MAART 2022
AC RIJKSVAKBONDEN
IN DEZE NIEUWSBRIEF:
•
•
•
•
•
•
•

Onderhandelingen cao zijn nog niet begonnen
Geschil tussen rijkswerkgever en vakbonden over vaste Toelage
Onregelmatige Diensten bij het opnemen van IKB-verlof
Capaciteitsmanagement in het roosterproces
Hoe zijn de thuiswerkjaren 2020 en 2021 verlopen en wat
betekent dat voor hybride werken
Wanneer is er wel/niet sprake van inzet van flexibele arbeid
bij het Rijk?
Screening: wat mag wel en wat mag niet en wat is de rol van de
medezeggenschap?
Wist je dat?

KADER

WWW.ACRIJKSVAKBONDEN.NL | INFO@ACRIJKSVAKBONDEN.NL | WWW.NCF.NL | WWW.JUVOX.NL | WWW.VPWNET.NL | WWW.VCPS.NL | WWW.UNIE.NL

NIEUWSBRIEF KADER

NIEUWSBRIEF

Van ‘nog niet
gestarte caoonderhandelingen’ tot
‘wat mag wel/niet bij
screening’

Inleiding

Van ‘nog niet gestarte
cao-onderhandelingen’
tot ‘wat mag wel/niet bij
screening’

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,
Thuiswerken in coronatijden; hybride werken nu. De één wil niet
anders meer, de ander kan niet wachten om weer in de trein te
stappen. Hoewel velen uitkijken naar het hybride werken is er
een kleine groep medewerkers die zorgpunten heeft. Meer
hierover in deze nieuwsbrief.
Een zorgpunt is ook de toenemende inflatie. Welk effect gaat dit
hebben op het komende cao-overleg en wanneer starten de
onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk?

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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Onderhandelingen
cao zijn nog niet
begonnen
Cao-inzet AC Rijksvakbonden
De huidige cao Rijk is in november 2021
afgesloten en loopt tot 1 april 2022. De
AC Rijksvakbonden en de collega-vakbonden zijn klaar voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Onze inzet
is begin maart naar de leden toegestuurd. We willen nu zo snel mogelijk
starten met het cao-overleg, maar niet
voordat we eerst een inzet van de
werkgever zien.
Onderhandelingen nog niet gestart
Helaas zijn de cao-onderhandelingen
nog niet begonnen. Waarom niet?
De rijkswerkgever geeft aan pas begin
mei te kunnen starten met de cao-onderhandelingen. Waarom zo laat? Omdat ze, zo meldt de rijkswerkgever, nog
bezig zijn met het ophalen van caowensen bij de departementen en daarna nog mandaat moeten krijgen van het
kabinet om de cao-onderhandelingen in
te kunnen gaan. Voor het financiële
mandaat is besluitvorming in de Voorjaarsnota nodig en dit wordt formeel in
mei vastgesteld.
Meer info lees je hier.
Irritatie bij de vakbonden
Het is heel irritant dat bij herhaling de
minister van BZK niet voldoende geld
heeft geregeld om constructieve onderhandelingen te kunnen starten.
De bonden hebben daarom ook tegen
de werkgever Rijk gezegd, dat zij zelf
maar moet uitleggen aan haar medewerkers waarom de werkgever nog niet
klaar is om te starten bij de cao-onderhandelingen, terwijl ze weet dat op 1
april de cao verloopt.
Dat is op 17 maart jl. inderdaad gebeurd
op het rijksportaal. (Let op: dit bericht
kan je alleen lezen op je rijkswerkplek.)
Het zou daarom goed zijn indien vakbondsleden en de overige rijksmedewerkers hun ongenoegen ook bij de
werkgever uiten en dat kan door een
reactie te plaatsen onder het artikel van
de rijkswerkgever op rijksportaal.
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Want de bonden kunnen de werkgever
wel aan de onderhandelingstafel dwingen, maar als de werkgever Rijk ons dan
niets te vertellen of te bieden heeft dan
zal dat niet tot een cao-resultaat leiden.
Dus helaas schieten we daar op dit
moment niets mee op.
Overigens betekent het verlopen van de
cao niet automatisch dat de loonsverhoging dan ook pas in kan gaan nadat de
bonden en de werkgever Rijk overeenstemming hebben bereikt over een
nieuwe cao. In het verleden hebben de
bonden en de rijkswerkgever regelmatig
een loonsverhoging met terugwerkende
kracht in laten gaan, zodat het vertragen
van de werkgever om tot een onderhandelingsresultaat te komen niet wordt
beloond. Maar goed, ondertussen zitten
vakbondsleden wel met stijgende kosten
en nog geen loonsverhoging. En helaas
kunnen de bonden daar op dit moment
nog niets aan doen.
Interview over de nieuwe cao Rijk met een
van de werkgeveronderhandelaars
Welke belangrijke thema’s staan er voor de
cao 2022 op stapel? Dat vroeg UBR Rijk aan
een van de werkgeveronderhandelaars.
Lees het interview.
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Geschil tussen rijkswerkgever en
vakbonden over vaste Toelage
Onregelmatige Diensten bij het
opnemen van IKB-verlof
en spaarverlof opneemt, krijg je geen
toelage voor iedere dag die je verlof
opneemt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
vaste TOD, maar ook voor de toelage
bezwarende omstandigheden of aanvullend maandinkomen bij gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid.
Medewerkers beschouwen een vaste
toelage vaak als een structureel onderdeel van hun inkomen en hebben hun
uitgavenpatroon aangepast op het krijgen van deze toelage. Spaarverlof opnemen wordt hiermee veel moeilijker voor
medewerkers die financieel afhankelijk
zijn van een vaste toelage.
Bovendien sparen veel medewerkers met
een vaste toelage nu al IKB-uren zonder
dat ze zich bewust zijn van de grote
gevolgen voor hun inkomen bij het
opnemen van deze uren.

