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   Redactie: 
   Secretariaat Platform SOR 
   Strevelsweg 700-305, 3083 AS  Rotterdam 
   Email: angeliquekansouh@ncfned.nl 
 

Secretariaat Platform SOR gesloten tijdens de 
Kerstperiode  

Het Secretariaat Platform SOR is tijdens de kerstperiode 
gesloten van 22 december 2008 tot 4 januari 2009. 
Wij wensen jullie allen een mooi kerstfeest, veel familievreugde en 

een heel voorspoedig 2009 toe. 

 
Langetermijnontwikkelingen ABP  

Op 31 oktober jl. heeft hierover een themamiddag plaatsgevonden. 
Onder meer zijn de Europese regels en ontwikkelingen op 
pensioengebied besproken evenals de regels van de 
toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB). De risico‟s voor het 
garanderen van de vaste pensioenuitkering bij tegenvallende 
rendementen hebben de revue gepasseerd evenals de 
mogelijkheden om deze risico‟s op te vangen. Uiteraard is ook 
gesproken over de huidige kredietcrisis. Vanuit de deelnemers aan 
deze themamiddag werd opgeroepen om gedurende deze 
kredietcrisis een bepaalde onderdekking tot te staan. Ook 
meenden zij dat het nu niet de tijd is om al te beslissen om tot niet-
indexatie over te gaan. 
 
 
 
 
Premies ABP 2009  
De totale pensioenpremie blijft – met een gemiddelde stijging  
van 0,3% van het salaris – vrijwel gelijk. 
 
Besluit over wel/niet indexatie door APB  
Het bestuur van ABP neemt eind december een besluit over de 
aanpassing van het pensioen aan de algemene loonontwikkeling 
(indexatie) voor 2009.  
Het achterwege laten van (een deel van) de indexatie is overigens 
niet alleen op de aanspraken van gepensioneerden van 
toepassing, maar ook op die van de actieve deelnemers. “Het 
indexatie-instrument is daarom een effectiever middel geworden 
om de dekkingsgraad te verbeteren. De andere kant van de 
medaille is dat het risico (ofwel de kosten van het gebruik van het 
indexatie-instrument) meer bij de huidige werkenden is komen te 
liggen. Die voelen dat niet direct in de portemonnee maar krijgen 
de rekening pas als ze met pensioen gaan”, zo stelt het Centraal 
Planbureau (CPB). 
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Onduidelijkheid over ‘doelmatig’ openbaar vervoer 

Stel: je woont in Lutjebroek en daar is alleen een buurtbus die ook nog eens in de schoolvakanties 
volgens een aangepast rooster rijdt. Als je werkdag ten einde loopt, is er geen openbaar vervoer (OV) 
meer dat naar Lutjebroek terug rijdt. Je zou zeggen hier is sprake van ondoelmatig OV. Vindt de 
werkgever ook dat hier sprake is van ondoelmatig reizen? 

Antwoord: nee. De werkgever stelt namelijk dat niet van belang is of er ook daadwerkelijk openbaar 
vervoer vanaf/naar je woonplaats rijdt. Van belang is dat er op de werkplek 2x/uur openbaar vervoer 
komt (ongeacht van welke woonplek dit vervoer komt). Het maakt hierbij dus niet uit of dit openbaar 
vervoer ook daadwerkelijk richting de woonplek van de medewerker rijdt. Ook het verschil in reistijd 
tussen het openbaar vervoer en de auto speelt geen rol. 

 

 

 

 
 

Knelpunten uitvoering nieuwe woon-werkregeling 

BZK komt met voorstellen om de knelpunten op te lossen. 

Knelpunt gebruik fiets en OV bij woon-werk 
Indien je nu met de fiets naar de opstapplaats OV rijdt, krijg je voor dit deel geen vergoeding m.u.v. de 
stallingskosten voor de fiets. Alleen indien de fiets gebruikt wordt voor het hele traject woon-werk, geldt 
de hoge km-vergoeding van Euro 0,15/km. 
BZK stelt nu voor om medewerkers die naar een OV-opstapplaats reizen (ongeacht vervoermiddel) een 
vergoeding van Euro 0,05/km te geven. Maar: de vergoeding voor stallingskosten komt dan te vervallen 
én de zonekaart voor de afstand van woning naar opstapplaats OV moet ingeleverd worden.  

 

 

 

 
 

Knelpunt gebruik fiets en gedeeltelijk gebruik van de auto bij woon-werk volgens vast patroon  
Dit laat de regeling nu niet toe. BZK-voorstel is dat werknemers een vast patroon voor een jaar kunnen 
vastleggen in een verklaring (bijv. de dag dat met de eigen auto wordt gereisd i.v.m. 
wegbrengen/ophalen kinderen). Op die manier kunnen de hoge km-vergoeding voor de fiets en de lage 
km-vergoeding voor de auto gecombineerd worden. 

Wat vindt Het Ambtenarencentrum hiervan? 

Dit is natuurlijk een vreemde redenering en Het Ambtenarencentrum heeft 

deze beleidslijn dan ook aangevochten bij de rechter. De rechter stelde 

echter in alle casussen de werkgever gelijk. 

Met de nieuwe woon-werkregeling die per 1 juli 2008 is ingegaan, hebben 

Het Ambtenarencentrum en de collegabonden opnieuw de criteria van 

doelmatig openbaar vervoer ter discussie gesteld. De bereidheid bij de 

werkgever om dit op te lossen is niet erg groot. De werkgever verzet zich 

namelijk erg tegen een versoepeling van de doelmatigheidscriteria. Voor 1 

januari 2009 moet duidelijk zijn of partijen overeenstemming kunnen 

bereiken over nieuwe criteria doelmatigheid. Het Ambtenarencentrum is al 

met al weinig hoopgevend.  

