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Van ‘vakbonden in de
actiemodus op
overheidsniveau’ tot
‘loyale tegenspraak’

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 maand april staat in het teken van formatiebesprekingen en
overheidsvakbonden in de actiemodus. De menselijke maat moet
terug. Dat vraagt onder meer om voldoende personeel (in aantal
en kwaliteit), ruimte in regelgeving en de ruimte voor professionals voor het leveren van maatwerk. Dat is geen kwestie van
handjeklap bij de nieuwe kabinetsformatie maar een investering
over meerdere jaren. Ook door volgende kabinetten.

De AC Rijksvakbonden zijn
onderdeel van de vakorganisatie
Ambtenaren-centrum.
NCF
Strevelsweg 700 / 305
3083 AS Rotterdam
Telefoon: (010) 410 16 58
E-mail: mijnncf@ncf.nl
Website: www.ncf.nl

Veel leesplezier met deze Kaderbrief.

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
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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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Vakbonden in de actiemodus
op overheidsniveau
Uitvoeringsorganisaties onder de loep:
-

Werk aan Uitvoering (Hans v/d Vlist / Dick Heerschop)
Fase 1: probleemanalyse - 5 februari 2020

-

Kamerbrief n.a.v. Werk aan uitvoering – 14 februari 2020

-

Werk aan Uitvoering (Hans v/d Vlist / Dick Heerschop)
Fase 2: handelingsperspectieven en samenvatting analyse – 3 juli 2020

-

Kamerbrief n.a.v. Werk aan uitvoering – 11 september 2020

-

Rapport Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU)
‘Klem tussen balie en beleid’ – 25 februari 2021

-

Kabinetsreactie op rapporten Werk aan Uitvoering – 5 maart 2021

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) heeft onderzoek
gedaan naar de oorzaken en problemen in de uitvoering. Er is in het bijzonder gekeken naar de rol die de Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisatie daarin spelen. Dit heeft geresulteerd in conclusies en aanbevelingen aan het kabinet.

Conclusies
1.

Betrokken partijen (Tweede Kamer,
departementen en uitvoeringsorganisaties) slagen er te vaak niet in
uitvoerbaar beleid met het oog voor
de menselijke maat te realiseren.
2. Het komt regelmatig voor dat problemen in de uitvoering niet tijdig
worden gesignaleerd; op wel gesignaleerde signalen wordt onvoldoende geacteerd.
3. In de driehoek Tweede Kamer,
departementen en uitvoeringsorganisaties hebben de departementen
een te dominante positie; de Tweede
Kamer en de uitvoeringsorganisaties
kunnen daaraan onvoldoende
tegenwicht bieden.
4. Het ontbreekt de Tweede Kamer aan
interesse, kennis en informatie om
haar medewetgevende en controlerende taken t.a.v. de uitvoering
optimaal te vervullen. Dit komt
onder meer doordat het kabinet de
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Kamer niet altijd volledig en tijdig
informeert. Ook benut de Kamer
bestaande mogelijkheden om structureel kennis op te bouwen en
informatie te vergaren, onvoldoende.
5. De Tweede Kamer en het kabinet
hebben de uitvoering jarenlang
‘verwaarloosd’.
6. De kennis en expertise die de professional doorgaans bezit, wordt onvoldoende gebruikt voor verbetering
van de uitvoering. Professionals
benutten niet altijd de ruimte die
wet- en regelgeving biedt om maatwerk te leveren.
7. Tweede Kamer, departementen en
uitvoeringsorganisatie evalueren niet
of niet tijdig of beleid dat mogelijk
grote gevolgen heeft voor burgers,
het bedoelde effect heeft. Ook benut
de Kamer bestaande evaluaties
onvoldoende om het beleid en/of de
uitvoering daarvan te verbeteren.
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Aanbevelingen
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Praat met de burger en de uitvoeringsorganisaties.
Schenk meer aandacht aan de
uitvoerbaarheid van beleid en aan
‘doenvermogen’ (burgers moeten de
wet niet alleen kennen, maar ook
‘kunnen’: ze moeten ernaar kunnen
handelen).
Signaleer en adresseer problemen in
de uitvoering zo snel mogelijk.
Creëer meer vertrouwen binnen de
driehoek Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties.
Verbeter de kennis- en informatiepositie van de Tweede Kamer.
Geef de uitvoering meer waardering
en de professionals meer zeggenschap.
Evalueer de impact van deze aanbevelingen een jaar na behandeling in
de Tweede Kamer.