Welke inkomenscomponenten moet de
werkgever uitbetalen bij opname van
gekocht IKB-verlof en IKB-spaarverlof?
Hierover zijn de rijkswerkgever en de
vakbonden het niet eens.
Wat was ook alweer het probleem?
De werkgever Rijk betaalt tijdens het
opnemen van gekochte IKB-uren en
IKB-spaarverlof geen vaste Toelage
Onregelmatige Dienst (TOD) door. De
vakbonden zijn het hiermee oneens en
vinden dat de werkgever Rijk de cao niet
op de juiste manier opvat.
Lees er hier meer over.
Wat betekent dit voor de medewerker
die vaste toelagen ontvangt?
Als de werkgever geen vaste toelagen
doorbetaalt tijdens het opnemen van
gekochte uren en bij IKB Spaarverlof,
heeft dit grote gevolgen voor medewerkers die spaarverlof opnemen. Als je op
dit moment een vaste toelage ontvangt
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Geschil naar de AAC
Eind vorig jaar is het geschil voorgelegd
aan de Advies en Arbitragecommissie
(AAC). De AAC heeft ondertussen advies
uitgebracht. De AAC ziet mogelijkheden
dat de rijkswerkgever en de vakbonden er
in onderling overleg nog uit komen.
Hiervoor krijgen ze tot 30 maart de tijd.
Indien het geschil blijft bestaan dan zal
de AAC advies geven.
Naar welke mogelijke oplossing wordt
nu gekeken?
De werkgever stelt voor om het maandinkomen te gebruiken als prijs bij het
kopen van IKB-uren en als waarde bij
opname van gekochte IKB-uren en IKBspaarverlof.
De AC Rijksvakbonden vinden het de
moeite waard dit verder uit te zoeken
maar we zijn wat huiverig voor wat we
allemaal kunnen tegenkomen qua onverwachte effecten. Er is dan ook door de AC
Rijksvakbonden een werkgroep geformeerd (waarin medewerkers participeren
die in roosterdienst werken) die bekijkt
tegen welke haken en ogen we mogelijk
aanlopen.
Wordt vervolgd.
4

