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Terwijl het ABP fonds uit de gevarenzone lijkt (de 
dekkingsgraad ligt alweer op 105%), discussieert het kabinet 
over het ophogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. 
Verdeeldheid over de oplossing is groot, zo blijkt ook uit het 
mislukte SER-overleg. 
Hoe denkt u over ophoging? Zie pag. 2/3. 

 
Ook willen we graag uw ervaringen weten over brede 
functiebeschrijvingen. Ervaart u bijvoorbeeld problemen nu 
er geen precieze functiebeschrijvingen meer zijn? Laat het 
ons weten! 

Meer hierover op blz. 7. 
 
Nog meer denkwerk: want het kabinet denkt na over 
fundamentele keuzes voor 2011 en daarna. De verwachting 

is dat ook een heroverweging zal plaatsvinden waar de 
overheid zich wel en niet mee moet bezighouden. Het 
verminderen van het aantal ministeries/rijksambtenaren zou 
een mogelijkheid kunnen zijn. 
 

Verder gaat het kabinet ervan uit dat nieuwe CAO’s in de 
collectieve sector vanaf 2010 een nullijn zullen hanteren en 
de ‘dure’ CAO Rijk moet in 2010 binnen de begroting van 
departementen worden opgevangen, zo stelt het kabinet.  
Zie pag. 6. 
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Voordelen voor medewerkers 

Uitbetaling eindejaarsuitkering in november  
Voor menigeen een welkom extraatje.  
Deze eindejaarsuitkering is verhoogd van 4% naar 5,4%. 
 
IKAP-voordeel voor medewerkers die gebruikmaken van eigen vervoer bij woon-werkverkeer 
Medewerkers kunnen door uitruil (bruto eindejaarsuitkering en/of salaris van de maand november) een fiscaal 
vrijgestelde aanvulling op de tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer ontvangen. 
Kortweg: u levert brutoloon in en u krijgt een netto-bedrag uitbetaald. 
 

 

Hoe werkt dat nu? 
U kunt uw bruto salaris november en/of uw eindejaarsuitkering uitruilen. 
U laat bijvoorbeeld uw bruto eindejaarsuitkering verminderen met Euro 300. 
Normaliter had u over deze Euro 300 loonheffing moeten betalen. Bij een belastingtarief van 42% is dat Euro 
126. Deze Euro 126 bespaart u nu. 
U ontvangt vervolgens netto uw aanvulling woon-werk zijnde de Euro 300. 
Kortom: U levert Euro 174 in en u ontvangt hiervoor Euro 300 terug 
 
Let op: U mag maximaal 10% van uw jaarsalaris inzetten aan IKAP-bestemmingen. 
 

 

Vrijwillig doorwerken na 65 jaar wordt makkelijker  

In het overleg tussen BZK en de vakbonden is afgesproken dat het ‘bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd’ als ontslaggrond uit het ARAR zal worden geschrapt. Dat betekent dat medewerkers die dat wensen, 
door kunnen werken tot na hun 65

e
 en dat dit niet geweigerd kan worden op grond van een ‘zwaarwegend 

dienstbelang’. 
 
Momenteel geldt tot 1 januari 2010 de tijdelijke gedragslijn ‘doorweken na 65 jaar’. Op grond van deze richtlijn 
kan een verzoek om langer door te werken nog wel geweigerd worden. Aangezien de wijziging in het ARAR 
op 1 januari 2010 nog niet doorgevoerd zal zijn, wordt de tijdelijke gedragslijn verlengd.  
Wél zullen dus nu nieuwe verzoeken van medewerkers om door te werken, altijd worden gehonoreerd.  
 
Medewerkers die nu al onder de werking van de tijdelijke gedragslijn vallen, kunnen desgewenst ook na 
1 januari 2010 hun dienstverband voortzetten 

 

Discussie over ophogen AOW-leeftijd naar 67 jaar 

Dat dit onderwerp bij u leeft, blijkt wel uit de vele vragen en opmerkingen naar aanleiding van de Nieuwsbrief 
‘doorwerken tot 67 jaar’. 
 
Waar gaat het kortweg om? 

Het kabinet wil vanaf 2011/2012 de verhoging van de AOW-leeftijd stapsgewijs invoeren. De uiteindelijke 
leeftijd van AOW wordt (na een lange overgangsperiode) 67 jaar. De Sociaal Economische Raad (SER) kreeg 
nog de ruimte om een alternatief te bedenken. Dit is niet gelukt. Het kabinet zal dus nu zijn eigen plan 
doorvoeren. Hoe dit precies gaat uitpakken is nog niet bekend. 

Stel: 

U rijdt woon-werk 10.000 km per jaar. 
U ontvangt nu hiervoor Euro 0,16 per kilometer. Dus Euro 1600 op 
jaarbasis. 
 
De maximale fiscaal vrijgestelde vergoeding is Euro 0,19/km. Dit is dus 
een verschil van 3 eurocent. Fiscaal gezien mag u in aanmerking komen 
voor een aanvullende vergoeding van 10.000 km x 0,03 = Euro 300 
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Het probleem is dat indien de AOW-leeftijd gehandhaafd blijft, de kosten voor de werknemers vanwege de 
demografische ontwikkelingen, in de komende 30 jaar verdubbelen. De verhoging van de AOW-leeftijd vindt 
het AC sector Rijk onwenselijk, maar een verdubbeling van de AOW-premie voor de werknemers de komende 
30 jaar, vindt het AC sector Rijk ook onwenselijk.  