Lees meer hierover in de volgende column „knelpunten uitvoering nieuwe 

woon-werkregeling‟ 

 

Kortom: vraag is of dit voor fietsers voordeliger zal zijn indien zij 

voorheen wel hun stallingskosten vergoed kregen. Wél is het voorstel 

voordeliger voor medewerkers die met de auto naar het station reizen. 

Zij ontvangen dan Euro 0,05/km en nu ontvangen zij hiervoor geen 

enkele vergoeding. 

Bonden vinden dit echter geen antwoord op de voorgelegde 

problematiek. De lijn was altijd om gebruik van fiets en OV te 

stimuleren. Wordt vervolgd. 
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Knelpunt gebruik fiets en incidenteel eigen vervoer 
BZK vindt dat vermindering van de fietsvergoeding bij heel incidenteel gebruik van eigen vervoer niet de 
bedoeling is. In geval van dienstreizen bijvoorbeeld zou dit niet mogen leiden tot een lagere 
fietsvergoeding. Indien de bonden concrete voorvallen kennen waar werknemers hun hoge 
fietsvergoeding zijn kwijtgeraakt als gevolg van gebruik van de eigen auto voor dienstreizen, wordt BZK 
hiervan graag op de hoogte gesteld.  
NB: bij structureel combineren van auto en fiets geldt deze regeling niet! 

 
 
 
 
 
Knelpunt regioproblematiek 
Voor wat betreft de regioproblematiek is het voorstel van BZK om te komen met een beleidslijn waarbij 
de hardheidsclausule tijdelijk wordt toegepast namelijk vanaf 1 oktober 2008 t/m 2010. Deze beleidslijn 
houdt in dat een beroep op de hardheidsclausule vanwege de regioproblematiek onder bepaalde 
voorwaarden wordt gehonoreerd:  

 Zo moet de reistijd woon-werk (enkele reis) met het OV minimaal 1,5 uur bedragen 

 De reistijd met de eigen auto moet vervolgens de helft sneller kunnen 

 Verder dient er in de laatste 5 jaar sprake te zijn van een wijziging in omstandigheden buiten de 
invloed van de medewerker (bijv. verhuizing kantoor, opheffing OV halte). En de gevolgen van deze 
wijzigingen mogen niet al worden gecompenseerd door het sociaal flankerend beleid of andere 
voorzieningen 

Wordt aan deze voorwaarden voldaan? Dan geldt de hoge km-vergoeding van Euro 0,15/km bij woon-
werktraject, aldus het BZK-voorstel. 

 
 

Minder pensioengevolgen bij IKAP-ruil 

Op grond van de cafetariaregeling (bij het Rijk de zgn. “IKAP-regeling”) kunnen bestanddelen van het 
brutoloon worden omgezet in onbelaste vergoedingen. Deze omzetting heeft mogelijk gevolgen voor de 
pensioenopbouw. Recentelijk is bepaald dat onder de volgende voorwaarden een verlaging van het 
pensioengevend loon achterwege mag blijven:  

 het moet gaan om een schriftelijk vastgelegde regeling die open staat voor ten minste 3/4 van de 
werknemers.  

 de verlaging van het loon dient tijdelijk te zijn, dus niet structureel.  

 de ruil van loon mag alleen plaatsvinden tegen vrije vergoedingen op grond van een ruil die 
voldoet aan bepaalde voorwaarden of tegen een vermindering van de arbeidsduur van max. 10% 

 de verlaging mag max, 30% van de grondslag bedragen.  
 
Kortom: de lijst met mogelijke ruilvarianten waarbij het pensioengevend loon niet verlaagd hoeft te 
worden, wordt vergroot mits de ruil past binnen de grens van 30%. Het is nu bijvoorbeeld ook mogelijk 
loon te ruilen in een vakbondscontributie of reiskosten (niet met openbaar vervoer) zonder gevolgen voor 
het pensioengevend loon.  

 
 

Het Ambtenarencentrum zet vraagtekens bij het 

„tijdelijk‟ toepassen van de hardheidsclausule, Ook 

de voorwaarden roepen veel vragen op over de 

toepassing in de praktijk. Wordt vervolgd. 
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Per 1/1/9 nieuwe IKAP-ruil (t.b.v. een hogere km-vergoeding voor woon-werkverkeer)  

Per 1 januari 2009 wordt de nieuwe IKAP-ruil t.b.v. een hogere reiskostenvergoeding voor woon-
werkverkeer ingevoerd.  

 

Wat houdt de regeling in? 
Met deze regeling kan de medewerker afzien van een aantal aanspraken in ruil voor een aanvullende 
belastingvrije kilometervergoeding. Deze „aanvulling‟ (ook wel „niet-benutte deel‟ genoemd) is het 
verschil tussen de voor het woon-werkverkeer ontvangen km-vergoeding en het bedrag dat voor 
diezelfde kilometers belastingvrij mag worden vergoed (thans Euro 0,19/km).  
Voorbeeld: als je met de auto naar kantoor gaat terwijl dit kantoor met doelmatig OV bereikbaar is, 
ontvang je Euro 0,05/km. Het niet-benutte deel is dan Euro 0,14/km. 
 
Welke bronnen kunnen hiervoor ingezet worden? 
Bronnen die hiervoor ingezet kunnen worden zijn het salaris november (voor het eerst salaris november 
2009) en de eindejaarsuitkering. 
Waarom alleen het salaris van november? Omdat op dat moment (eind van het jaar) er een redelijk 
inzicht is in de kilometers op jaarbasis. 
 