Het traject 'Werk aan Uitvoering’ (zie
kabinetsreactie van 5 maart 2021) sluit
aan op de eerder verschenen kabinets-

reactie op het rapport ‘Ongekend
onrecht’ en ‘Klem tussen balie en
beleid’.
Het demissionair kabinet schetst in
haar brief van 5 maart 2021 op hoofdlijnen de benodigde aanpak voor de
komende jaren (het zgn. Werkplan).
Deze bestaat onder meer uit het
mogelijk maken van meer maatwerk
door meer vrijheid te geven aan professionals in de uitvoering. Om te
voorkomen dat beleid in praktijk niet
werkt zoals bedoeld, wil het kabinet
dat uitvoerende instanties eerder
betrokken worden bij nieuwe wet- en
regelgeving. Daarnaast zet het kabinet
in op ambtelijk vakmanschap, kennisontwikkeling en passende digitale
oplossingen.
De zgn. Werkagenda (inclusief uitvoeringstoets en overzicht van de financiële gevolgen) biedt de formerende
politieke partijen keuzes over de
uitvoering.

Niet alleen de vakbonden bij de Belastingdienst staan in de actiemodus. Ook de
overheidsvakbonden luidden de noodklok over de structurele verwaarlozing van
de publieke sector. Want het piept en kraakt in de uitvoering. Het is dan ook
belangrijk dat een nieuw kabinet een sterke overheid hoog op de agenda zet.
Daarom een oproep aan politiek en overheidswerkgevers via een gezamenlijk
manifest ‘Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken én houden’ en acties
via #steunpubliekesectornu rondom de formatieonderhandelingen.
Zie ook acrijksvakbonden.nl.
Hierin wordt gevraagd om:
•
een marktconforme loonontwikkeling voor 1 miljoen overheidsmedewerkers
•
voldoende medewerkers om de werkdruk te verminderen
•
ruimte voor de professional: vertrouw de medewerkers en geef meer zeggenschap aan de uitvoering
•
geen flex- en onzekere, tijdelijke contracten, maar investeer in zekerheid met
continue scholing en ontwikkelkansen.

Lees hier het volledige manifest.
Het manifest is op 25 februari jl. aangeboden aan de politieke partijen, de
werkgeversorganisaties in de publieke sector en de demissionair ministers.
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Loyale tegenspraak
oproep tot het delen
van praktijkvoorbeelden