 
Wat vinden de leden? 

Graag willen we met u in discussie. Als we de AOW-leeftijd handhaven, hoe gaan we dan om met de 
verhoogde kosten? Of moet de AOW-leeftijd toch verhoogd worden? En indien de AOW-leeftijd verhoogd 
moet worden, moet deze dan voor iedereen hetzelfde zijn, of moet hier onderscheid in gemaakt worden? 
Deze keer dus geen vooraf ingenomen standpunt maar een discussie met onze leden om te zien of we tot 
een voldragen standpunt kunnen komen. Discussieer dus mee! 

 

Schuift ook de pensioenleeftijd op als de AOW-leeftijd omhoog gaat?  

Als de AOW-leeftijd stijgt, stijgt dan ook automatisch de pensioenleeftijd? 

Nee, dat hoeft niet. Medewerkers bepalen zelf wanneer ze hun aanvullende pensioen laten ingaan. Stel dat 
de AOW-leeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar, dan kan iemand die op 65-jarige leeftijd stopt aanspraak 
maken op zijn volledig opgebouwde aanvullende pensioen. 
Er is dan wel een AOW-gat. Langer doorwerken kan een oplossing zijn om het inkomensverlies te 
compenseren. 

Wordt dit zgn. AOW-gat door de werkgever gecompenseerd? 

Het gaat hier om enorme kosten als werkgevers dit gat moeten gaan dichten. 
Voorbeeld: 1 jaar minder AOW kost per stel Euro 16.000 
Sterker nog: op dit moment hebben werkgevers juist aangegeven dat ze de pensioenregeling willen 
aanpassen indien doorgewerkt moet worden tot 67 jaar. Zij willen dan de extra twee jaar gebruiken om tot 
hetzelfde pensioenresultaat te komen als medewerkers hebben die nu met 65 jaar met pensioen gaan. Dit 
betekent in feite een verslechtering van de huidige pensioenregeling. 
Overigens zal het ophogen van de AOW-leeftijd en het eventueel meebewegen van de aanvullende 
pensioenen, waarschijnlijk gepaard gaan met fiscale aanpassingen. 

Kunnen werkgevers eenzijdig besluiten over een verhoging van de pensioenleeftijd? 
Nee, dat kan gelukkig niet. Dit kan alleen indien de bonden hiermee instemmen. En vooralsnog zijn de 
bonden dit niet van plan. 
 
De werkgevers willen dat het kabinet de pensioenaftrek beperkt om een verhoging van de 
pensioenleeftijd naar 67 zo nodig af te dwingen. Wat houdt dat in? 

Medewerkers kunnen een deel van hun inkomen gunstig sparen voor hun pensioen. Inperking van de 
premieaftrek leidt tot een vermindering van de jaarlijkse pensioenopbouw, waardoor medewerkers pas op hun 
67

e
 het gewenste pensioenbedrag bereiken. 

 

 
 
 
Voelt het kabinet ook wat voor dit voorstel? 
Ja, het kabinet heeft al eerder voorgesteld om de premieaftrek te beperken om ervoor te zorgen dat mensen 
in de toekomst langer productief zijn. 
 
 

Afschaffing Witteveenkader? 
In 2004 werd dat fiscale kader nog verruimd om het mogelijk te maken dat 
werknemers extra pensioen opbouwen, zodat ze eerder met pensioen 
kunnen gaan. Die maatregel was bedoeld als verzachting van de afschaffing 
van de VUT en het prepensioen.  
Hoe ziet het Witteveenkader er nu uit?: 
Werknemers die sparen voor hun pensioen, prepensioen of 
levensloopregeling, betalen geen inkomstenbelasting over de premies. Ieder 
jaar mag je zo maximaal 2,25% (bij een middelloonregeling) sparen voor het 

pensioen. 
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ABP lijkt uit de gevarenzone 

Bij ABP is de dekkingsgraad in de maand september tot 105% gestegen. In februari lag dit nog op 83%.  
Het ABP is erin geslaagd in 5 maanden uit de gevarenzone te raken, terwijl het herstelplan ABP hiervoor 
5 jaar de tijd geeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat staat er in het herstelplan? 
In maart heeft ABP het herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Het plan is erop gericht om binnen 
5 jaar de minimaal vereiste dekkingsgraad te bereiken. Gedurende deze periode van herstel zal niet worden 
geïndexeerd. Onderdeel van het herstelplan vormt ook een premieverhoging van 3% te weten per 1 juli 2009 
met 1% en per 1 januari 2010 met 2%.  
Wat zijn de gevolgen van de tijdelijke premie-opslag? 

