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Van ‘vakantie in
coronatijd’ tot
‘vervolgtraject
cao rijk’

Inleiding

Van ‘vakantie in
coronatijd’ tot
‘vervolgtraject
cao rijk’

AC Rijksvakbonden
•
NCF
•
Justitievakbond JUVOX
•
VPW
•
VCPS
•
De Unie
Deze vijf vakbonden, allen binnen de
sector Rijk, hebben besloten om
heel nauw samen te werken onder
de naam AC Rijksvakbonden.

Beste collega,

De AC Rijksvakbonden zijn
onderdeel van de vakorganisatie
Ambtenaren-centrum.

De maand juli staat in het teken van vakantie onder speciale
omstandigheden, het mislukken van nieuwe cao-afspraken per
1 juli en vooruitkijken naar wat september ons gaat brengen.
In elk geval wensen we jullie voor nu een fijne zomervakantie toe.
Blijf gezond, let op elkaar en houd afstand.

NCF
Strevelsweg 700 / 305
3083 AS Rotterdam
Telefoon: (010) 410 16 58
E-mail: mijnncf@ncf.nl
Website: www.ncf.nl

Met een vriendelijke groet,

Justitievakbond Juvox
Ametisthorst 20
2592 HN 's-Gravenhage
Telefoon: (070) 315 51 18
E-mail: hoofdkantoor@juvox.nl
Website: www.juvox.nl

De AC Rijksvakbonden
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VPW
Ariane 20a
3824 MB Amersfoort
Telefoon: (033) 465 06 91
E-mail: info@vpwnet.nl
Website: www.vpwnet.nl
VCPS
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag
Telefoon: (070) 315 51 24
Email: info@vcps.nl
Website: www.vcps.nl
De Unie
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg
Telefoon: (0345) 85 19 63
Email: info@unie.nl
Website: www.unie.nl
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Op vakantie naar het buitenland?
Let dan op het volgende.
Medewerkers die niet kunnen terugkeren van
vakantie
Vanaf 15 juni is het mogelijk om op vakantie te
gaan naar veel landen binnen de Europese Unie
(EU) of de Schengenzone. Het reisadvies voor
die landen wordt aangepast van
‘oranje’ (vakantiereizen afgeraden) naar ‘geel’
(vakantiereizen mogelijk, let op risico’s).
Maar wat als de situatie in jouw vakantieland
verandert en je niet kan terugkeren of als je in
Nederland in quarantaine moet?
•
Reis je naar een land en geldt daar op dat
moment het reisadvies code rood of oranje?
Als je dan niet kan terugkeren of in quarantaine moet en je hierdoor niet tijdig aan het
werk kan, is dat voor jouw risico.
•
Reis je naar een land en geldt daar op dat
moment het reisadvies code geel?
Als je dan niet kan terugkeren of in quarantaine moet en je hierdoor niet tijdig aan het
werk kan, dan is deze situatie in beginsel
voor rekening en risico van de werkgever.
Let op: in deze laatste situatie heb je wel de
verplichting om alert te blijven wat de
situatie is in jouw vakantiegebied. Zijn er aanwijzingen dat het advies code geel mogelijk
wordt aangepast in code oranje, dan moet je
passende maatregelen nemen, zodat je weer
tijdig aan het werk kan. Doe je dit niet en kom
je daardoor niet op tijd op je werk, dan ligt het
risico bij jou.
Wat gebeurt er als je niet tijdig op je werk verschijnt en het risico ligt bij jou?
Je moet dan extra vakantie-uren of onbetaald bijzonder verlof opnemen. Het kan zijn
dat je op afstand kan telewerken zodat je geen extra vakantie-uren of onbetaald bijzonder
verlof hoeft op te nemen. Informeer dan wel van tevoren bij je leidinggevende of telewerken in jouw geval mogelijk is gezien de informatieveiligheid.
Wat gebeurt als je niet tijdig op je werk verschijnt en het risico ligt bij jouw werkgever?
Je leidinggevende spreekt dan met jou hiervoor bijzonder verlof met behoud van
maandinkomen af. Dit is uiteraard niet nodig als je op afstand kan telewerken.
Ook hier geldt weer: informeer wel van tevoren bij je leidinggevende of telewerken in
jouw geval mogelijk is gezien de informatieveiligheid.

