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Wat verandert
wel?
Wat verandert
niet?

Inleiding

Wat verandert wel? Wat verandert niet?
Beste collega,

Turbulente laatste maanden

Het was wederom het jaar van Brexit en het jaar van Trump.
In november maken we ons op voor de gevreesde aankondiging van
stijgende pensioenpremies en het korten op pensioenuitkeringen.
In december bereiden we de laatste puntjes voor van de komst per
1 januari van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (kortweg:
Wnra).

Het is verleidelijk veel te vinden van denkbeelden die je niet deelt.

Of dat nu van de politiek is, je leidinggevende of zelfs iemand in je eigen
gezin. We hebben de neiging om ons dan af te zetten of de ander te
overtuigen. Met als gevolg een nog groter meningsverschil. De kunst is om
wederzijds begrip te bevorderen, empathie te stimuleren omdat we nu
eenmaal meer wel dan niet met elkaar gemeen hebben. De gemene deler
is het menselijk contact met ‘de ander’.

Dus, wanneer er iets gebeurt dat je niet bevalt, bedenk dan:

Ieder heeft het recht op een andere mening, op het anders mogen zijn, op
het jezelf kunnen zijn.
We kunnen alleen met elkaar samenleven als we een ander ook gunnen
wat we voor onszelf willen.
Solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid zijn niet gebouwd op grote
mooie woorden maar komt tot stand door kleine concrete daden. Daden in
ons eigen levens, daden om je medemens te laten weten dat hij zij telt en
daden door je vakbond.
De AC Rijksvakbonden wensen je alvast: fijne, warme feestdagen met je
medemensen en we zien je graag weer in het nieuwe jaar!

Met een vriendelijke groet,

•
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.
De AC Rijksvakbonden zijn onderdeel
van de vakorganisatie Ambtenarencentrum.
NCF
Strevelsweg 700 / 305
3083 AS Rotterdam
Telefoon: (010) 410 16 58
E-mail: mijnncf@ncf.nl
Website: www.ncf.nl
Justitievakbond Juvox
Ametisthorst 20
2592 HN 's-Gravenhage
Telefoon: (070) 315 51 18
E-mail: hoofdkantoor@juvox.nl
Website: www.juvox.nl
VPW
Ariane 20a
3824 MB Amersfoort
Telefoon: (033) 465 06 91
E-mail: info@vpwnet.nl
Website: www.vpwnet.nl
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Wordt de overheid nu een
‘gewone werkgever’ met
de Wnra?
De ambitie van het kabinet met deze normaliseringsslag is om de overheid een ‘normale’ werkgever te laten zijn en de overheidsmedewerker
een ‘normale’ werknemer. Maar wordt dit werkelijkheid? Nee!
Er blijft een spanningsveld tussen de
overheid als wetgever enerzijds en als
werkgever anderzijds. Denk aan:

1. Financiën

Het kabinet moet nu eenmaal (over de
uitgave van publieke middelen) verantwoording afleggen aan het parlement.
Want het parlement heeft budgetrecht.
Een groot deel van de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte wordt centraal voor
alle overheidssectoren ingevuld. De ABPpensioenregeling die voor alle overheidsmedewerkers geldt, legt inmiddels
een fors beslag* op deze ruimte. Dat
beperkt de mogelijkheden voor differentiatie aanzienlijk. Het ziet er niet naar uit dat
dit in de nieuwe situatie gaat veranderen.
* De Ouderdoms- en nabestaandenpensioen premie in 2019 is 24,9%: de werkgever
betaalt 17,43% daarvan en de medewerker
7,47%
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2. Beleid

Het kabinet heeft een inhoudelijke verantwoordingsplicht aan de Tweede Kamer over
het gevoerde beleid. De rol van de Tweede
Kamer maakt dat politieke overwegingen
per definitie een rol (kunnen) spelen in de
arbeidsvoorwaardenvorming. Dat zal ook
na 1 januari niet anders zijn.
En hoe zit het met de vertegenwoordiging
van sociale partners bij de overheid in de
landelijke organen zoals SER (Sociaal-Economische Raad) en de Stichting van de
Arbeid?
Op dit moment kennen wij de ROP (Raad
voor Overheidspersoneel).
Maar deze ROP heeft weinig tot geen
betekenis voor belangrijke sociaaleconomische vraagstukken. Ook dit hangt samen
met de spanning tussen de overheid als
wetgever en de overheid als werkgever.
Er ligt een recent advies van de SER over
nauwere betrokkenheid vanuit de overheidssector. Maar dit advies komt niet
verder dan het idee van een ‘periodiek
afstemmings- en coördinatieoverleg’ met
sociale partners uit de publieke sector. In
dit overleg kan men besluiten om al dan
niet samen vraagstukken op te pakken. En
dan na twee jaar evalueren ‘of andere
acties nodig zijn om sociale partners in de
publieke sector bij het overleg met sociale
partners in de marktsector te betrekken’.
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WNRA per
1 januari 2020