Ca. 70% van de opslagpremie moet door de werkgever worden gefinancierd. Extra premieverhoging betekent 
dat de werkgevers elders op de bedrijfsvoering moet bezuinigen aangezien deze extra kosten door het 
kabinet niet aan de overheidswerkgevers wordt gecompenseerd. Het gaat hierbij dan om een bedrag van 
Euro 25-30 miljoen op jaarbasis. De werkgever legt een enorme druk op de werknemersorganisaties om de 
pensioenregeling neerwaarts aan te passen.  
Echter: conjuncturele problemen moeten niet met een structurele aanpak worden opgelost, zo stellen de 
vakbonden. 
Is, gezien de positieve ontwikkeling van de dekkingsgraad, de premie-opslag met 2% per 1 januari 
2010 daadwerkelijk aan de orde? 
Het is nog maar de vraag of per 1/1/2010 de 2% premieverhoging aan de orde is. In het herstelplan is 
namelijk afgesproken dat als het herstel sneller verloopt dan het plan aangeeft, deze tijdelijke 2% 
premieopslag lager kan uitvallen. In het najaar zal ABP op basis van de dan geldende financiële situatie van 
het fonds beoordelen of de stijging van de premie per 1 januari 2010 wordt doorgezet. 

 

 

Overige pensioenontwikkelingen  

1. Het kabinet gaat medio 2010 met sociale 
partners bekijken of de afgesproken 
hersteltermijn van 5 jaar voor pensioenfondsen 
korter moet of gehandhaafd kan blijven. 
 
 

2. Eén commissie onderzoekt of 
pensioenfondsen de afgelopen jaren een 
verantwoord beleggingsbeleid hebben gevoerd 

en hoe zij zijn omgegaan met de afweging tussen 
rendement en risico. 
 

Een andere commissie gaat onderzoeken of het 
huidige pensioenstelsel met het oog op de 
vergrijzing toekomstbestendig is – en zo niet – 

welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn om het 
stelsel beter bestand te maken tegen financiële 
schokken. Door de vergrijzing zullen de 
mogelijkheden om eventuele tekorten in 
pensioenfondsen aan te vullen immers verder 
afnemen. 
Op basis van het onderzoek van deze commissies 
beslist het kabinet medio 2010 of aanpassingen 
noodzakelijk zijn.  

Hoe hangen indexatie en dekkingsgraad ook alweer samen? 
ABP heeft de ambitie om de pensioenen volledig te indexeren op basis van de gewogen 
gemiddelde loonontwikkeling bij overheid en onderwijs. Deze indexatie is echter 
voorwaardelijk.  
Jaarlijks wordt bepaald of indexatie verleend kan worden. Dit besluit wordt gebaseerd op 
onder meer de financiële positie van ABP en de economische vooruitzichten. De 
dekkingsgraad is een belangrijke factor hierbij. Door ABP is een indexatiestaffel 
vastgesteld die als leidraad dient voor de vaststelling van de indexatie. De 
indexatiestaffel heeft een onder- en een bovengrens voor de dekkingsgraad.  
 
Is de dekkingsgraad lager dan 105%, dan is er sprake van een dekkingstekort en wordt 
er niet geïndexeerd. De bovengrens van de indexatiestaffel is 135%. Bij een 
dekkingsgraad hoger of gelijk aan 135%, vindt in beginsel volledige indexatie plaats. Ligt 
de dekkingsgraad tussen de 105% en 135%, dan wordt in beginsel een gedeeltelijke 
indexatie toegepast. Als de dekkingsgraad hoger is dan de bovengrens van 135%, dan 
kan het Bestuur onder voorwaarden eveneens besluiten tot na-indexatie voor gemiste 
indexatie in het verleden.  
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3. Er komt voorlopig geen duidelijkheid over 
of de premies voor het aanvullend pensioen 
volgend jaar omhooggaan. De commissie Don die 
hierover advies moet uitbrengen, heeft haar interne 
meningsverschillen niet opzij kunnen zetten. Nu 
mogen pensioenfondsen een rente inboeken van 
maximaal 4,5% en een jaarlijks rendement op 
aandelen van 7,5%. Naarmate de maximale 
rendementen waarmee pensioenfondsen mogen 

rekenen lager liggen, moet er meer geld opzij worden 
gelegd. Het pensioen wordt dan veel duurder (het 
ABP verwacht dan een premiestijging van meer dan 
15%).  
 
Uiteindelijk is het minister Donner die een besluit 
over de maximale rendementen moet nemen. Bij wet 
is geregeld dat dit vóór 2010 moet gebeuren omdat 
de bestaande maxima op 1 januari automatisch 
vervallen.  
Verwacht wordt dat Donner de huidige maxima 
voorlopig handhaaft en pas later volgend jaar tot een 
eventuele wijziging overgaat. 
 

 
 

 

Afslanking Rijk hapert 

De afslanking van de rijksoverheid blijft ver achter bij het doel dat het kabinet zich aan het begin van deze 
regeerperiode heeft gesteld.  
In plaats van 12.700 ambtenaren minder in 2011, zullen in 2011 slechts 6.090 volledige arbeidsplaatsen bij de 
rijksoverheid verdwijnen, aldus constateert de Rekenkamer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendnota Arbeidszaken Overheid 2010 

In de Trendnota is dit jaar veel aandacht voor de gevolgen van de economische crisis voor de overheid als 
werkgever. 
 