Het A+O fonds Rijk is een nieuw project gestart: ‘Loyale Tegenspraak’.
Hiermee wil het fonds een impuls geven aan het creëren van een veilig
sociaal werkklimaat voor loyale tegenspraak.
Waar gaat het om?
Steeds vaker loopt een medewerker
tegen situaties aan waarin de uitvoering
van zijn taak kan schuren. Enerzijds wil
de medewerker zijn taak loyaal uitvoeren. Anderzijds is er ook de behoefte om
tegenspraak te bieden. Bijvoorbeeld omdat de medewerker ervaart – vanuit zijn
eigen professionele overtuiging – dat de
uitvoering niet strookt met het publieke
belang.
Het voorbeeld van de Belastingdienst
staat scherp op het netvlies, maar op
meer plekken binnen de Rijksoverheid is
het van belang om ruimte en veiligheid
te bieden voor loyale tegenspraak. Dit
maakt de dienstverlening bij de Rijksoverheid beter.
Ideeën vanaf de werkvloer
In dit project staan gesprekken met
werknemers en leidinggevenden centraal. Vanuit hun beelden en ideeën
zoekt het A+O fonds Rijk antwoorden op
de centrale vraag wat medewerkers en
leidinggevenden nodig hebben om
loyale tegenspraak te kunnen bieden en
ontvangen.
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Aanpak project
De aanpak van dit project bestaat uit drie
fasen:
1. Tot aan de zomer 2021 gaat het A+O
fonds Rijk op zoek naar voorbeelden
en verhalen uit de praktijk.
2. Na de zomer (september-oktober
2021) worden er interactieve sessies
georganiseerd voor zowel medewerkers als leidinggevenden. De dilemma’s worden dan uitgediept en van
mogelijke oplossingen voorzien.
3. De afsluiting van het project bestaat
uit het ontwikkelen van een toolbox
en het maken van een eindrapportage met aanbevelingen.
Op zoek naar voorbeelden en ervaringen
In deze fase van het project is het A+O
fonds Rijk vooral op zoek naar ervaringen
van medewerkers en leidinggevenden die
hun verhaal (anoniem) willen delen.
Wil jij je verhaal delen (of ken je een
collega) of wil je meer weten over het
project? Stuur dan een mailtje naar
info@loyaletegenspraak.nl.
Noot: vanaf 1 april 2021 is het project ook
te volgen via loyaletegenspraak.nl.
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Rijkswerkgever reageert
vooralsnog terughoudend
op vakbondsvoorstellen
voor vervroegde
uittreedregelingen
De AC Rijksvakbonden zien het belang en de wens in van veel medewerkers
voor het eerder stoppen met werken. Dit is ook de reden waarom de AC
Rijksvakbonden dit punt in de cao-inzet hebben opgenomen: ‘Eerder stoppen met werken: De AC Rijksvakbonden willen afspraken maken over
eerder stoppen met werken en verruiming van de verlofspaarmogelijkheid.
Dit op basis van de mogelijkheden in het pensioenakkoord’.
De inzet van de vakbonden voor ‘het
eerder stoppen met werken’ heeft te
maken met de recente wetgeving.
Hierdoor kunnen o.a. werkgevers vanaf
2021 gebruikmaken van de tijdelijke
drempelvrijstelling voor de zogenoemde RVU-heffing van 52%. Dit maakt het
voor werkgevers mogelijk om hun
oudere werknemers maximaal 3 jaar
voor de AOW-leeftijd een uitkering te
verstrekken ter hoogte van de AOW
zónder hiervoor een boete te betalen
(van 52%, de RVU-heffing). Dit is echter
een tijdelijke regeling die alleen geldt
van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.
Let op: de wet ‘maakt het mogelijk’. De
werkgever hoeft dit dus niet aan de
medewerker aan te bieden. Daarom
willen de vakbonden hierover een
cao-afspraak maken.
RVU-heffing: hoe zit het ook al weer?
Om vervroegde uittreding te ontmoedigen, geldt er een eindheffing van 52%.
De RVU-heffing komt ten laste van de
werkgever.
Een ontslagvergoeding van bijvoorbeeld
€ 50.000,- kan de werkgever dan uiteindelijk € 76.000,- kosten.
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Vanaf 2021 kunnen werkgevers echter
gebruikmaken van de tijdelijke drempelvrijstelling voor de RVU-heffing.
Indien een medewerker in de periode
2021 t/m 2025 een periodieke uitkering
ontvangt van de werkgever en deze is
als RVU aan te merken, dan is maandelijks een brutobedrag van max. € 1.847,(2021) vrijgesteld van RVU-heffing.
Een dergelijke uitkering moet dan wel
binnen de periode van 3 jaar voorafgaand aan de AOW-datum worden
gedaan.
Vooralsnog ziet de rijkswerkgever geen
noodzaak voor vervroegde uittreedmogelijkheden. Want:
•
Medewerkers halen gezond hun
pensioen. Ook de medewerkers die
hun AOW-leeftijd omhoog hebben
zien gaan. Het ziekteverzuim is in
die groepen niet gestegen.
•
Voor rijksmedewerkers met zware
beroepen is er al een regeling bij het
Rijk, namelijk de Substantieel Bezwarende Functies-regeling.
•
Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt. De sector Rijk heeft mensen
dus hard nodig. Om nu een regeling
te maken waardoor mensen eerder
uit kunnen stromen, is vanuit werkgeversperspectief onwenselijk. 9
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In maart zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk 2021 stopgezet.
Deze opstelling, naast de beperkte loonruimte van 1%, is reden voor de vakbonden om te stoppen met praten totdat de werkgever met een constructiever
bod komt. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Mocht dit niet op korte termijn
alsnog gebeuren, dan zullen de AC Rijksvakbonden en de andere bonden acties
moeten overwegen om toch een beter bod te kunnen afdwingen. Hoe dan ook,
het ziet er niet naar uit dat de werkgever op korte termijn overstag gaat.
Bij een hervatting van de cao-onderhandelingen zullen de AC Rijksvakbonden zich hard maken om de mogelijkheden die de wetgever biedt, ook te
incasseren voor de sector Rijk. Dat geldt
ook voor de zgn. 45-dienstjarenregeling.
(Voor meer info: lees de Pensioenbrief
Maart 2021, pagina 3/4.)

Zodoende zouden medewerkers met
45 dienstjaren die maximaal 3 jaar
voor hun AOW-leeftijd zitten via de
werkgever een uitkering ter hoogte
van de AOW-uitkering kunnen meekrijgen. Dit geldt dan alleen voor
medewerkers die tussen nu en december 2025 de 45 dienstjaren halen.
Dat is dus een beperkte groep.

