari 2015 geldt voor alle werkgevers de Werkkostenregeling.
De Werkkostenregeling houdt in dat in 2015 werkgevers 1,2% van de totale loonsom belastingvrij
mogen besteden aan vergoedingen voor het personeel. Naast fietsen voor het personeel vallen
onder meer ook kerstpakketten, personeelsfeestjes en vakbondscontributie onder die regeling. Wel
moet de werkgever zorgen dat de vergoedingen binnen de forfaitaire ruimte blijft. Hierdoor krijgt de
‘fiets’ dus concurrentie met de andere vergoedingen.
Het is niet ondenkbaar dat de werkgever over de vergoedingen nog in gesprek gaat met de
vakbonden om aanvullende afspraken te maken. Dit zal dan in cao-verband moeten gebeuren.
Op dit moment wil de werkgever niet praten over achterstallige loonsverhoging dus liggen de
onderhandelingen stil.
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3. Versobering Voorwaardelijk Pensioen: mag dat eigenlijk wel?
Een van de onderdelen van het pensioenakkoord oktober was de versobering van het voorwaardelijk
pensioen. Een groot aantal deelnemers dat pensioen opbouwt onder de regeling ABP KeuzePensioen,
heeft ook voorwaardelijk pensioen opgebouwd. Dit voorwaardelijk pensioen wordt verlaagd.
Veel leden hadden vragen over de juridische houdbaarheid van deze versobering.
In de Pensioenkamer hebben de werkgevers de wijziging van het Voorwaardelijk Pensioen
voorgelegd aan externe juristen voor advies. Natuurlijk is geen enkel standpunt hier zeker, maar de
meeste externe juristen gaven aan dat men de toezegging - met een goede onderbouwing en een
goede compensatie voor de benadeelden - zou moeten kunnen wijzigen.
Die onderbouwing is dat het deelnemersbestand van de actieve deelnemers inmiddels dermate is
gewijzigd (verjongd) dat een goede belangenafweging tussen de jonge en de oudere deelnemers
noopt tot beperking van de voorwaardelijke inkoop om zo een evenredige verdeling van lasten te
krijgen.

Maar daarmee zijn we er nog niet.
Op zich kan dat een valide onderbouwing zijn, maar door deze beperking ontstaat vervolgens een
ongelijke behandeling tussen
- deelnemers geboren voor 1950 (die inmiddels bijna allemaal met pensioen zijn) en
deelnemers geboren na 1949 en
- een ongelijke behandeling van deelnemers geboren na 1949 en die voor en na 2015 met
pensioen gaan.
Om deze ongelijke behandeling te rechtvaardigen moet er een afdoende compensatie plaatsvinden.
En waaruit bestaat die ´afdoende compensatie´
Deels vindt deze plaats door het partnerpensioen te verbeteren, maar dat geldt natuurlijk voor alle
deelnemers. Feitelijk zou de vrijval in premie (met name het werkgeversaandeel) volledig ten goede
moeten komen aan de werknemers. Dit is ook grotendeels het geval. Doordat de vrijval van het
werkgeversaandeel voor een deel wordt aangewend voor een procentuele loonsverhoging, worden
de ouderen (doorgaans meer dienstjaren en hoger inkomen) meer gecompenseerd dan de jongeren.
Let wel: Het ten goede laten komen van het werkgeversaandeel aan de werknemers via een
loonsverhoging, moet dus een extra zijn bovenop de normale cao-onderhandelingsruimte.
Uitgaande van deze extra compensatie kwamen de externe juristen tot het advies dat de werkgever
voldoende doet om de achteruitgang van de arbeidsvoorwaardelijke rechten te compenseren en
hiermee kan men volgens dit advies een rechtvaardiging vinden voor de aanpassing van de rechten
die op basis van het gewijzigde deelnemersbestand noodzakelijk wordt geacht.
NB: Nu 1 van de compensatiemaatregelen voor de Versobering van het Voorwaardelijk Pensioen namelijk de 0,8% vrijval – door de rijkswerkgever niet direct per 1/1/15 aan de medewerkers
wordt uitbetaald, is het de vraag of de juristen tot hetzelfde advies zouden zijn gekomen.
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4. Vergoedingen bij dienstreizen wijzigt per 1/1/2015
Er is veel onbegrip onder leden over de verlaging van de lunchbedragen.
Waarom zijn de bedragen aangepast?
De fiscus heeft via onderzoek vastgesteld dat het rijk soms te hoge bedragen verstrekt aan
vergoedingen bij dienstreizen. Er zijn daardoor nieuwe normbedragen door de fiscus vastgesteld.
Hierdoor wijzigt de hoogte van de vergoedingen niet, maar wel de vaste onbelaste
kostenvergoedingen voor reizen binnenland.