Hoe wordt de belastingvrije vergoeding berekend? 
Je reist 5 dagen in de week met de eigen auto 30 km enkele reis. Er is doelmatig OV beschikbaar. 
De tegemoetkoming op jaarbasis is dan: Euro 540 (30x2 x 214 x 5/5 x Euro 0,05, maar maximaal Euro 
45,00 in de maand). 
Vanuit fiscaal oogpunt mag je voor deze km een belastingvrije vergoeding ontvangen van Euro 0,19/km. 
Dit zou betekenen: Euro 2439,60.  
Je kan je tegemoetkoming in het woon-werkverkeer in dit voorbeeld dus aanvullen met max. Euro 
1899,60 (het verschil tussen Euro 2439,60 en Euro 540). Kortom: een brutobedrag inleveren om een 
nettobedrag te ontvangen.  
Je in te zetten salaris en eindejaarsuitkering november moeten dan wel toereikend zijn en je moet 
rekening houden met de maximale inzetbaarheid van de IKAP-bepaling zijnde 10% van je jaarsalaris. 
Houdt er ook rekening mee dat het verlagen van het brutosalaris kan leiden tot iets lagere uitkeringen 
sociale zekerheid. 

 

Hoe zit het met de salderingsregeling? 
Overigens deze nieuwe IKAP-ruil heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid om dienstreizen te salderen 
met de vergoeding voor woon-werkverkeer.  

 

 

Let op:  
Als de medewerker veel dienstreizen maakt, dan zal het niet-benutte 
deel al via de zgn. saldering zijn verrekend.  
Deze zgn. salderingsbepaling maakt het mogelijk om km-
vergoedingen voor dienstreizen te salderen met km-vergoedingen 
voor het woon-werkverkeer en vervolgens de gemiddelde km-
vergoeding te toetsen aan de belastingvrije vergoeding van Euro 
0,19/km. 
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Het Ambtenarencentrum start in 2009 voorbereidingen voor de nieuwe CAO 

Het Ambtenarencentrum is discussienota‟s aan het voorbereiden over arbeid en privé, arbeid en geld, 
arbeid op leeftijd EN arbeid en vakbond. In deze nota‟s wordt inzichtelijk gemaakt wat nu al geregeld is 
m.b.t. bovengenoemde onderwerpen en wat de kansen/bedreigingen zijn. Het Ambtenarencentrum wil 
deze 4 regelingen in 2009 voorleggen aan de achterban om zodoende te inventariseren of er nog 
aanvullende arbeidsvoorwaarden of –beleid nodig is. Uiteindelijk doel is om deze regelingen vervolgens 
te gebruiken voor de komende CAO-onderhandelingen. Meer info hierover in 2009. 

 

Korting 2
e
 ziektejaar bij terminaal zieken 

In de praktijk bleek dat er incidenteel door een werkgever toch in het 2
e
 ziektejaar bij terminaal zieken 

het salaris werd gekort tot 70%.  
Het Ambtenarencentrum heeft dit bij BZK aanhangig gemaakt aangezien dit niet getuigt van goed 
werkgeverschap. Ook BZK vindt salariskorting in dit soort situaties ontoelaatbaar. BZK heeft in een 
overleg met alle hoofden P&O bij de departementen gemeld dat het niet de bedoeling is dat 
medewerkers die terminaal ziek zijn in hun tweede ziektejaar worden gekort in salaris. In dit soort 
situaties moeten leidinggevenden gebruik maken van hun discretionaire bevoegdheid bij schrijnende 
gevallen en dient volledige loondoorbetaling plaats te vinden.  
BZK heeft een contactpersoon benoemd tot wie werkgevers/bonden zich kunnen wenden in geval van 
vragen.  

 

Klokkenluidersregeling  

In de huidige klokkenluidersregeling was de klokkenluider alleen beschermd via de Ambtenarenwet. In 
de praktijk bleek dit te weinig bescherming te bieden. Door politieke aandacht voor dit onderwerp 
(huidige regeling draagt niet bij aan het beschermen van ambtelijke klokkenluiders zoals in de praktijk 
inmiddels is gebleken) is door BZK een nieuw voorstel geïntroduceerd o.a. voor de sector Rijk.  
 
Door BZK wordt overigens verkend of zowel voor de marktsector als voor de publieke sector gewerkt 
kan worden met 1 regeling, en een gezamenlijk advies- en verwijspunt en 1 centraal onafhankelijk 
meldpunt. De nieuwe regeling voorziet in een uitbreiding van de kring van mensen die gerechtigd zijn om 
melding te doen (bijv. uitzendkrachten). Ook de definitie van „misstand‟ (dit moet kunnen worden 
gerelateerd aan „schadelijk voor het publieke belang‟) wordt aangepast zodat over meer zaken kan 
worden gemeld. Bovendien wordt het mogelijk om vertrouwelijk te kunnen melden. 

 

 

 

 

 

Standpunt: Het Ambtenarencentrum zal zo min mogelijk tijd aan deze regeling besteden. 

Niet omdat Het Ambtenarencentrum dit onderwerp niet belangrijk vindt maar omdat Het 

Ambtenarencentrum weinig fiducie heeft in de aanpak die BZK voorstaat. Een aantal 

eenvoudige zaken worden nu door BZK aangepakt. Het probleem is echter hoe deze 

„reparatiewerkzaamheden‟ uitwerken in de praktijk. De problemen die medewerkers 

hebben los je niet op door het instellen van een commissie. Voorbeeld: een ambtenaar 

worstelt met een probleem/misstand. Hij gaat hiermee naar de vertrouwenspersoon en 

besluit uiteindelijk de misstand niet te melden. Het blijkt dat de vertrouwenspersoon dan de 

aangifteplicht moet overnemen indien degene die de vertrouwenspersoon benaderd heeft, 

besluit om zelf de misstand (om wat voor reden dan ook) niet te melden. 