Wat verandert er niet?
Op 1 januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Door
deze wet wordt de rechtspositie van de
rijksmedewerker hetzelfde als die van werknemers in het bedrijfsleven. De medewerker krijgt hierover nog een brief van de
werkgever (of hij heeft dit inmiddels
ontvangen).

Tip

Wat betekent dit voor individuele
afspraken met medewerkers?

Ook na invoering van de Wnra blijft de medewerker
ambtenaar en behoudt de medewerker de ambtenarenstatus. Denk aan bijzondere regels zoals het afleggen
van de eed of belofte en de geheimhoudingsplicht,
nevenwerkzaamheden, goed ambtenaarschap. Deze
regels staan in de Ambtenarenwet 2017.

Deze wijzigen niet. De arbeidsvoorwaarden
blijven hetzelfde en ook de individuele
afspraken die met de leidinggevende zijn
gemaakt.

Zorg ervoor dat de individuele afspraken van de medewerker vastliggen in P-Direkt. Een mondelinge afspraak
is weliswaar net zo rechtsgeldig als een schriftelijk
afspraak (dit geldt zowel nu als straks bij de nieuwe
rechtspositie), maar het probleem ligt altijd in het
bewijzen dat deze mondelinge afspraak is gemaakt.

De ambtenarenstatus blijft

Wat verandert er dan wel?
De vier voornaamste wijzigingen zijn:

1.

De aanstelling van de medewerker wordt automatisch omgezet
in een arbeidsovereenkomst.

2.

Arbeidsvoorwaarden komen in een cao.

3.

Wijziging van de geschilprocedure met de werkgever.

4.

Rechtsbescherming bij ontslag blijft máár de procedures rond		
om het ontslagrecht wijzigen wel.

Filmpje bekijken over wat wel/niet verandert? Klik hier.
Meer info? Nieuwe rechtspositie ambtenaren op P-Direkt.nl en op www.wnra.nl.
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WNRA
nader uitgelicht
1. De arbeidsvoorwaarden komen in een cao

Arbeidsvoorwaarden komen in een cao (en niet meer in rechtspositieregelingen zoals het ARAR
en het BBRA) én in personeelsreglementen.
De nieuwe cao rijk die per 1 januari 2020 geldt, is te vinden op www.caorijk.nl.
De Personeelsreglementen zijn nog niet allemaal gereed. Maar ook die kan je straks op deze site
vinden.
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landelijk uniformeren en standaardiseren,
indien mogelijk, in het personeelshandboek

Personeelshandboek
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2. Wijziging van de geschilprocedure