Wat wil de werkgever?
De oude bedragen vervangen door de zgn. normbedragen.
Wat willen de vakbonden?
Het surplus (het deel dat volgens de fiscus teveel is) onder de vrije ruimte van de Werkkostenregeling
brengen. Deze optie heeft voor de medewerker het voordeel dat de vergoeding netto blijft.
Bonden en werkgever werden het hier niet over eens.
Gevolg is dat de oude bedragen niet naar beneden zullen worden bijgesteld maar dat er per 1 januari
2015 een splitsing wordt aangebracht tussen een netto- en een bruto-uitkering.
Het fiscaal vrijgestelde wordt netto betaald, het hogere deel wordt bruto uitgekeerd.
(zie ook hierna: Belastingplannen 2015)

10

5. Belastingplannen 2015
Enkele gevolgen voor je inkomen op een rijtje:


Ouderschapsverlofkorting vervalt
Heb je ouderschapsverlof? Let er dan op dat per 1 januari de ouderschapsverlofkorting vervalt.
Hierdoor zal je in 2015 meer belasting moeten betalen.



Verblijfkostenvergoedingen dienstreizen worden deels belast
Vanaf 1 januari 2015 betaal je over een deel van de verblijfkostenvergoedingen bij dienstreizen
belasting. Het bovenmatig deel wordt per 1 januari gezien als inkomen en wordt als zodanig bij je
inkomen geteld.
Hierdoor gaat jouw belastbaar inkomen omhoog en je gaat over de verhoging belasting betalen.
Let op: Dit kan invloed hebben op je toeslagen huur, zorg, kind.

Onderstaande tabel laat zien over welk bedrag je belasting gaat betalen
(Let op: dit zijn nog 2014-bedragen / eind december staan de bedragen voor 2015 op
Rijksportaal)
Oude situatie Nieuwe situatieNieuwe situatie
(onbelast)
onbelast
belast
Ontbijt
8,34
8,34
Lunch
14,18
8,30
5,88
Diner
21,45
20,81
0,64
Logies
85,40
84,46
0,94
Dagcomponent
4,50
4,00
0,50
Avondcomponent
13,43
8,05
5,38



Sommige heffingskortingen worden aangepast in 2015.
Zo wordt bijvoorbeeld de afbouwgrens van de arbeidskorting verhoogd naar Euro 49.900. Dit
was in 2014 Euro 40.721.
En zo wordt de leeftijd om in aanmerking te komen voor de werkbonus verhoogd naar 61 jaar.
Dit was 60 jaar in 2014.



Opname levenslooptegoed.
Neem je deel aan een levensloopregeling? Dan wordt in 2015 de 80% regeling bij opname van je
levenslooptegoed opnieuw ingevoerd voor één jaar.
Je betaalt dan belasting over 80% van je tegoed dat je op 31 december 2013 had + je betaalt
belasting over 100% van je tegoed dat je na 31 december 2013 hebt opgebouwd.
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Belastingtarieven wijzigen
Het tarief voor belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven.
Je gaat naar verhouding meer belasting betalen als je inkomen hoger wordt.



De hoogte van je toeslagen kan per 2015 veranderen



Verplicht eigen risico voor je zorgverzekering wordt Euro 375 in 2015
Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar.



De AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2015 met 1 maand verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden.
Je betaalt 3 maanden langer AOW-premies en je ontvangt 3 maanden later je eerste AOW.



Aangifte doen verandert
Je kunt je Aangifte Inkomstenbelasting 2014 doen tussen 1 maart 2015 en 1 mei 2015.
Heb je langer de tijd nodig? Dan kan je uitstel aanvragen tot 1 september.
Doe je je aangifte vóór 1 april 2015? Dan krijg je vóór 1 juli bericht.

Let op: Je aanslag over 2014 is mogelijk
hoger dan je verwacht
Vanaf 1 januari 2014 is een aantal
belastingregels veranderd. Zo is de
algemene heffingskorting, net als de
arbeidskorting, inkomensafhankelijk
geworden. De wijzigingen werden
definitief nadat de fiscus de voorlopige
aanslagen over 2014 had verstuurd.
Mogelijk is jouw te betalen voorlopige
aanslag 2014 te laag geweest of is jouw
teruggaaf te hoog geweest.
Vanaf 1 maart 2015 kun je aangifte doen
over 2014 met de vooraf ingevulde
aangifte. Dan zie je hoeveel je precies
moet betalen of terugkrijgt.
Moet je betalen? Dan krijg je 4 maanden
extra tijd om deze aanslag te betalen.
Hoeveel moet je bijbetalen? Dat verschilt
van persoon tot persoon. Klik hier voor
meer info.