Kortom: er komen betere faciliteiten maar het is de vraag of alleen hierdoor medewerkers 

misstanden eerder zullen melden. 
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Bonden en BZK nog niet op 1 lijn wat betreft harmonisatie secundaire arbeidsvoorwaarden 

Onderstaand artikel is gepubliceerd in PM Special van december. 

Harmonisatie secundaire arbeidsvoorwaarden volop gaande 
Voor rijksambtenaren is de overstap naar een ander departement vaak lastig vanwege het verschil in 
secondaire arbeidsvoorwaarden. Momenteel onderhandelt het ministerie van BZK met de vier 
ambtenarenbonden om die verschillen glad te strijken binnen het nog vast te stellen 
Arbeidsvoorwaardenbesluit Rijkspersoneel (ARP) 

 
Vier dikke boeken van zo‟n 500 pagina‟s per stuk: dat is de oogst van een onderzoek van twee juristen 
van adviesbureau Vijverberg naar de verschillen tussen het Algemeen Rijksambtenaren Reglement 
(ARAR) en het concept Arbeidsvoorwaardenbesluit Rijkspersoneel (ARP en tussen diverse 
departementen op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden. De exercitie, gedaan in opdracht van 
de vier ambtenarenbonden en betaald door het ministerie van BZK, was noodzakelijk voor de overgang 
van het ARAR naar het ARP, die aanvankelijk per 1 januari 2009 stond gepland maar waarschijnlijk pas 
in 2010 geëffectueerd zal zijn. Doel van deze operatie is het harmoniseren van de secundaire 
arbeidsvoorwaarden, die door de soms grote verschillen tussen de ministeries en overheidsdiensten een 
sta-in-de-weg kunnen vormen voor een ambtenaar om binnen de rijksdienst van baan te veranderen. 

 
De harmonisatie van de rechtspositie is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het 
programma Vernieuwing Rijksdienst, zegt Emilie Schreuder, hoofd van de afdeling Personeel Rijk van 
directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk (BZK). „Willen we in de bedrijfsvoering meer gelijkheid 
en standaardisatie, zodat mensen makkelijker kunnen overstappen van de ene naar de andere dienst, 
dan is dit een cruciale doelstelling,‟ aldus Schreuder. „De afgelopen jaren is er op dit gebied als gevolg 
van de verkokering heel veel decentraal geregeld, nu willen we met een schone lei beginnen door te 
gaan harmoniseren. Daar moet een positieve symboolwerking van uitgaan, het moet minder gedoe 
opleveren, waar de mobiliteit rijksbreed mee geholpen zal zijn.‟ 

 
Harmonisatie betekent zeker geen totale gelijkschakeling, onderstreept Schreuder. „Gedifferentieerd 
maatwerk moet ook in de toekomst mogelijk blijven. Het is zeker niet de bedoeling alles centraal te 
regelen. Maar we willen wel minimaal weten welke afspraken er zijn gemaakt en dat daar vooraf 
toestemming aan is gegeven.‟ Volgens Schreuder is „80 procent‟ van de gehele operatie een zaak van 
louter administratieve aard waarvoor geen enkele blokkade bestaat. Ze pleit dan ook voor een 
„stapsgewijze‟ invoering van het ARP. Schreuder: „In de resterende 20 procent kom je wel direct aan de 
rechten van mensen. Bijvoorbeeld op het gebied van verlofuren berekent P-Direkt de administratie van 
die uren momenteel tot achter de komma. Daar zouden wij van af willen omdat dat voor ons een 
uitvoeringsvoordeel oplevert. Dan resteert er nog een kleiner percentage zoals op het gebied van 
inconveniënten-toeslagen en overwerkregelingen, waarvan we de harmonisatie willen uitstellen tot de 
onderhandelingen over de nieuwe CAO.‟ 

 
Jan Willem Dieten van Abvakabo-FNV vindt de stap naar de ARP een goede zaak om de ambtelijke 
loopbaanmobiliteit te bevorderen. „De verschillen tussen de diensten in die secundaire afspraken vormen 
zonder meer een belemmering, Het gaat om banale zaken als onkostenvergoeding, moet je voor de 
koffie betalen, heb je een speciale vergoedingsregeling voor abonnementen, overwerkregelingen en 
toeslagen, maar ze vormen wel degelijk een hinderpaal. Er zit onmiskenbaar een voordeel aan vast als 
je dat over de hele linie van het rijk identiek kunt regelen. Op die manier kun je er beter voor zorgen dat 
je als ambtenaar naar een gewenste werkplek kunt en dat de werkgever de juiste man of vrouw op de 
juiste plaats krijgt. Het mes snijdt aan twee kanten, want zo doorbreek je ook de verkokering en er komt 
meer eenheid in het rijksapparaat‟. Toch voorziet Dieten de nodige complicaties tijdens het 
onderhandelproces, niet alleen aan vakbondszijde. „ Lang niet alle SG‟s staan hier om te springen. Hoe 
groter het departement of de dienst, des te groter de weerstand en de behoefte aan een eigen 
regelgebied.‟ 
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Weinig draagvlak 
Van de vier bonden die meedoen aan het overleg heeft de Ambtenarencentrale (AC) de grootste 
bezwaren. De AC heeft vooral leden heeft bij de uitvoerende diensten als de Belastingdienst, het 
gevangeniswezen en Rijkswaterstaat. Juist bij die diensten zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden 
vanwege de andere werkcultuur vaak anders dan in departementaal Den Haag.  
 