De AC Rijksvakbonden blijven zich
inzetten voor een extra beloning voor
de medewerkers in de vitale processen
In de laatste cao deden de vakbonden en de rijkswerkgever de aanbeveling om via het Beleidskader Extra Belonen de werknemers die door de
COVID-19-omstandigheden niet thuis konden werken maar op de werklocatie moesten verschijnen, extra te belonen. In de praktijk gebeurde
dit echter mondjesmaat.
In 2021 is de situatie voor deze groep
medewerkers nog steeds onveranderd.
Medewerkers moeten naar het werk
terwijl het besmettingsgevaar eerder is
toegenomen dan afgenomen door de
nieuwe virusvarianten. Daarnaast staan
deze mensen ook niet aan het begin van
de rij om gevaccineerd te worden.
De AC Rijksvakbonden willen daarom
tijdens de huidige cao-onderhandelingen opnieuw inzetten op een extra
beloning voor alle medewerkers die niet
thuis kunnen werken.
Het voorstel is om in het kader van Extra
Belonen medewerkers als volgt te
belonen:
1. Medewerkers die bloot stonden aan
besmettingsgevaar doordat ze niet
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thuis konden werken ontvangen een
beloning van € 400,-.
2. Medewerkers die te maken kregen
met verhoogde werkdruk door coronamaatregelen en/of uitval van zieke
collega’s ontvangen een extra beloning van € 250,-.
3. Medewerkers die in hun werk te
maken kregen met extra maatschappelijke spanningen als gevolg van
coronamaatregelen ontvangen een
extra beloning van € 250,-.
Indien een medewerker in meerdere
categorieën valt, dan tellen de beloningen bij elkaar op.
Doordat het cao-overleg is stopgezet,
heeft de rijkswerkgever nog niet op dit
voorstel gereageerd.
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Contractovername voor
vaste rijksmedewerkers
Aan rijksmedewerkers met een vast dienstverband kan door de werkgever
een contractovername worden aangeboden.
Dit betekent dat de medewerker uit dienst gaat bij het Rijk en per diezelfde
datum in dienst gaat bij de overnamepartij.
Dit kan gebeuren wanneer bijvoorbeeld
een medewerker niet op zijn plek zit en
er al trajecten zijn gevolgd die niet tot
een oplossing hebben geleid. Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
Personeel (van BZK) adviseert en coördineert dit proces en werkt hiervoor
samen met ‘Het Publieke Domein’ (HPD).
Bij een contractovername neemt de
medewerker ontslag als rijksambtenaar
en krijgt, afhankelijk van de begeleidingsperiode, een tijdelijke of vaste
aanstelling bij HPD. Gedurende dit
dienstverband begeleidt HPD de medewerker in het vinden van een nieuwe
functie bij een andere werkgever of om
aan de slag te gaan als zelfstandig
ondernemer.
Let op: de medewerker maakt op
vrijwillige basis gebruik van dit aanbod
en kan hiertoe niet worden verplicht.
Meer info: lees hier
Wat vinden de AC Rijksvakbonden?
Dit gaat buiten een cao-bepaling om
maar het gaat uitdrukkelijk wel op
vrijwillige basis. Hier wordt dus gebruik
gemaakt van de contractsvrijheid tussen
werkgever en werknemer.
Let op: dit idee gaat in tegen hetgeen
we als vakbonden hebben afgesproken
in het Van-Werk-Naar-Werk-beleid bij
reorganisaties. Neem dus contact op
met je vakbond indien je van je werkgever vanwege een reorganisatie een
aanbod krijgt voor contractovername. In
dat geval kan samen met de vakbond
de alternatieven worden gewogen.
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Aantal fitnessscholen
in 2021 uitgebreid?
Vanaf 1 januari 2020 is de Werkkostenregeling door de fiscus versoepeld.
Zo bestaat er niet langer meer de fiscale noodzaak om als werkgever eerst
een contract met een fitnesscentrum aan te gaan.
Dit betekent dat in de cao Rijk nog een
onnodige beperking staat.
De vakbonden willen in de nieuwe cao
regelen dat de term ‘gecontracteerde
sportscholenlijst’ verwijderd wordt.
Zodoende kan iedere rijksmedewerker
dan fiscaal voordelig sporten. De medewerker kan dan de abonnementskosten
bruto vanuit zijn IKB (Individueel Keuzebudget) betalen.

Dit betekent wel, zo meldt de rijkswerkgever, dat dan het totaal aan ‘Werkkostenregelingen’ opnieuw bekeken moet
worden. Want uitbreiding van de fitnessregeling leidt tot overschrijding van de
ruimte en dit betekent voor de werkgever een eindheffing van 80% over de
overschrijding. Deze gevolgen zijn de
reden dat verschillende ministeries niet
zomaar willen meewerken om de cao
Rijk hierop aan te passen.