Capaciteitsmanagement
in het roosterproces

Vakbonden en de werkgever hebben afspraken gemaakt over capaciteitsmanagement voor alle organisaties waar medewerkers in een onregelmatig
rooster werken.
Invoering 1 maart 2022
Vanaf 1 maart 2022 moeten deze organisaties ervoor gaan zorgen dat de
beschikbare bezetting voldoende is om
te voldoen aan de capaciteitsvraag. Om
dit te bevorderen hebben werkgever en
bonden een capaciteitsoverzicht gemaakt. In dit overzicht wordt de gevraagde capaciteit afgezet tegen het
aantal beschikbare uren. Roosterorganisaties zijn verplicht dit overzicht (of een
gelijkwaardig overzicht) te gebruiken.
Overleg met medezeggenschap
Zo vaak als nodig, maar tenminste één
keer per jaar bespreken roosterorganisaties dit capaciteitsoverzicht met de
medezeggenschap. Is de capaciteit niet
op orde, dan moet de werkgever in
overleg met de medezeggenschap
maatregelen nemen om de capaciteit zo
snel als mogelijk op orde te krijgen. Ook
als de werkgever verwacht dat door
veranderingen in capaciteitsvraag of
bezetting een tekort ontstaat, moet hij
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de problemen die dit kan opleveren en
de mogelijke oplossingen daarvoor met
de medezeggenschap bespreken.
Wat te doen bij meningsverschillen
Het kan natuurlijk gebeuren dat werkgever en medezeggenschap van mening
verschillen over de vraag of er een
capaciteitsprobleem is of over de maatregelen die nodig zijn. In dat geval
kunnen zij (samen of afzonderlijk) een
oordeel vragen van de Commissie
Capaciteit waarin de werkgever Rijk en
de bonden zijn vertegenwoordigd.
Verbetervoorstellen capaciteitsoverzicht
De AC Rijksvakbonden gaan de komende tijd bekijken hoe we het beste de
ervaringen van vooral onze medezeggenschappers kunnen ophalen. Met
deze ervaringen gaan wij de komende
jaren waar nodig het capaciteitsoverzicht en het proces dat we hebben
afgesproken verbeteren.
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Hoe zijn de thuiswerkjaren 2020 en 2021
ervaren en hoe kijken rijksmedewerkers
aan tegen hybride werken?

De één wil niet anders meer, de ander
kan niet wachten om weer in de trein te
stappen.
Veel rijksmedewerkers waarderen het
thuiswerken. Sterker nog, velen kijken
ernaar uit om straks hybride te werken.
Toch is er een kleine groep medewerkers die om uiteenlopende redenen
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problemen en zorgpunten heeft. En wat
zijn deze zorgpunten dan?
Om daarover een beter beeld te krijgen,
is door de AC Rijksvakbonden eind vorig
jaar een kleinschalige vragenlijst uitgezet.
Benieuwd naar de reacties?
Lees hier verder.
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Wanneer is er wel/niet sprake van
inzet van flexibele arbeid bij het Rijk?
Kortgezegd: al het structurele werk wordt uitgevoerd door werknemers die
een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden hebben. Inzet van
flexibele contractvormen beperkt zich tot tijdelijke werkzaamheden.
Wanneer inzet van uitzendkrachten?
Van uitzendkrachten kan bijvoorbeeld
gebruik worden gemaakt vanwege een
- eventueel periodiek terugkerende piek in werkzaamheden. Bij groepsgewijze inzet van uitzendkrachten voor
piekbelasting dient hierover overleg
plaats te vinden in het Decentraal
Georganiseerd Overleg of met de medezeggenschap.
Wanneer worden wel/niet tijdelijke
dienstverbanden en externe inhuur
voortgezet?
Bij het aflopen van tijdelijke dienstverbanden of externe inhuur, dient voorafgaand aan een eventuele (tijdelijke)

verlenging van het dienstverband of de
inhuur, een beoordeling plaats te vinden. Daarbij moet worden bezien of er
sprake is van tijdelijke werkzaamheden
of van gerechtvaardigde tijdelijke vervulling van structurele werkzaamheden.
Wanneer inzet van payrolling?
Het korte antwoord: niet.
Uitgangspunt is om structureel werk via
een passende arbeidsrelatie in te vullen
en het inhuren van extern personeel
zoveel mogelijk te voorkomen. De
inhuurvorm ‘payrolling’ is dan ook niet
toegestaan in de sector Rijk.
Meer info? Kijk hier.

Screening: wat mag wel en wat mag
niet en wat is de rol van de
medezeggenschap?
Screening is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling gekomen
omdat blijkt dat er meer infiltratie is vanuit criminele organisaties bij
delen van de overheid.
Doel van screening is te voorkomen dat
mensen met criminele intenties de
overheid binnenkomen en op die manier informatie vergaren die ze kunnen
gebruiken voor criminele doeleinden.
Screenen is overigens slechts een van de
maatregelen die getroffen worden om
te voorkomen dat er criminele invloeden
in een organisatie binnen sluipen.
In dit kenniswebinar wordt ingezoomd
op de maatregel ‘screening’. De volgende onderwerpen worden behandeld:
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1.