Marianne Wendt van de AC zegt dat er „ weinig draagvlak‟ voor het ARP bestaat onder de achterban 
van haar bond, al is ze het wel helemaal eens met de doelstelling de mobiliteit onder het rijkspersoneel 
te bevorderen. „Ons bezwaar richt zich op de ruimte die er binnen het voorstel is voor ieder departement 
om af te wijken van de regels,‟ aldus Wendt. „BZK wil die afwijkingsbevoegdheid alleen maar toestaan 
als van tevoren door alle partijen is vastgesteld op welke punten dat mag. Dat is volgens ons veel te 
centralistisch gedacht. Sommige dingen kunnen nu eenmaal niet voorzien worden. We vrezen dat het 
ARP afstevent op gelijke behandeling in ongelijke gevallen. Het blikveld is ook erg gericht op de Haagse 
departementen, en te weinig op de uitvoerende diensten, waar de arbeidsomstandigheden vaak zeer 
afwijkend zijn ten opzichte van de departementen. Je hebt het over 120.000 ambtenaren, je kunt daarbij 
niet alles overzien. We zijn bang voor een akkoord dat op virtuele realiteit berust, en in dat geval zullen 
wij als bond onze medewerking er niet aan geven.‟ 

 

Jan Hut van de CMHF signaleert een „ideologisch verschil‟ tussen de bonden en het ministerie van BZK, 
maar in tegenstelling tot collega Wendt van de AC ziet hij geen reden om de gehele operatie af te 
blazen. Hut: „De hamvraag is: welke mate van vrijheid geef je aan de afzonderlijke ministeries? Bij BZK 
proef ik een tendens om te willen centraliseren, daar zit ook een stukje machtspolitiek in verdisconteerd. 
Als bonden willen we allemaal wat anders, maar ik blijf ervan overtuigd dat we er inhoudelijk uit kunnen 
komen.‟ 

 

Alfred Loman van CNV Pubiele zaak is duidelijk: of alle vier de bonden gaan akkoord met het ARP, of 
het hele voorstel moet van tafel. „Formeel zou het genoeg zijn als twee bonden akkoord gingen, maar wij 
zouden dat een slechte zaak vinden. We moeten het met zijn vieren doen of helemaal niet.‟ 

 

Emilie Schreuder heeft begrip voor de twijfel in vakbondskringen. „Het is lastig voor de bonden om grip 
op te krijgen op deze stugge materie en niet alle bonden zitten er hetzelfde in. Formeel is inderdaad 
maar de steun van twee van de bonden nodig, maar hopelijk komt het niet zo ver en kan iedereen 
worden overtuigd van het nut van deze operatie. Vandaar dat we als BZK ook hebben betaald aan de 
inventarisatie door Vijverberg om alle verschillen te inventariseren. We willen geen trucs uithalen, maar 
juist zo overzichtelijk mogelijk hierover in gesprek.‟ 

 

Laatste info: 
BZK stel voor om alleen een technische ARP te maken (dus 
zonder harmonisering en zonder bepalingen over de centrale 
ruimte). BZK wil namelijk nu eerst met de bonden en de 
departementen een gezamenlijke visie ontwikkelen. Afhankelijk 
van deze visie wordt de organisatie aangepast. En pas indien 
organisatieonderdelen samengevoegd worden, zal er op die 
onderdelen geharmoniseerd worden. Hiermee wordt voorkomen 
dat de regelgeving gecentraliseerd wordt terwijl de organisatie 
nog decentraal opereert. Het Ambtenarencentrum wil onder de 
voorwaarde dat de decentrale ruimte voor de departementen 
blijft bestaan vooralsnog wel mee praten 
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De ‘bijzondere’ rechtspositie van de ambtenaar 

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft, naar aanleiding van de 
motie Koser Kaya om het vernieuwde ontslagrecht ook van toepassing te laten zijn op ambtenaren, een 
notitie geschreven over het al dan niet handhaven van de „bijzondere‟ positie van de ambtenaar. In de 
desbetreffende notitie gaat zij dieper in op wat nu zo bijzonder is aan de positie van de ambtenaar, de 
historische ontwikkeling van de ambtelijke positie en de huidige verschillen tussen ambtenaren en 
werknemers uit de private sector.  
 
Volgens de minister komt de bijzondere positie van de ambtenaar voort uit de bijzondere positie van de 
overheidswerkgever, waarvan de kenmerken fundamenteel verschillen met een werkgever uit de private 
sector. Essentiële kenmerken van de overheidswerkgever zijn o.a. dat de overheidswerkgever gericht is 
op het algemeen belang, de beschikking heeft over publieke middelen en publieke monopolies en de 
plicht heeft haar handelen te verantwoorden tegenover de volksvertegenwoordiging. Deze kenmerken 
hebben invloed op de positie van de overheidswerknemer, Voor de overheidswerknemer moet loyaliteit, 
integriteit, onpartijdigheid, deskundigheid en betrokkenheid bij de publieke zaak vanzelfsprekend zijn, 
zodat het vertrouwen van de burger in overheidsinstanties niet geschaad wordt. Uit het bovenstaande 
kan daarom worden afgeleid, dat het werken voor de overheid aanzienlijk verschilt met het werken voor 
een particuliere instelling of onderneming.  
 