IKB-spaarverlof en PAS
Wil de medewerker die meedoet aan de PAS-regeling IKB-spaarverlof
opnemen? Dan moet hij bij opname van IKB-spaarverlof minimaal 50%
van zijn oorspronkelijke arbeidsduur blijven werken.
Dit betekent niet dat de medewerker
dan maar halve weken vrij kan nemen.
Hij mag het spaarverlof aaneensluitend
opnemen, alleen het spaarverlof samen
met het PAS-verlof mag niet meer zijn
dan 50% van het aantal uren dat hij in
dat jaar moet werken.
Wil de PAS’er toch het spaarverlof
inzetten om bijvoorbeeld een jaar
eerder te stoppen met werken, dan kan
dat wel. Alleen kan de medewerker in
het jaar dat hij stopt met werken en dan
spaarverlof opneemt, geen gebruik
meer maken van de PAS-regeling. In dat
geval moet de medewerker dus stoppen
met de PAS-regeling.
Overigens is het maximaal aantal spaarverlofweken dat de rijksmedewerker kan
sparen nog beperkt tot 50 weken. De
wetgeving biedt de mogelijkheid om
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100 weken verlof te sparen en dit is ook
de inzet van de vakbonden bij het
cao-overleg. Daarbij realiseren de vakbonden zich dat oudere medewerkers
hier minder gelegenheid voor hebben
dan jongere medewerkers. Desondanks
willen de bonden de medewerkers die
dit wensen, in de gelegenheid stellen
om dit te gebruiken.
Let op: het risico met wetgeving is dat
deze ook weer kan veranderen, zoals we
in het verleden gezien hebben met de
levensloopregeling. (Deze tegoeden
mogen ook niet overgeheveld worden
naar de spaarverlofregeling.)
Anno 2021 mogen medewerkers wettelijk gezien maximaal 100 weken spaarverlof sparen zonder dat dit fiscale
gevolgen heeft, maar een ander kabinet
kan dus deze wetgeving in de toekomst
weer wijzigen.
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De aanpassing van de
vaste TOD 55+ bij het
opnemen van gekochte
uren en van verlof uit de
verlofspaarregeling
Medewerkers kunnen binnen het IKB
(Individueel Keuzebudget) gekochte
uren en spaarverlofuren opnemen. Over
gekochte uren wordt het salaris per uur
plus 16,37% IKB-budget betaald. Over
de spaarverlofuren wordt de waarde van
een IKB-spaarverlofuur uitbetaald. Deze
waarde is gelijk aan het salaris per uur
plus 16,37%.
Bij de uitvoering blijkt dat P-Direkt bij
medewerkers met een vaste TOD 55+
een naar rato korting toepast op deze
vaste TOD 55+. Dit wekt verbazing.
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Want de bonden zien in de cao Rijk
geen grondslag voor een naar rato
aanpassing van een vaste toelage zoals
de vaste toelage TOD 55+. De rijkswerkgever heeft een ander zienswijze. Hij
stelt dat de korting van de vaste TOD
55+ het gevolg is van het feit dat er geen
regulier TOD wordt betaald bij het
opnemen van gekochte uren of van uren
uit de verlofspaarregeling.
Kortom: vakbonden en rijkswerkgever
zijn het niet met elkaar eens. Wordt
vervolgd.
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Wist je dat..?
...de medewerker nog steeds tijdelijk extra uren
betaald kan werken zonder dat dit gevolgen heeft
voor zijn arbeidsduur?
Voorheen hadden we IKAP, waardoor de medewerker bijvoorbeeld
100 uur meer kon werken. Maar ook met het Individueel Keuzebudget (IKB) kan de
medewerker meer uren werken. Dit is namelijk geregeld in artikel 9.2 van de cao Rijk.

...er een verlenging tot juni 2022 is van de gratis A+O fonds regelingen ‘Blik
vooruit’ en ‘Loopbaanadvies’?
Via deze regelingen kun je subsidie aanvragen voor scholing of een vertrouwelijk loopbaanadvies.
Meer info: lees hier.

...er een arbocatologus COVID-19 is gepubliceerd voor het Rijk?
Meer info: lees hier.

...het A+O fonds Rijk medewerkers € 5.000,- subsidie biedt voor een
vernieuwend initiatief?
Dit is geregeld in de stimuleringsregeling ‘Samen voor ontwikkeling’. Via de stimuleringsregeling kunnen medewerkers, in overleg met de leidinggevende, € 5.000 aanvragen voor een
vernieuwend initiatief dat het werk, team of organisatie voordelen oplevert.
Doel: het uitproberen van nieuwe ideeën en zo uitvinden wat wel en wat niet werkt.
Meer info: lees hier.
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