Nieuwsbrief
• Nieuwe verlofregeling of toch
behoud van de PAS?
• De RVU-regeling
• Verduurzaming van jouw woning
• Stijgende prijzen

September 2022

Inleiding
In deze nieuwsbrief lees je hoe de AC Rijksvakbonden jou gaan
helpen bij het maken van een keuze tussen de nieuwe verlofregeling of de regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS).
Verder lees je over de voorbereidingen van de werkgever Rijk voor
de uitvoering van de Regeling vervroegde uittreding (RVU) en over
de financiële mogelijkheden om jouw woning te verduurzamen. En
ten slotte wat de stijgende inflatie betekent voor deze cao.

De AC Rijksvakbonden

Nieuwe verlofregeling of toch
behoud van de PAS?
De nieuwe verlofregeling, waarin je per
jaar extra IKB-uren ontvangt, vervangt
de huidige PAS-regeling. Medewerkers
van 45 jaar of ouder kunnen echter
kiezen om de PAS-regeling te behouden.
Maar hoe weet je wat je moet kiezen?
Om je hiermee te helpen, ontvang je
tussen 10 oktober en 20 oktober 2022
aanvullende informatie van P-Direkt. Je
krijgt een brief thuis en je ontvangt een
mail op je werkmailadres. P-Direkt legt
uit welke twee opties je hebt en hoe je
voor 1 januari 2023 kunt aangeven voor
welke optie je kiest. Daarnaast werken
de AC Rijksvakbonden samen met de
werkgever Rijk aan een hulpmiddel om
te berekenen hoeveel verlofuren een
keuze voor PAS- of voor de nieuwe
verlofregeling jou oplevert. Vind je het
dan toch nog lastig om een keuze te
maken? Dan kan je jouw vakbond bellen
om jou te helpen met deze keuze.

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden

Samen bespreken we dan jouw
situatie en kijken we wat voor jou het
beste is.
Je moet jouw keuze vóór 1 januari
2023 maken. Je hebt dus nog de tijd.
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De RVU-regeling
Per 1 januari 2023 start een Regeling
voor vervroegde uittreding (RVU).
Deze geldt voor iedereen die:
•
43 of meer dienstjaren bij de overheid heeft gewerkt;
•
waarvan tenminste de laatste 10 jaar
bij het Rijk en
•
2 jaar voor de AOW-leeftijd zit.
De werkgever betaalt dan een bedrag
van € 1874,- bruto per maand bij een
36-urige werkweek. De AC Rijksvakbonden willen graag dat de werkgever dit
bedrag per maand betaalt. Het probleem is dat P-Direkt dit niet kan uitvoeren. Er wordt daarom een externe partij
gezocht die deze regeling voor de
werkgever Rijk uitvoert. Volgens de

regels dient dit echter Europees
aanbesteed te worden, waardoor ook
Europese bedrijven kans maken op
deze opdracht. Maar dat kost natuurlijk tijd. Het is daarom onduidelijk of
en wanneer dit lukt.
Indien dit niet (op tijd) lukt dan zal de
werkgever Rijk dit bedrag in één keer
uitbetalen. In plaats van 24 maanden
lang € 1874,-, ontvang je dan het hele
bedrag in één keer bij ontslag. De AC
Rijksvakbonden blijven aandringen
op een maandelijkse uitkering, maar
wij kunnen geen invloed uitoefenen
op de Europese regels over aanbesteding. Dit ligt helaas niet in onze
invloedsfeer.

Verduurzaming van jouw woning
Als je de vijfjaarlijkse bijdrage van
€ 750,- van de werkgever Rijk nog niet
hebt gebruikt voor meubilering en stoffering van de thuiswerkplek, dan kan je
dit geld vanaf 1 januari 2023 ook inzetten
om jouw woning te verduurzamen.
Daarnaast kun je tot maximaal € 750,per vijf jaar van je IKB-budget inzetten
voor dit doel (mits nog niet gebruikt).
Over de € 750,- uit jouw IKB-budget hoef
je dan geen belasting te betalen.

Dat is in deze tijd extra interessant
vanwege de hoge energieprijs. De AC
Rijksvakbonden bereiden een overzicht van mogelijkheden voor om de
woning te verduurzamen waardoor je
minder gas en elektriciteit verbruikt.
Op deze manier kan je op een voordelige manier in totaal € 1500,- inzetten, waarbij je dan in de toekomst
minder kwijt bent aan jouw energierekening.

Stijgende prijzen
Een steeds groter deel van je inkomen
ben je kwijt aan wonen, energie en de
supermarkt. De Europese Commissie
rekende uit dat je dit jaar 9,4% meer
kwijt bent dan vorig jaar. Volgens de cao
krijg je dit jaar 2,5% en € 75,- loonsverhoging per maand. Dat is dus niet voldoende om de stijging van alle kosten te
betalen. Daarom roepen de AC Rijksvak-

bonden samen met alle andere bonden
binnen de overheid de ministers op om
deze stijgende prijzen te compenseren.
Lees hier onze oproep.
Minister Bruins Slot reageerde afgelopen dinsdag op NPO Radio 1 bij Villa
VdB op de oproep van de bonden.
Luister hier naar haar reactie.
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Wil jij alvast reageren op deze nieuwsbrief?
Klik dan hier.
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