Wat je dit jaar ook doet; op vakantie naar het buitenland of in het binnenland of je blijft
een keertje thuis, de AC Rijksvakbonden wensen je een heel fijne zomervakantie toe!

Nieuwsbrief Kader - Juli 2020

3

Opnemen van vakantiedagen:
hoe is dit vanaf 1 januari 2020 geregeld?
Wettelijke vakantiedagen
Van je werkgever krijg je een wettelijk
aantal vakantiedagen per jaar. Daarmee
kun je in ieder geval 4 weken vakantie
per jaar opnemen. Zorg dat je hier
gebruik van maakt. Zelfs als je niet weg
van huis kan, is het toch goed om in een
jaar regelmatig een periode niet te
werken. In hoe je wettelijke vakantiedagen opneemt ben je vrij.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Jouw bovenwettelijke vakantiedagen
zijn toegevoegd aan het IKB (individueel
keuzebudget). De dagen die je niet
opneemt worden automatisch per
31 december 2020 toegevoegd aan je
verlofspaarregeling. Deze kun je opnemen wanneer je wil. Dat kan zelfs nog
voorafgaand aan je pensioen indien je
dit wenst.

Deze 4 weken wettelijk verlof vervallen
na 2 jaar. Dus de wettelijke dagen die je
in 2020 niet op wil nemen, bijvoorbeeld
vanwege de beperkte reismogelijkheden, kun je in heel 2021 alsnog opnemen.

Samengevat
Bovenwettelijke vakantiedagen (alles
boven 4 weken verlof) worden automatisch toegevoegd aan het IKB en deze
blijven tot het pensioen geldig.
Dat geldt niet voor de 4 weken wettelijke verlof. Je hebt 2 jaar de tijd om dit
op te nemen.

Meer info over IKB-uren? Klik hier.
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Coronatijden en re-integratie na
langdurige ziekte (> 52 weken):
hoe te handelen?
Het advies van de bedrijfsarts is om te re-integreren. Maar de medewerker krijgt
door de coronacrisis hiervoor geen gelegenheid. Om die reden krijgt de medewerker ook geen aanvulling op het salaris voor de hersteld gemelde uren. Kan
dat?
Nee, dat kan niet.
Dit is geregeld in de CAO Rijk, hoofdstuk 8, paragraaf 2.

§ 8.2 Maandinkomen bij langdurige ziekte tijdens dienstverband
Algemeen
Vanaf de eerste dag dat u arbeidsongeschikt bent, betaalt uw werkgever uw
maandinkomen gedurende 52 weken volledig door. Daarna betaalt uw
werkgever 70% van uw maandinkomen. Vanaf dat moment bedraagt uw
IKB-budget 19,80% van uw tot 70% verlaagde salaris.
Bij het bepalen van de periode van 52 weken, worden de wettelijke regels
voor het optellen van meerdere perioden van arbeidsongeschiktheid toegepast.
Bent u langer dan 52 weken arbeidsongeschikt, maar verricht u over een
bepaald aantal uren passend werk, dan heeft u na afloop van de 52 weken
over die uren recht op volledige doorbetaling van uw maandinkomen. Dat
geldt ook als u passend werk zou hebben kunnen verrichten, maar uw werkgever u dat niet heeft aangeboden.
Als u binnen 104 weken een functie accepteert waardoor uw nieuwe maandinkomen lager wordt dan uw oorspronkelijke maandinkomen, dan stopt de
volledige doorbetaling van uw maandinkomen maar krijgt u tot en met de
104de week een aanvulling op uw nieuwe maandinkomen. De hoogte van
die aanvulling wordt bepaald door het verschil tussen uw oude en uw nieuwe maandinkomen.