Kabinet wil arbeidsproductiviteit medewerkers verhogen 

Het kabinet constateert dat de crisis op korte termijn leidt tot een verruiming van de arbeidsmarkt, die de 
overheidswerkgevers kansen biedt om te voorzien in vacatures die tot dusverre moeilijk vervulbaar bleken. 
Voor de langere termijn, wanneer de economische groei weer aantrekt, blijft sprake van een krappe 
arbeidsmarkt als gevolg van een krimpende beroepsbevolking en een relatief grote uitstroom uit de vergrijsde 
overheidssectoren. 
De (op termijn verwachte) krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met de verslechterde toestand van de 
Rijksfinanciën maakt het noodzakelijk dat overheidswerkgevers systematisch aandacht besteden aan het 
bevorderen van de arbeidsproductiviteit.  
 
 

De beoogde afslanking van 12.700 banen geldt op een totaal van 
bijna 150.000 volledige arbeidsplaatsen. De operatie moet vanaf 
2011 een structurele bezuinig opleveren van Euro 630 mln. Om in 
ieder geval bruto het streefcijfer van 12.700 arbeidsplaatsen te 
halen, moeten volgend jaar 3.200 banen bij de rijksoverheid 
verdwijnen en in 2011 nog eens 6.400. 

Standpunt AC 
Het probleem is dat er door het kabinet geen keuze wordt gemaakt 
welke taken het Rijk wel of niet moet uitvoeren.  
Het is ook wenselijk waakzaam te zijn als het gaat om nieuwe 
functies voor nieuwe taken. Voordat je het weet groeit aan de 
voorkant wat aan de achterkant verdwijnt. Er dient veel meer te 
worden gekeken of nieuwe taken niet met de bestaande mensen 
gedaan kunnen worden.  
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Hoe wil het kabinet de arbeidsproductiviteit verhogen? 
Door het inzetten van: 
* het verspreiden van ‘best practices’ 
* het stimuleren en subsidiëren van pilots en experimenten 
* het aanreiken van benchmarks om tot productiviteitsverhoging en effectievere publieke dienstverlening te 
komen. 
 
Wanneer wordt deze ‘arbeidsproductiviteittaakstelling ingevoerd? 

Het kabinet voert reeds voor de jaren 2012 en 2013 voor delen van de overheid een 
arbeidsproductiviteittaakstelling van 1,25% per jaar in. Uitgezonderd hiervan zijn o.a. delen van Dienst 
Justitiële Inrichtingen. Niet alleen de arbeidsproductiviteit maar ook de arbeidsparticipatie moet omhoog. Om 
essentiële werkzaamheden in de maatschappij in stand te houden zullen werknemers bij de overheid niet 
alleen langer moeten doorwerken, maar ook meer uren moet werken. 
 
 
Ontwikkeling arbeidsmarkt publieke sector in 2020 in beeld? 

BZK brengt samen met vertegenwoordigers van overheidswerkgevers en –werknemers in kaart hoe de 
arbeidsmarkt van de publieke sector zich tot 2020 zal ontwikkelen. Deze analyse moet in het voorjaar van 
2010 leiden tot een gemeenschappelijke arbeidsmarktagenda voor overheid en onderwijs. 
 
 
Wat zijn de intenties van het kabinet rond de nieuwe CAO? 

De crisis zorgt er voor dat er nauwelijks ruimte is voor salarisverbetering, aldus het kabinet. Voor nieuwe 
CAO’s in de collectieve sector geldt daarom vanaf 2010 een nullijn. Voor zover de kosten van CAO’s uitgaan 
boven de kostenontwikkeling in de marktsectoren, zullen deze incidenteel in de begrotingen moeten worden 
opgevangen en vervolgens structureel ten laste komen van de ruimte voor de nieuwe CAO’s. De 
arbeidsvoorwaardenruimte, die misschien in 2010 nog beschikbaar was voor salarisverbetering, wordt 
opgesoupeerd door de extra pensioenpremiestijging van 3% in het kader van het ABP-herstelplan. Deze 
premiestijging en de nog te verwachten premiestijging in de komende jaren ten gevolge van de vergrijzing van 
het werknemersbestand enerzijds en een groeiende levensverwachting anderzijds, belast daarnaast de 
toekomstige koopkracht van werknemers in de publieke sector, zo stelt het kabinet.  
 
 

 
 
 
Wat zijn de plannen van het kabinet rond de pensioenregeling? 

De vergrijzing heeft mogelijk ook gevolgen voor het beleggingsrisico van het pensioenfonds, met verder 
opdrijvende effecten op de hoogte van de premie. Het kabinet vindt dit een ongewenste ontwikkeling. Ook het 
vooruitzicht dat gedurende een langere periode niet volledig kan worden geïndexeerd, noopt –aldus het 
kabinet- tot heroverweging van de pensioenregeling. 
 
 
Wist u dat Nederland 1 van de landen is die het minst aan overheidssalarissen uitgeeft? 
Dit blijkt uit een recente studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO). Nederland blijkt 10% van het Bruto Binnenlands Product aan overheidssalarissen uit te geven. 
Daarmee behoort ons land met de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Ierland tot de OESO-landen die het 
minst aan overheidssalarissen uitgeeft. 
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Andere verrekening ouderschapsverlof dichterbij 

Per 1/1/9 is het ouderschapsverlof wettelijk verlengd van 13 tot 26 weken. Het Rijk kent doorbetaald verlof 
van 75% gedurende 13 weken. 
 