Verschillende overwegingen in het verleden hebben tevens geleid tot de bijzondere status van de 
overheidswerknemer. Zo werd een eigen ambtelijke rechtspositie van belang geacht met het oog op de 
gewenste onpartijdigheid van de overheid en de bescherming van overheidsdienaren tegen politieke 
willekeur. Vanuit dezelfde benadering werd een arbeidsovereenkomst afgesloten tussen de 
overheidswerkgever en –werknemer niet passend geacht, omdat uit het overheidsgezag voortvloeide dat 
de overheidswerknemer niet op voet van gelijkwaardigheid met de overheid kon contracteren. Gevolg 
was dat in 1929 de Ambtenarenwet tot stand kwam en de keuze voor een afzonderlijke status voor 
ambtenaren wettelijk werd vastgelegd.  
 
Als men de verschillen in de rechtspositie van de ambtenaar en de werknemer in de private sector in 
kaart wil brengen, kan men deze in een aantal categorieën onderverdelen. Zo zijn er verschillen die 
voortvloeien uit de bijzondere positie van de overheidswerkgever, zoals de openbaarmaking van 
inkomens van ambtenaren die het ministerssalaris overstijgen. Tevens zijn er verschillen die 
voortvloeien uit het arbeidsvoorwaardenoverleg, zoals de aanvullende regelingen voor ambtenaren bij 
werkloosheid die werknemers uit de private sector niet hebben. Tot slot zijn er verschillen die de 
„ambtelijke status‟ vormen, zoals de publiek-rechtelijke aanstelling van ambtenaren en de 
publiekrechtelijke rechtsbescherming.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie Minister Ter Horst: 
“Concluderend ben ik van mening dat het feit dat aan een ambtenaar bijzondere eisen 
worden gesteld een bijzondere positie, met daarbij een bescherming tegen politieke 
willekeur, rechtvaardigt. Een algehele afschaffing van de ambtelijke status acht ik dan ook 
niet gewenst. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat algehele 
afschaffing van de ambtelijke status een aanzienlijke regelgevingsoperatie zou vergen, 
waarbij ook een aanzienlijke administratieve en technische omslag gemaakt zou moeten 
worden bij personeelsafdelingen. 
 
Handhaving van de ambtelijke status in algemene zin belemmert overigens niet dat op 
onderdelen van de rechtspositie doorgegaan zou kunnen worden met verdere 
harmonisering of aanpassing, als dat nuttig of nodig is oom bijvoorbeeld mobiliteit of 
flexibiliteit te vergroten. Evenmin staat handhaving van de ambtelijke status in de weg aan 
een verder invulling van het werkgeverschap van de overheid. 
 
Hoewel ik het niet wenselijk vind de ambtelijke status in zijn geheel af te schaffen, sluit ik 
zeker niet uit dat in één of meer sectoren in de komende jaren op grond van 
sectorspecifieke overwegingen een andere afweging gemaakt zal worden”. 
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Regeling 64 jaar en 11 maanden 

Indien nu wordt besloten langer door te werken tot 65 jaar (en dus wordt gestopt bij 64 jaar en 11 
maanden), dan loopt de medewerker FPU-rechten mis over het omslaggefinancierde deel van de FPU. 
Want alleen de FPU-rechten over het kapitaalgedekte gedeelte van de FPU worden aangewend voor het 
ophogen van het ouderdomspensioen. 
Een ABP-deelnemer die op of na 65 jaar stopt met werken is namelijk niet langer FPU-gerechtigd en 
verliest daardoor het omslaggefinancierde deel van zijn FPU.  
 

Wat is nu effect van doorwerken tot 64 jaar en 11 maanden? Dit betekent dat doorgaans voor verhoging 
van het ouderdomspensioen ca. 2 jaarsalarissen beschikbaar zijn. 
Met name bij de rechters heeft dit tot veel onrust geleid. 
In de Pensioenkamer is nu het voorstel gedaan om op het moment dat iemand wil doorwerken na de 
„spilleeftijd‟ niet 100% maar 90% van het omslaggefinancierde deel FPU wordt toegevoegd aan het 
ouderdomspensioen. Zodoende maakt het niet uit op welk moment de medewerker stopt. 

 

 

 

En … WIST U OOK DAT? 

… dat de medewerker geen recht heeft op een 
proportionele diensttijdgratificatie indien de 
medewerker met FPU gaat? 
Dat de proportionele diensttijdgratificatie is 
afgesproken in het kader van het sociaal 
flankerend beleid 2008-2012?  
 
Dit houdt in dat indien de medewerker bij een 
reorganisatie betrokken raakt waarbij uiteindelijk 
minder medewerkers nodig zijn of dat 
medewerkers van standplaats moeten veranderen, 
de medewerker recht heeft op een proportionele 
diensttijdgratificatie. Afgesproken is dat iedereen 
die in zo‟n situatie verkeert en zelf ontslag neemt, 
hier recht op heeft. 
Het geldt dus niet indien de medewerker niet bij 
een reorganisatie betrokken is. Het doel van de 
afspraak is om medewerkers te stimuleren de 
dienst te verlaten indien dit nodig is. Indien er 
geen reorganisatie plaatsvindt, dan is het niet 
nodig dat medewerkers de dienst verlaten en dat 
wordt de gratificatie ook niet toegekend. 

 

 

 

…dat het kabinet heeft besloten om de 
levensloopregeling niet uit te breiden? Dat in 
het Coalitieakkoord was afgesproken dat de 
regeling bijvoorbeeld ook gebruikt zou kunnen 
worden om onder meer de periode tussen 2 banen 
te overbruggen? 
 