Kortom: ook in coronatijden geldt dat als de medewerker passend werk zou
kunnen verrichten maar de werkgever kan het de medewerker niet aanbieden, de
medewerker toch over die uren recht heeft op volledige doorbetaling van het
maandinkomen.
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Geen onderhandelingsresultaat
cao Rijk
De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk de rijkssector is voor
Nederland. Werknemers bij het Rijk verdienen waardering. Niet alleen in
woorden, maar ook financieel.
En in deze financiële waardering schiet
de werkgever ernstig te kort. Verder dan
0,7% loonsverhoging voor een half jaar
en een eenmalige uitkering van € 225,komt de werkgever in zijn eindbod niet.
Dit doet geen recht aan de bijzondere
omstandigheden waarin medewerkers
bij het Rijk hun werk uitvoeren. Plotseling werkt een groot deel van de medewerkers alleen nog maar thuis of werkt
juist in een vitaal proces met alle gezondheidsrisico’s van dien. Desondanks

is iedereen hard door blijven werken om
Nederland door de crisis heen te helpen.
Over alle andere afspraken bereikten we
wel overeenstemming. Maar, een cao is
er pas als we het over het totaal eens
zijn. Het is dus niet gelukt een nieuwe
cao af te spreken.
Direct na de vakantie praten de vakbonden met de leden verder over het vervolgtraject.

Geen cao-akkoord en wat
betekent dat voor de PAS-regeling?
Nu er geen cao-akkoord is, blijft de PAS-regeling ongewijzigd.
Daarnaast is het goed om te weten dat
de PAS-regeling pas gewijzigd kan
worden indien de werkgever en de
bonden hier in de cao-onderhandelingen
afspraken over maken en er een caoakkoord komt.
De AC Rijksvakbonden zullen echter niet
snel akkoord gaan met de afschaffing
van de PAS-regeling tijdens cao-onderhandelingen. Uit onze eerder gehouden
ledenenquête blijkt dat leden, na loonsverhoging en eerder met pensioen gaan,
het behoud van de PAS-regeling als een
van de belangrijkste wensen voor de
cao-onderhandelingen hebben genoemd. Dat is daarom een heel belangrijk punt voor de AC Rijksvakbonden.
Wel is het wijzigen van de PAS-regeling
een wens van de werkgever en hij heeft
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dit dan ook in zijn cao-inzet staan. De
werkgeversinzet is echter niet om de
PAS-regeling af te schaffen maar om
deze te veranderen in een opbouwregeling, waarin medewerkers jaarlijks extra
verlof krijgen die zij kunnen inzetten om
op latere leeftijd minder te werken
(conform het doel van de PAS-regeling).
Buiten
Stand
dat
26de
juni
AC2020
Rijksvakbonden hier
niet
Desnel
overheidsschuld
mee akkoord loopt
gaan, op
kantot
een
63,1% bbp
dergelijke
ofwel 491
omzetting
miljard euro.
ook niet zonder
een
Met
lange
Prinsjesdag
overgangstermijn.
geeft het kabinet een nieuwe
update van de inkomsten en uitgaven.
Nu er geen cao-akkoord is, betekent dit
dat de PAS-regeling onveranderd is
gebleven.
Wist je overigens dat in 2019 48% van de
rijksambtenaren van 57 jaar en ouder
gebruikmaakte van de PAS-regeling?
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Wel of geen recht op
telewerkvergoeding bij
thuiswerken in coronatijd?

Thuiswerken in coronatijd
De medewerker moet nu verplicht
thuiswerken, dus dan lijkt het logisch
dat de medewerker ook recht heeft op
de vergoeding die bij verplicht thuiswerken hoort (of zoals dit in de cao genoemd wordt: telewerken).
Maar klopt dat?