Wat is het voorstel van BZK? 
BZK wil om alle administratieve rompslomp te vermijden de ouderschapsverlofkorting uit de rijksregeling voor 
ouderschapsverlof halen. Nu krijgt de medewerker een uitkering van de werkgever én een fiscale 
ouderschapsverlofkorting. Tezamen is dat altijd 75% van het loon.  
Het voorstel is nu om een vast percentage van 55% uit te keren (onafhankelijk van de persoonlijke fiscale 
teruggave die medewerkers krijgen bij opname van ouderschapsverlof). 
 
Is een vast percentage van 55% voordelig voor medewerkers? 

Bij een uitkeringspercentage van 55% van het loon blijkt dit voordelig voor medewerkers t/m schaal 12. Voor 
de hogere schalen pakt het nadelig uit. 
Terugkijkend naar de medewerkers die in de afgelopen periode ouderschapsverlof hebben opgenomen 
betekent dit dat 71% erop vooruit zou gaan, voor 9% is het effect neutraal en de rest ondervindt een (gering) 
nadeel.  
 
Mocht overigens de ‘fiscale ouderschapsverlofkorting’ door kabinetsbesluiten komen te vervallen of worden 
verkleind, dan wordt dit gecompenseerd door het uitkeringspercentage te verhogen. 

 
Is er dan ook aanspraak op 26 weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof? 

Ja, dat is wel de bedoeling. Dit bedraagt dan 27,5% van het salaris (de helft van 55%) gedurende deze 26 
weken. Indien je minder dan 26 weken ouderschapsverlof opneemt, dan wordt je doorbetaling evenredig 
verhoogd. Echter: dit bedraagt nooit meer dan 55%. 

 

 
 

Wat zijn de knelpunten rond brede functiebeschrijvingen? 

Overal binnen het Rijk komen bredere functiestramienen op. Maar hoe verloopt nu in de praktijk het werken 
met deze brede functies?  
Welke problemen worden geconstateerd nu er geen precieze functiebeschrijvingen meer zijn? 
Komt het bijvoorbeeld voor dat functiewijzigingen niet meer zo vaak als ‘wijziging’ worden genoemd met alle 
gevolgen van dien?  
Komt het voor dat er sprake is van een reorganisatie maar dat het nu wordt opgelost door een medewerker 
andere taken te geven?  
Is er onduidelijkheid over wiens werk vervalt bij reorganisaties?  
Zijn er problemen met de brede functie bij de personeelsbeoordeling omdat er geen overeenstemming 
bestaat over de werkzaamheden die beoordeeld moeten worden?  
Bestaan functieprofielen steeds vaker uit een bundeling van competenties? 

 

 
Veel vragen dus. Daarom willen we graag concrete praktijkvoorbeelden van knelpunten van jullie 
ontvangen. Meld dit bij het bondskantoor. 
Vervolgens zal in een werkgroep (met bonden en BZK) aan de hand van de praktijkcases voorstellen worden 
gedaan over de nadere spelregels rond brede functiebeschrijvingen. 

Wist u overigens dat minister Ter Horst streeft naar 1 
functiegebouw voor de hele rijksdienst?  
Dat daarin het aantal functies drastisch is teruggebracht van meer 
dan 5000 naar ca. 50 functies?  
Dat minister Ter Horst niet van plan is daarbij veel ruimte te laten 
voor uitzonderingen aangezien dit niet past in het beeld van een 
zoveel mogelijk ontkokerde rijksdienst. 
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Betere bescherming klokkenluiders 

 

Wat waren de problemen met de oude regeling? 

Uit een evaluatie uit 2008 bleek dat er nogal wat 
zorgpunten waren over de klokkenluidersregelingen. 
Zo bevorderden de regelingen het melden slechts in 
beperkte mate. Ook droegen de regelingen niet bij 
aan de bescherming van de klokkenluiders. 
In de nieuwe regeling is de bescherming verbeterd. 

Wat is nu de procedure van de nieuwe 
klokkenluidersregeling? 

Als je een misstand vermoedt, moet je dit intern 
melden. Dat kan bij het bevoegd gezag of bij de 
vertrouwenspersoon. Het bevoegd gezag is verplicht 
de melding te onderzoeken en de betrokkene 
daarover te informeren. Doet het bevoegd gezag 
niets, of laat het te lang op zich wachten, of wordt er 
een terugkoppeling gegeven waar je je als melder 
niet in kan vinden, dan kan je naar een extern 
instituut. 

 
Wat zijn de verbeteringen? 