Wil je meer info over het de belastingplannen 2015? Klik dan hier
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6. Nieuwe regels voor (zorg)verlof en arbeidstijden per 2015
Teveel mensen gaan minder werken omdat zij hun zorgtaken niet goed kunnen combineren met hun
werk. Sommige werknemers stoppen hierdoor zelfs helemaal met werken of raken overbelast en
melden zich ziek. Het kabinet heeft daarom een nieuwe wet geïntroduceerd “Modernisering verlof
en arbeidstijden”. Dit gaat in per 1 januari.

Wat is o.a. nieuw voor ‘nieuwe’ ouders?
 Vadersverlof.
Naast het huidige betaalde kraamverlof van 2 dagen, 3 dagen onvoorwaardelijk recht op opname
van ouderschapsverlof rond de geboorte van je kind. Dit houdt in dat een werkgever een verzoek
om 3 dagen opname van ouderschapsverlof aansluitend aan het kraamverlof niet kan weigeren.

Let op: het gaat niet om een uitbreiding van verlofdagen maar uitsluitend om het
gebruik van bestaande verlofrechten. Aangezien het een vorm van ouderschapsverlof
is, moet je het voornemen tot opname wel volgens de geldende regels van
ouderschapsverlof melden bij je werkgever.
Let op: je kan het vadersverlof oftewel partnerverlof direct aansluitend op het
kraamverlof opnemen maar ook later (binnen 4 weken vanaf de 1e dag dat je kind op
hetzelfde adres als de moeder woont).

Overigens, je resterende ouderschapsverlofrechten zijn niet onvoorwaardelijk. Voor de opname
van je resterende ouderschapsverlof gelden dus de huidige bepalingen. Invulling van dit verlof
kan je werkgever weigeren op grond van zwaarwegende organisatie-/dienstbelangen.





Je bevallingsverlof wordt verlengd bij een langdurige ziekenhuisopname van je pasgeboren kind
(bijvoorbeeld couveusekindje). Je krijgt de gelegenheid om ná de ziekenhuisopname je baby 10
weken thuis te verzorgen.
Bevallingsverlof van een moeder gaat over naar haar partner als zij overlijdt bij de geboorte van
het kind.
Mogelijkheid om het bevallingsverlof vanaf de 6e week na de bevalling in deeltijd op te nemen
over een periode van maximaal 30 weken.
Voor het opnemen van ouderschapsverlof geldt niet meer de eis dat je 1 jaar in dienst moet zijn
bij je werkgever.
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Wat is o.a. nieuw bij kort-(max. 2 weken per jaar/betaald verlof) en langdurende zorgverlof (max.
6 weken per jaar/onbetaald verlof?





Uitbreiding personenkring.
Dit verlof kan per 1 juli 2015 ook worden opgenomen bij bijvoorbeeld de zorg voor een
huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid (broers, zussen, grootouders en kleinkinderen).
(Nu nog kan alleen zorgverlof worden opgenomen voor een zieke partner of ouder, of voor een
ziek kind).
Het langdurend verlof kan flexibeler worden opgenomen.
Nu geldt langdurend zorgverlof uitsluitend voor zorg in verband met een levensbedreigende
ziekte.
Per 1 juli 2015 kan je ook langdurend zorgverlof opnemen in verband met de ‘noodzakelijke’ zorg
voor zieken en hulpbehoevenden. Denk aan het verrichten van huishoudelijke taken voor een
naaste die slecht ter been of dementerend is, of zich na een operatie een periode slechts beperkt
mag belasten. Denk ook aan hulp bij noodzakelijke algemene dagelijkse verrichtingen en
huishoudelijke taken, of ondersteuning bij bezoek aan een huisarts of ziekenhuis.
Het is niet vereist dat er sprake is van langdurige ziekte of hulpbehoevendheid.
Wat wordt bedoeld met ‘noodzakelijk’?
Met het begrip ‘noodzakelijk’ wordt gedoeld op het feit dat verlof alleen kan
worden verleend indien het nodig is dat deze zorg wordt verleend door de
werknemer en onder werktijd.



Verheldering van de werkingssfeer van het calamiteiten- en kortverzuimverlof door toevoeging
van het criterium ‘onvoorziene omstandigheden’ als grondslag van verlof en explicitering van
ziekenhuisbezoek door de werknemer en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische
zorg.

Wat is o.a. nieuw bij arbeidsduur?



Je mag per 2015 elk jaar vragen om een andere arbeidsduur (tot nu toe kon dat maar 1x per
2 jaar). Bij onvoorziene omstandigheden mag dit ook tussendoor.
De mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden (zoals een plotseling zieke partner of
een partner die door zijn werkgever wordt overgeplaatst waardoor de verzorging van de
kinderen op korte termijn op een andere wijze moet worden geregeld) af te wijken van de
procedurele bepalingen (zoals afwijken van de aanvraagtermijn in de Wet aanpassing
arbeidsduur).
In het uiterste geval kan je de weigering van je werkgever om aan je verzoek tegemoet te
komen voorleggen aan de rechter.
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