Vrijwillig of verplicht telewerken
U kunt uw leidinggevende vragen om te
mogen telewerken. Hiervoor krijgt u
toestemming als dit ook in het belang is
van de organisatie.
Uw leidinggevende kan u ook verplichten om te telewerken als dit voor uw
functie nodig is.

Dit punt is besproken in de recente
cao-onderhandelingen. De AC Rijksvakbonden en de andere vakbonden eisten
een eenmalige uitkering van € 1000,- als
tegemoetkoming voor het telewerken.
Helaas zijn de vakbonden en de rijkswerkgever het niet eens geworden over
een nieuwe cao. Doordat er geen caoakkoord is, blijft de huidige cao van
kracht.

Telewerkvergoedingen bij verplicht
telewerken
Als u thuis telewerkt, heeft u recht op
een vergoeding voor de kosten die u
daardoor maakt. Deze vergoeding
bedraagt momenteel € 81,83 per
maand.

De huidige cao-tekst
En in de huidige cao staat:
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Conclusie
Het recht op telewerkvergoeding geldt
dus indien de leidinggevende de medewerker verplicht om thuis te werken
omdat dit voor de functie nodig is.
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Op dit moment is het echter niet de
leidinggevende die de medewerker
verplicht om thuis te werken, maar is
het de politiek die dit voorschrijft. Om
deze reden komt de medewerker dus
niet automatisch in aanmerking voor
deze vergoeding. De cao is bindend
tussen werkgever en werknemer. Maar
deze cao-afspraken gelden niet indien
de politiek of de wetgever iets voorschrijft, aangezien de politiek en wetgever niet gebonden zijn aan de afspraken die in de cao gemaakt worden.
Ook in de GOR Rijk (weekbericht 25) is
dit onderwerp aan de orde geweest.
Het verschil tussen vrijwillig telewerken en verplicht telewerken
Volgens de cao Rijk 2020 (en de raamregeling Telewerken) is slechts sprake
van verplicht thuiswerken als het
thuiswerken voor de functie nodig is.
Dit betekent dat een werknemer zijn
functie niet optimaal kan uitoefenen
indien hij – in normale omstandigheden – zijn werkzaamheden vanuit een
reguliere werklocatie moet uitoefenen.
Tegen die achtergrond gelden dan ook
de voorzieningen voor verplicht telewerken, zoals de telewerkvergoeding.
Aanvullend: in de raamregeling Telewerken was bepaald dat bij verplicht
telewerken de plaats van tewerkstelling de woning van de werknemer is.
Er wordt dus structureel in of vanuit de
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woning gewerkt waarbij het contact
met de werkgever plaatsvindt door
gebruik te maken van informatie- en
telecommunicatietechnologie. Deze
werknemer had dus geen (reguliere)
kantoorwerkplek.
Voor medewerkers die vanwege de
coronacrisis thuiswerken geldt dat
vanwege de bijzondere omstandigheden de reguliere werklocatie niet beschikbaar is, maar thuiswerken – onder
normale omstandigheden – voor een
goede uitoefening van de functie niet
noodzakelijk is. Het thuiswerken wordt
in dit geval noodzakelijk geacht in het
belang van de volksgezondheid. Voor
medewerkers die voorafgaand aan de
coronacrisis niet voor hun functie verplicht thuiswerkten, geldt ten tijde van
deze crisis nog steeds dat het thuiswerken niet aan de functie is gerelateerd,
waardoor zij geen aanspraak kunnen
maken op de voorzieningen telewerkvergoeding bij verplicht telewerken in
de zin van de cao Rijk. Dat neemt niet
weg dat werkgevers uiteraard moeten
waarborgen dat alle werknemers kunnen thuiswerken in een veilige werkplek.
Hoe verder?
Ook al is het nu niet gelukt om tot een
cao-akkoord te komen, de AC Rijksvakbonden blijven dit punt natuurlijk wel
op het netvlies houden. Zodra hierover
meer info is, zullen we dit laten weten.
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Wat is nu de waarde
van een IKB-uur?
De AC Rijksvakbonden hadden als inzet
dat het kopen en verkopen van uren
gelijk moest zijn. Nu is het zo dat het
kopen van uren tegen salaris en IKBbudget gaat, terwijl het verkopen van
uren alleen tegen salaris gaat (zie paragraaf 9.2 van de cao Rijk).
In 2021
Uiteindelijk is in de cao-onderhandelingen afgesproken dat in de toekomst alle
uren (zowel kopen als verkopen) tegen
salaris en IKB-budget (16,37%) gaat. Dit
is inderdaad nadelig voor medewerkers
die uren kopen en voordelig voor medewerkers die uren verkopen.