- Als de klokkenluider zijn identiteit niet wil 
prijsgeven, kan hij een misstand vertrouwelijk melden 
bij een vertrouwenspersoon 
- Klokkenluiders die willen procederen tegen hun 
organisatie krijgen een tegemoetkoming in de 
proceskosten 
- De mogelijkheid om van de regeling en de daarin 
opgenomen bescherming gebruik te maken, wordt 
aanmerkelijk vergroot 
- Meer mensen kunnen melden. Zo kunnen straks 
ook ex-ambtenaren melden 
- Er komt een onafhankelijke instantie die 
klokkenluiders gaat ondersteunen. 
- In de nieuwe regeling wordt ook duidelijk gemaakt 
wat wordt verstaan onder (verboden) benadeling als 
gevolg van een melding. 
- Het gaat niet alleen om de melding van ernstige en 
grove misstanden; ook kleinere gevallen kunnen 
worden gemeld. 
 

 

Vragen over Sociaal Flankerend Beleid (SFB) 

Reorganisatieontwikkeling fase 2 is de fase van 
vrijwillige mobiliteit, die voorafgaat aan de 
daadwerkelijke reorganisatie in fase 3. In fase 2 kan 
de medewerker met de werkgever overleggen over 
zijn toekomst, maar ook de werkgever kan het 
gesprek aangaan. 
De formele start van fase 2 kenmerkt zich door het 
opstellen van de zogenaamde houtskoolschets, 
waarin de nieuwe situatie wordt benoemd.  
Rijksbreed geldt de afspraak dat fase 2 niet verplicht 
is; de werkgever kan ook direct overgaan tot fase 3. 
 
 

 
 
Indien er in de houtskoolschets besluiten zijn 
genomen, moet door de werkgever toch advies 
gevraagd worden? 
Wanneer er besluiten in staan, is formeel geen 
sprake meer van een voornemen. De 
medezeggenschap dient de schets te beoordelen op 
de inhoud, niet op de titel. 
 

Wat is een houtskoolschets? 
Een houtskoolschets is een visie op de toekomst van 
de organisatie, die vaag of concreet geformuleerd 
kan zijn. De houtskoolschets kan vergeleken worden 
met een beleidsvoornemen. 
 
Wanneer moet een OR afspraken maken met de 
werkgever? 
Dat verandert niet. De daadwerkelijke reorganisatie 
verloopt volgens de oude afspraken. Ook nu moet 
een was/wordt lijst worden opgesteld en de OR 
brengt advies uit. 
 
Wat is een passende reistijd? 
Het ARAR geeft hier geen uitsluitsel over. De 
jurisprudentie gaat doorgaans uit van 1,5 uur enkele 
reis.  
 
Kan de SFB-voorziening: reistijd = werktijd door 
de dienstleiding worden bekort? 

Neen. De voorziening reistijd=werktijd houdt in dat 
indien de reistijd woon-werkverkeer door wijziging 
van de werkplaats met meer dan 15 min. per enkele 
reis wordt verlengd, dat dan geldt dat de extra reistijd 
boven die 15 min. per enkele reis gedurende 5 jaar 
(afbouwregeling) als werktijd wordt aangemerkt. 
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Mag de ondernemingsraad afspraken maken die 
boven het SFB uitgaan? 
Als dat lukt, prima. De vakbonden hebben deze 
bevoegdheid niet. Wel opletten dat een OR alleen 
afspraken mag maken, daar waar die er nog niet zijn. 
Als de OR ingrijpt op bestaande afspraken, kunnen 
deze op hoger niveau aan werkgeverszijde alsnog 
afgewezen worden. 
 
Wat betekent het ‘ruimhartig’ toepassen van het 
SFB? 
Hiermee wordt bedoeld dat de kan-bepalingen extra 
ruimte bieden. Ook wordt welwillend omgegaan met 
het aanvullen van pensioenen. Indien een werkgever 
(te) snel wenst over te gaan naar fase 3, zullen de 
vakbonden bij de werkgever aandringen op 
zorgvuldigheid. 
 
Zou de OR, op het moment dat sprake is van een 
standplaatswijziging, moeten 
vragen om de openstelling van fase 2? 
Ja. Vaak willen de medewerkers niet mee, hetgeen 
onrust geeft. Fase 2 biedt de medewerkers de 

mogelijkheid zich beter te oriënteren op de 
beschikbare voorzieningen. 
 
Wat kan een OR doen wanneer een 
overkoepelend plan ontbreekt, maar er al wel met 
delen van de organisatie wordt geschoven? 
Het is de vraag of hier sprake is van 
rechtspositionele problemen. De rechtspositionele 
gevolgen zijn afgedekt met het SFB, de OR kan zich 
richten op de inhoud. De OR kan dit wel betrekken in 
de advisering en als het nodig is, negatief te 
adviseren omdat de gevolgen niet duidelijk zijn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onenigheid over herplaatsingskandidaten vóór 1 januari 2008 

 

Wat is het geschil? 
De bonden vinden dat ook herplaatsers vóór 1 
januari 2008 onder de afspraak vallen van het nieuw 
Sociaal Flankerend Beleid 2008-2012. Dit betekent 
voor deze medewerkers dat ook zij recht hebben om 
hun herplaatsingstermijn met maximaal 1 jaar te 
verlengen.  
BZK is echter van mening dat deze 
herplaatsingskandidaten nog onder het oude Sociaal 
Flankerend Beleid vallen, waar geen 
verlengingstermijn van 1 jaar in staat.  

Hoe wordt dit opgelost? 