Het kabinet ziet daarvan af omdat de regeling dan 
niet goed kan worden uitgevoerd. Uit onderzoeken 
blijkt dat vooral vrouwen meer willen werken als zij 
hun werktijden beter kunnen afstemmen op hun 
privéleven. Flexibele werktijden zouden 
werknemers meer mogelijkheden kunnen geven 
om hun zorgtaken te doen. Dit werpt de vraag op 
of flexibilisering van werktijd, werkplek en 
verlofregelingen hieraan een bijdrage kan leveren. 
Verdere uitbreiding van de verlofregelingen is in 
de visie van het kabinet niet de aangewezen weg. 
Het kabinet bekijkt daarom of het mogelijk is om 
werktijden en verlofregeling te flexibiliseren en 
gaat daarover spreken met de Tweede Kamer, 
sociale partners en andere belangenorganisaties. 
Uitkomst van de gesprekken moet een stelsel zijn 
waarbij werktijd, werkplek, verlof en schooltijden 
het werknemers mogelijk maken werk en privé 
optimaal te combineren.  

Het Ambtenarencentrum stelt zich neutraal op. Wel moet het gaan 
om een budgetneutrale oplossing. Overigens, indien er geen 
oplossing in de Pensioenkamer gevonden zal worden waarover 
beide partijen overeenstemming bereiken, dan zal de rechtszaak 
worden afgewacht die door rechters over deze aangelegenheid 
(langer doorwerken dan 65 en daardoor missen VUT) aanhangig 
kan worden gemaakt.  
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… dat vanaf 1 januari 2009 ouders ook de 
zogeheten ‘ouderschapsverlofkorting’ 
ontvangen als zij géén gebruikmaken van de 
levensloopregeling? 
Dat in 2008 niemand deze fiscale 
ouderschapsverlofkorting kreeg indien geen 
gebruik werd gemaakt van de levensloopregeling? 
Dat per 1 januari 2009  de levensloopregeling dus 
niet meer gekoppeld is aan het verkrijgen van de 
ouderschapsverlofkorting? 
Dat deze zgn. ouderschapsverlofkorting neerkomt 
op globaal max. Euro 650 per maand? 

 

 

 
…dat per 1 januari 2009 het ouderschapsverlof 
wordt uitgebreid van 13 weken naar 26 weken? 
Dat dit ook geldt voor de medewerkers Rijk? Dat 
indien medewerkers vóór 1 januari 2009 voor het 
betreffende kind nog geen ouderschapsverlof 
hebben opgenomen, deze medewerkers recht 
hebben op 26 weken verlof? 
Dat bestaande CAO-afspraken over 
loondoorbetaling uitsluitend betrekking hebben op 
het „oude‟ ouderschapsverlof van 13 weken?  
 
Indien de medewerker dus na deze 13 weken ook 
voor de resterende termijn ouderschapsverlof 
neemt, dan heeft de medewerker alleen recht op 
onbetaald ouderschapsverlof. Wel geldt 
gedurende de gehele periode de zgn. fiscale 
„ouderschapsverlofkorting‟. Gedurende de tijd 
waarin sprake is van onbetaald ouderschapsverlof 
blijft de pensioenopbouw in stand 
(werknemersdeel wordt op de medewerker 
verhaald). Zoals in de vorige kolom reeds vermeld 
hoeft vanaf 2009 geen inleg op de 
levensloopregeling meer plaats te vinden om de 
fiscale „ouderschapsverlofkorting‟ te ontvangen. 
 

 
… dat er een wetsvoorstel is ingediend voor 
Vaderverlof? Dat nu bijna alle mannen (95%) 
naast de 2 wettelijk toegestane dagen kraamverlof 
tevens gemiddeld 10 dagen vakantiedagen 
opnemen als hun partner is bevallen? Dat dit erop 
wijst dat het kraamverlof als te kort wordt ervaren? 
Het Wetsvoorstel Vaderverlof regelt dan ook een 
vaderverlof van 2 weken waarbij het loon wordt 
doorbetaald. 
 

 
… dat BZK een verruiming wil van de 
mogelijkheden van onderzoek naar 
betrouwbaarheid en geschiktheid van de 
ambtenaar? 
Dat dit nu gebeurt via de verklaring omtrent het 
gedrag? Dat de werkgever vindt dat deze 
verklaring onvoldoende screening biedt? Dat het 
gaat om functies die bijzondere eisen stellen aan 
de verantwoordelijkheid en integriteit van de 
ambtenaar? 
Dat het ARAR nu alleen in een beperkt aantal 
gevallen de mogelijkheid biedt om opnieuw 
justitiële gegevens op te vragen om bij het 
personeel dat al in dienst is opnieuw onderzoek te 
doen naar de betrouwbaarheid en geschiktheid? 
 
BZK heeft echter de wens om de gevallen waarin 
tijdens het dienstverband op basis van justitiële 
gegevens een onderzoek kan worden ingesteld, 
uit te breiden. Het betreft de mogelijkheid om een 
onderzoek in te stellen bij een redelijk vermoeden 
van ernstig plichtsverzuim dat de integriteit of de 
verantwoordelijkheid van de ambtenaar raakt, én 
de mogelijkheid om periodiek – ten hoogste 1x in 
de 5 jaar – een onderzoek te kunnen instellen.  
 

 

... dat er op alle ministeries een Chief 
Information Officer (CIO) wordt aangesteld? 
Dat deze persoon verantwoordelijk zal zijn voor de 
departementale strategie voor 
informatievoorziening en ICT? Dat daartoe de 
ministerraad heeft besloten op voorstel van 
minister Ter Horst? 
Zo zullen de departementen voortaan geen grote 
ICT-projecten (lees: opdrachten van minimaal 20 
miljoen euro) meer starten zonder eerst het 
oordeel van deze CIO te vragen.  
De rol van CIO Rijk wordt overigens vervuld door 
de directeur Informatiseringsbeleid BZK. 
 