Overgangsjaar 2020
Overigens hebben we voor 2020 wel een
overgangsjaar afgesproken. Wat bonden
en werkgever afgesproken hebben is dat
verlofuren gekocht worden tegen salaris
en 16,37%. P-Direkt kijkt aan het eind
van dit jaar hoeveel verlof een medewerker heeft gekocht en ook heeft opgenomen in 2020. Tot 80 uur wordt dan het
IKB-budget (= 16,37%) terugbetaald.
Daarmee is de verslechtering voor 2020
hersteld. Dit zal in het eerste kwartaal
van 2021 worden terugbetaald.
Geen cao-akkoord wat nu?
Nu er geen cao-akkoord is blijft de
huidige cao rijk van kracht: zie kader.

Webinars terugkijken
in de zomerperiode?
Dat kan. De zomerperiode biedt je de gelegenheid om
enkele interessante webinars terug te kijken.
Wat dacht je van:
•
Doelmatigheid bij de overheid
•
Fouten maken mag maar o wee als je het doet
•
Mislukte vernieuwing van de medezeggenschap.
Interesse? Ga naar haagsebeek.nl/webinar.
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Wist je dat..?
...er een overeenkomst is over
capaciteitsmanagement roosterdiensten bij de
werkgever rijk?
Dit geldt per 1 juli. In het eerste jaar kunnen organisaties, met instemming van de medezeggenschap, bij wijze van proef deelnemen aan het
rijksbrede systeem van capaciteitsmanagement.

...het aantal rijksambtenaren in 2019 met 5% is gestegen t.o.v. 2018. In 2019
waren er 119.185 FTE’s. In 2018 was dit nog 113.533 FTE.
...de gemiddelde leeftijd in 2019 bij het Rijk 47,1 jaar is? Dit was 47,4 in 2018.
...de personeelskosten van het rijkspersoneel (m.u.v. het ministerie van Defensie)
in 2019 bijna € 9,2 miljard bedroeg in 2019? Waarvan bijna € 6 miljard aan
salarisbetalingen en ruim € 1 miljard aan werkgeverslasten voor pensioen?
...ABP de premieprognose voor 2021 bekend heeft gemaakt en dat de premie
OP/NP naar verwachting zal stijgen van 24,9 naar 26,6%.
De definitieve premiehoogte van 2021 wordt pas eind november bekend gemaakt.

...dat in 2019 bij het Rijk 111.896 medewerkers een vaste aanstelling hebben
(88%) en 15.280 medewerkers een tijdelijke aanstelling (12%)?
In 2018 was de verhouding 90,1% en 9,9%.

...dat het gemiddeld bedrag per medewerker dat besteed wordt aan scholing
en opleiding bij het rijk € 1.730,- per jaar bedraagt?
...de regelingen Blik vooruit (scholingsregeling) en Loopbaanadvies (van het
A&O Fonds Rijk) weer zijn verlengd?
De medewerker krijgt een subsidie van € 1.000,- voor de scholingsregeling en € 1.500,- voor
het loopbaanadvies (anoniem). Meer info? Kijk op Blik vooruit en Loopbaanadvies.
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