In de praktijk blijkt dat er nog maar een beperkt 

aantal herplaatsers van voor 1 januari 2008 zijn (ca. 
50 medewerkers). Bonden en vakbonden hebben nu 
besloten dat de medewerkers die geen verlenging 
van 1 jaar hebben gekregen, alsnog een verzoek 
kunnen doen om hun herplaatsingstermijn met 1 jaar 
te verlengen. Er zullen met hen dan 
maatwerkafspraken worden gemaakt. Deze 
maatwerkafspraken kunnen ook bestaan uit een 
financiële compensatie voor de medewerkers die al 
ontslagen zijn. Dit betekent dat de medewerkers zelf 
een verzoek moeten doen (of dit via de bonden laten 
doen).  
 
 

 

 

 

 

Advies: 
Het is voor OR-en belangrijk om alert te blijven en achter de woorden te 
lezen.  
Neem bij vragen en/of twijfels contact op met het bondskantoor. De vakbond 
kan e.e.a. in het Georganiseerd Overleg aankaarten. Het Georganiseerd 
Overleg is geen beroepscommissie voor OR-en, maar heeft wel op een 
hoger niveau ingangen bij de werkgever.  
Het is dan ook van groot belang dat OR-en en de vakbond elkaar zorgvuldig 
op de hoogte houden van de ontwikkelingen: samenwerking is de komende 
tijd van groot belang. 
 

Let op: 
Zijn er nog leden die een status hebben als 
herplaatser voor 1/1/8? Of zijn er herplaatsers 
van vóór 1/1/8 die reeds ontslagen zijn?  

Geef dit dan z.s.m. door! 
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Wist u ook dat  … ?  

… dat het kabinet gaat nadenken over 
fundamentele keuzes voor 2011 en de jaren 
daarna?  
Dat het kabinet de overheidsuitgaven breed onder de 
loep wil nemen? Dat het afstoten van volledige 
overheidstaken daarbij geen taboe zijn is? 
In totaal zou het kabinet op termijn zo’n 20% van de 
rijksbegroting op jaarbasis (€ 35 miljard) willen 
besparen om financieel weer in de pas te lopen. 
De operatie rond het nadenken over fundamentele 
keuzes voor 2011 en daarna start in oktober 2009 en 
zal in het tweede kwartaal van 2010 worden 
afgerond. 
 

… dat het kabinet bekijkt of het mogelijk is om 
werktijden en verlofregelingen te flexibiliseren?  

Dat hierdoor niet alleen meer mensen gaan werken 
maar ook meer uren gaan werken als ze werk en 
zorg beter kunnen combineren, aldus het kabinet? 
Medio 2010 komt het kabinet met een concreet 
wetsvoorstel. 

 

 

… dat het kabinet ook werkt aan een voorstel om 
zowel werkgevers als werknemers te verplichten 
om meer te investeren in de ‘employability’ 
(inzetbaarheid) van werknemers? 
Hoe deze wederzijdse scholingsverplichting er verder 
uit komt te zien, is nog niet duidelijk. 
 
… dat bij rijksbrede mobiliteit de medewerker zijn 
spaarloonregeling gewoon kan voortzetten? 

Dat dit geldt per 1 januari 2010? 
Mocht de medewerker dus in de loop van 2010 
besluiten om bij een ander ministerie te gaan 
werken, dan hoeft hij niet meer te wachten tot 1 
januari om weer aan de spaarloonregeling deel te 
nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… dat Minister Ter Horst 1 superministerie wil? 
Namelijk een rijksdienst die bij wijze van spreken 1 
ministerie vormt waarin ambtenaren met een grote 
mate van flexibiliteit werken voor voortdurende 
wisselende opgaven. Waar men snel ingezet kan 
worden voor projecten en programma’s die veelal de 
grens van ministeries overschrijden en waar men dus 
ook meerdere ministers tegelijk moet bedienen?  
Dat ambtenaren zelf een hard hoofd hebben in een 
superministerie want in de praktijk blijkt dat 
ambtenaren daar zelf niet in geloven. 

 

… dat een verlofstuwmeer eenzijdig door de 
werkgever afgeboekt kan worden? 

Dat het aantal vakantie-uren dat een medeweker kan 
meenemen naar het volgende jaar gemaximaliseerd 
is?  
Dat het maximum dat overgeboekt kan worden het 
aantal vakantiedagen is waarop de medewerker in 
dat jaar recht heeft? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gevolg is dat alle uren boven dit maximum 
weggestreept kunnen worden. Om dit te voorkomen 
kunnen medewerkers deze uren inzetten in een IKAP 
regeling of in de levensloopregeling. 
Let op! Dit kan alléén voor de vakantie-uren en dus 
niet voor het compensatieverlof (de ATV-dagen). 
 

 
 

.… dat de samenloop van de doorwerkbonus en 
de levensloopregeling wordt aangepakt? 

Dat vermoedelijk vanaf 1/1/2010 de 
levensloopuitkeringen voor deelnemers van 61 jaar 
fiscaal behandeld worden als inkomen uit vroegere 
dienstbetrekking?  
Dat dit inkomen dan niet meer in aanmerking komt 
voor fiscale kortingen die zijn bedoeld voor 
werkenden?  
 