 

… dat het kabinet de regie op inhuren externen 
Rijk versterkt? 
Dat het kabinet het inhuren van externen bij de 
rijksoverheid structureel gaat aanpakken? Dat 
minister Ter Horst op rijksniveau de regie gaat 
uitoefenen op de uitgaven voor externe inhuur en 
dat zij de vakministers zal helpen dat op hun 
terrein te doen? 
Voor deze regievoering zal een specifiek 
instrument worden ontwikkeld dat niet leidt tot 
extra bureaucratie en administratieve lasten. Ook 
moet het mogelijk blijven om vanwege de behoefte 
aan flexibiliteit en innovatie arbeidskrachten van  
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buiten in te huren. De versterkte regie maakt deel 
uit van het kabinetsbeleid om de uitgaven voor 
externen te stabiliseren op het niveau van 2007 
(1,2 miljard euro) en waar mogelijk te 
verminderen. Uit een analyse blijkt overigens dat 
ruim 70% van de uitgaven voor het inhuren van 
externen voor rekening komt van uitvoerende 
diensten als de Dienst Justitiële Inrichtingen, de 
Belastingdienst en Rijkswaterstaat. 

 

 
… dat de nieuwe doorwerkbonus 62 jaar (zie 
vorige Nieuwsbrief) ook genoten kan worden 
tijdens levensloopverlof? 
De staatssecretaris bevestigt dat de nieuwe 
doorwerkbonus ook genoten kan worden tijdens 
levensloopverlof voorafgaande aan pensionering. 
“Oorzaak hiervan is, aldus de staatssecretaris, dat 
levensloopuitkeringen – mits de dienstbetrekking 
in stand blijft tijdens de uitkeringsperiode – 
aangemerkt worden als loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking, waardoor deze uitkeringen ook 
tot de arbeidskortingsgrondslag behoren. Doordat 
de arbeidskortingsgrondslag ook de grondslag is 
voor de doorwerkbonus, zijn de 
levensloopuitkeringen ook opgenomen in de 
grondslag voor de doorwerkbonus”.  
 
De staatssecretaris wijst er op dat de 
arbeidskorting niet alleen gegeven wordt bij 
levensloopverlof voorafgaande aan pensionering, 
maar ook bij regulier levensloopverlof en bij 
andere vergelijkbare vormen van verlof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

… dat het Wetsvoorstel keuzemogelijkheid in 
uitstel AOW is ingediend bij de Tweede 
Kamer? 
Dat mensen straks als ze willen hun AOW 5 jaar 
later kunnen laten ingaan? Dat zij dan kunnen 
aangeven wanneer zij AOW willen ontvangen? Dat 
als de AOW later ingaat, deze dan ook hoger 
wordt? 
 
Doel van het wetsvoorstel is tweeledig: enerzijds 
een cultuuromslag bereiken waarbij mensen 65 
jaar niet meer als definitief eindpunt zien van hun 
werkzame leven. Anderzijds krijgt men de 
keuzemogelijkheid om na 65 de AOW geheel of 
gedeeltelijk te ontvangen. Mensen kunnen er dan 
voor kiezen werken geleidelijk af te bouwen. 
 
Onlangs is nog aandacht besteed aan het 
vervallen van de AOW-partnertoeslag in 2015*. 
Door het kabinet is toegezegd om te onderzoeken 
in hoeverre de Nederlandse bevolking bekend is 
met het feit dat deze toeslag komt te vervallen en 
of men op de hoogte is van de financiële gevolgen 
daarvan. Uiterlijk 1 juni 2009 dient dit beleidsstuk 
te zijn voorgelegd aan de Tweede Kamer. 

 

 

 

 

 

 

NB: Minister Donner van SZW lijkt t.a.v. 

het genieten van een doorwerkbonus 

tijdens levensloopverlof voorafgaande 

aan pensionering een andere mening te 

zijn toegedaan dan de staatsecretaris 

van Financiën. Hij heeft te kennen 

gegeven dat het niet gewenst is dat 

fiscale voordelen die zijn bedoeld om 

langer doorwerken te stimuleren worden 

toegekend in situaties waarin niet feitelijk 

wordt doorgewerkt. Het kabinet zal 

daarom volgens de minister bezien of het 

mogelijk en uitvoerbaar is de fiscale wet- 

en regelgeving op dit punt aan te passen. 

Het kabinet zal de Tweede Kamer 

uiterlijk voorjaar 2009 hierover 

informeren. 

* Afschaffing van de AOW-partnertoeslag is 

gebaseerd op de gedachte dat vrouwen in 2015 

grotendeels economisch zelfstandig zullen zijn. 

Daarom krijgen vrouwen die jonger zijn dan hun 

partner geen partnertoeslag meer. Pas als ze 

zelf 65 jaar worden, ontvangen zij AOW. 

NB: Minister Donner van SZW lijkt t.a.v. het 

genieten van een doorwerkbonus tijdens 

levensloopverlof voorafgaande aan pensionering 

een andere mening te zijn toegedaan dan de 

staatssecretaris van Financiën. Hij heeft te kennen 

gegeven dat het niet gewenst is dat fiscale 

voordelen die zijn bedoeld om langer doorwerken te 

stimuleren worden toegekend in situaties waarin 

niet feitelijk wordt doorgewerkt. Het kabinet zal 

daarom volgens de minister bezien of het mogelijk 

en uitvoerbaar is de fiscale wet- en regelgeving op 

dit punt aan te passen. Het kabinet zal de Tweede 

Kamer uiterlijk voorjaar 2009 hierover informeren. 