De verschillende vormen van
screening
2. Wat zijn de gevolgen voor medewerkers?
3. Wat is afgesproken in de CAO?
4. Wat is de rol van vakbonden en
medezeggenschap?
Wil je het webinar bekijken?
Klik dan hier en vul het volgende paswoord in: 63?fYKkV
Het webinar duurt 45 minuten.
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Wist je dat..?
... vakbondskaderleden geen recht hebben op een
thuiswerkvergoeding als zij tijdens hun vakbondsverlof
thuis activiteiten verrichten voor de vakbond?
De rijkswerkgever ziet dit namelijk als verlof. En bij verlof wordt er
geen thuiswerkvergoeding uitgekeerd.

... de zogenaamde ‘plaatsmakersregeling’ nog steeds
bestaat?
De ‘Makelaar voor Plaatsmakers’ helpt bij het matchen van verplichte
Van Werk Naar Werk (VWNW)-kandidaten en rijksmedewerkers die
gebruik willen maken van de plaatsmakersregeling. De makelaar werkt
rijksbreed en ondersteunt de zoektocht naar een succesvolle match. De
makelaar kan eraan bijdragen dat verplichte VWNW-kandidaten hun loopbaan
bij de rijksoverheid kunnen vervolgen en dat plaatsmakers gebruik kunnen maken van de regeling.
Lees er hier meer over.

... in de cao 2020-2021 geen afspraken gemaakt konden worden met de
rijkswerkgever over de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)?
Vakbonden zullen in de nieuwe cao-inzet 2022 dit punt opnieuw opnemen. Een cao-afspraak is
formeel gezien, geen vereiste om een individuele RVU af te spreken met een werknemer die daaraan
behoefte heeft. Bekend is wel dat de werkgever hiervan geen voorstander is en dit beleidsmatig
onwenselijk vindt. Dus hoewel juridisch mogelijk, zal de werkgever de optie om op individuele basis
van versoepeling RVU gebruik te maken niet aanreiken.

... er een STAP-budget voor scholing en ontwikkeling vanaf 1 maart beschikbaar is?
Het STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor STimulering van de ArbeidsmarktPositie. Je kan een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken voor
scholing. Deze vergoeding vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider.
Lees er hier meer over.

… er een TNO-wegwijzer ‘Seksuele Intimidate op het werk’ is?
TNO heeft deze wegwijzer in 2020 ontwikkeld en kan organisaties helpen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk aan te pakken. In de wegwijzer staan voorbeelden waarmee je kan
herkennen wanneer seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Ook geeft de wegwijzer
praktische info en tips voor een passende aanpak van seksuele intimidate op het werk.
Lees er hier meer over.
Nieuwsbrief Kader - Maart 2022

8

Maak je collega
ook lid!
Binnen de rijksoverheid zijn verscheidene vakbonden dagelijks actief
bezig om de belangen van hun leden te behartigen.
De namen van onderstaande organisaties zijn jou al wel bekend.

•

NCF
Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

•

Justitievakbond Juvox

•

VPW
Vakorganisatie van medewerkers werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur
en Milieu (voormalig ministerie van Verkeer en Waterstaat)

•

VCPS
Vakorganisatie van werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector

•

De Unie

Deze vijf vakbonden, allen binnen de
sector Rijk, hebben besloten om heel
nauw samen te werken onder de naam
AC Rijksvakbonden. De AC Rijksvakbonden zijn een onderdeel van de vakorganisatie Ambtenarencentrum waar in
totaal ongeveer 60.000 vakbondsleden
zijn georganiseerd.
De bedoeling van het samenwerken
onder de naam AC Rijksvakbonden, is
het optimaal gebruik maken van alle
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voordelen die de samenwerking biedt,
terwijl de eigen herkenbare vakorganisatie voor de aangesloten leden behouden blijft. De aanwezige werkorganisaties en hun deskundigen werken op
deze wijze optimaal samen. En daar
profiteren leden rechtstreeks van.
Vindt jouw collega vakbondswerk ook
belangrijk? Maak hem of haar dan lid
van een van de AC Rijksvakbonden.
Je collega’s zijn van harte welkom.
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