 
 

Overigens bleek in de praktijk 
dat voorafgaande aan een 
dergelijke overplaatsing vaak 
alsnog op verzoek van de 
medewerker in 1x het max. 
bedrag aan spaarloon werd 
ingehouden door de oude 
werkgever om daarmee het 
maximale te sparen bedrag 
van dat kalenderjaar te 
bereiken. 

De medewerker dient per jaar tenminste 3 weken 
vakantie op te nemen. Niet opgenomen vakantie 
wordt naar het volgende jaar overgeboekt tot een 
maximum. Wat is dit maximum? 
De vakantie-uren die u heeft opgebouwd in een vol 
kalenderjaar minus de verplichte 3-weken vakantie. 
(Bij deeltijdarbeid wordt het aantal uren naar 
evenredigheid verlaagd) 
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61-plussers komen dan alleen nog in aanmerking 
voor een doorwerkbonus indien zij geheel of 
gedeeltelijk blijven doorwerken, zoals werd beoogd 
met de invoering van de doorwerkbonus. Voor 
jongere deelnemers die de levensloopregeling 
gebruiken voor tussentijds verlof, verandert er niets.  
 

Wat was ook al weer die 
‘doorwerkbonus” die per 1/1/2009 
geldt? 
Met deze inkomensafhankelijke bonus 
voor werknemers vanaf 62 jaar wil het 
kabinet bevorderen dat mensen langer 
doorwerken dan nu. Voor elk jaar 
langer doorweken, wordt een hogere 
korting toegekend. De bonus kan 
oplopen tot 10% op 65 jaar en kan max. 
Euro 4.592 bedragen. 
De bonus wordt alleen berekend over 
het gedeelte van het inkomen dat hoger 
is dan Euro 8.860 en lager dan 54.776. 

 

… dat als u geboren bent na 1949 u geen recht 
meer heeft op de partnertoeslag in de AOW? 
… dat uit onderzoek blijkt dat slechts 19% van de 
ondervraagden bekend is met de afschaffing van 
de partnertoeslag? 
Dat dus ondanks een landelijk 
communicatiecampagne de bekendheid met de 
maatregel bij het Nederlandse publiek niet is 
toegenomen? 

 
 
Overigens heeft het kabinet met Prinsjesdag 
aangekondigd dat de AOW-partnertoeslag voor 
gepensioneerden met een jongeren niet-werkende 
partner onder de 55 jaar vanaf 2011 wordt geschrapt 
voor nieuwe gevallen?  
 

… dat mensen slecht op de hoogte zijn van 
partnerpensioen? 

Dat meer dan de helft van de ondervraagden van 
een onderzoek door TNS Nipo verwacht dat de 
partner na zijn/haar overlijden een inkomen zal 
hebben dat meer dan 61% van het huidige 
gezinsinkomen bedraagt?  
In werkelijkheid ontvangt iemand met een modaal 
inkomen vaak hooguit 35% van het inkomen dat voor 
het overlijden werd genoten. 

 

 

Info ABP: 
35% is maar zeldzaam de juiste uitkomst. 
Een nabestaandenpensioen uitrekenen is individueel 
maatwerk. Kijk dus voor de hoogte van het 
nabestaandenpensioen op MijnABP. 

 
Onderstaand een kort overzicht: 
U bent nog geen 65 jaar als u overlijdt  

Dan zijn verschillende situaties mogelijk: 

1. U bouwt nog ABP KeuzePensioen op 
Het nabestaandenpensioen wordt berekend alsof 
u tot uw 65ste ABP KeuzePensioen hebt 
opgebouwd. Over de jaren tot 1-1-2006 is het 
nabestaandenpensioen ongeveer 70% van het 
opgebouwde pensioen. Vanaf 1-1-2006 is dat 
ongeveer 50%.   

2. U bouwt nog FPU en ABP OuderdomsPensioen 
op 
Het nabestaandenpensioen wordt berekend alsof 
u tot uw 62ste pensioen hebt opgebouwd. Het 
nabestaandenpensioen is ongeveer 70% van uw 
opgebouwde ouderdomspensioen.  

3. U bent met ABP KeuzePensioen  
Het nabestaandenpensioen wordt berekend met 
het pensioen dat u werkelijk hebt opgebouwd. 
Het nabestaandenpensioen over de jaren tot 1-1-
2006 is ongeveer 70% van het opgebouwde 
pensioen. Vanaf 1-1-2006 is dat 50%.  

4. U bent met FPU  
Het nabestaandenpensioen wordt berekend met 
het pensioen dat u werkelijk hebt opgebouwd. 
Het nabestaandenpensioen is ongeveer 70% van 
uw opgebouwde ouderdomspensioen.  

5. U hebt vroeger pensioen opgebouwd bij ABP  
Het nabestaandenpensioen wordt berekend met 
de jaren die u tot 1-7-1999 hebt opgebouwd.       

U bent 65 jaar of ouder als u overlijdt  

Het nabestaandenpensioen wordt berekend over het 

pensioen dat is opgebouwd. Het 

nabestaandenpensioen over de jaren tot 1-1-2004 is 

ongeveer 70% van het ouderdomspensioen. Voor de 

jaren na 2004 is dat ongeveer 35%. 