De geschilprocedure met de werkgever wijzigt.
Neemt de werkgever een besluit waar de medewerker het niet mee eens is? Dan kan de medewerker géén bezwaar meer maken.
Wat kan de medewerker dan wel?
Stap 1:
Ga allereerst (leidinggevende en medewerker) met elkaar in gesprek.
Laat de medewerker eventueel bijstaan door de vakbond. Informeel kan er vaak meer geregeld
worden dan in een juridisch traject.
Stap 2:
Blijft het gesprek zonder resultaat?
Stap dan naar het Rijksloket Advies en Bemiddeling in Arbeidszaken. Ook wel RABA genoemd.
Wat doet dit RABA?
• Het geeft informatie over hoe om te gaan met een verschil van mening;
• Het bepaalt wat de aard van het verschil van mening is, en adviseert afhankelijk daarvan
over mogelijke vervolgstappen;
• Het bemiddelt bij het oplossen van het geschil.
Ook kan het loket adviseren om het verschil van mening voor te leggen aan de nieuwe rijksbrede geschillencommissie.
Stap 3:
De rijksbrede geschillencommissie is onafhankelijk en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter
en een gelijk aantal leden namens vakbonden en werkgevers.
Welke zaken kan je voorleggen zonder tussenkomst van het RABA? Denk aan: een beoordeling
waarmee de medewerker het niet eens is; een geschil over het Van Werk Naar Werk-beleid;
functiewaardering.
De geschillencommissie geeft een oordeel over het geschil.
Als het RABA en/of de geschillencommissie geen bevredigende oplossing bieden, dan kan de
medewerker de kantonrechter vragen een uitspraak te doen.
Overigens kan de medewerker ook altijd direct naar de kantonrechter stappen (zonder eerst
naar het RABA en/of geschillencommissie te gaan)
Stap 4:
Naar de kantonrechter of UWV (bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of bij langdurige
arbeidsongeschiktheid).
Kan de werkgever een medewerker geldelijk straffen?
Als je medewerkers geldelijk wilt straffen, dan is het nodig dat medewerkers vooraf weten voor
welk vergrijp een vooraf bepaalde boete staat. Daarom is in de CAO Rijk opgenomen onder
straffen (zie www.caorijk.nl):
'Een boete is alleen mogelijk als in het personeelsreglement van uw organisatie daarover afspraken met vakbonden zijn opgenomen en u een regel heeft overtreden waarvoor in het personeelsreglement een boete geldt.'
Kortom: als departementen dergelijke boetes willen hanteren, dan moeten zij dit opnemen in
het Personeelsreglement.
Let op: Voor alle andere straffen geldt dat deze ook na de invoering van de Wnra opgelegd kunnen worden en dat de rechter deze toetst op basis van ‘redelijkheid en billijkheid.’
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3. Rechtsbescherming bij ontslag

De rechtsbescherming bij het ontslag blijft ook na 1 januari 2020.
Maar de procedures rondom het ontslagrecht wijzigen wel.

Oude situatie

Nieuwe situatie per 1-1-2020

Toetsing achteraf
In de oude situatie kan een werkgever een
ambtenaar ontslaan en pas daarna wordt dit
door een bezwaarcommissie en eventueel
rechter beoordeeld.

Toetsing vooraf
De rechtmatigheid van een ontslag wordt
altijd vooraf beoordeeld door het UWV of
de kantonrechter.

Naar de bestuursrechter
Wil de werkgever de medewerker ontslaan.
Dan kan de medewerker het ontslag aanvechten. Dat moet bij de werkgever zelf en
daarna eventueel bij de bestuursrechter.

Naar de kantonrechter
Wil de werkgever de medewerker ontslaan.
Dan kan de medewerker zijn ontslag aanvechten. Dat moet bij de kantonrechter (je
kunt dan ook in hoger beroep).
NB: Of naar UWV (bij ontslag vanwege
langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen)

WW en bovenwettelijke WW (bwWW)
(NB: het vervallen van de bwWW was al
geregeld bij het structureel maken van het
VWNW-beleid in 2017)

WW en transitievergoeding

De ontslaggronden

De ontslaggronden voor ambtenaren staan nu in allerlei rechtspositieregelingen en die
gronden veranderen na 2020 niet. Denk aan ontslag wegens disfunctioneren, ontslag wegens
langdurige arbeidsongeschiktheid of strafontslag.
Oordeelt de rechter over ontslag, dan moet een werknemer volledig aan de formele ontslaggrond voldoen. Slechts één enkele ontslaggrond mag worden voorgelegd aan de rechter… in
2019. En dat laatste gaat in 2020 veranderen.

Een nieuwe ontslaggrond per 1 januari 2020

Er komt per 1 januari een nieuwe ontslaggrond bij!
Eind mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans
(Wab) die per 1 januari geldt. En de Wab introduceert een nieuwe ontslaggrond, de zogeheten cumulatiegrond. Op dit moment kan iemand pas worden ontslagen als er wordt voldaan
aan 1 goed onderbouwde wettelijke ontslaggrond. Vanaf 2020 kunnen werkgevers verschillende kleinere ontslaggronden combineren of optellen. Zo hoeft een licht verstoorde arbeidsverhouding nog geen reden te zijn voor ontslag. Niet te mager functioneren ook niet. Maar
sámen kan het wel een reden zijn de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
Meer info kan je vinden op:
Kennispunt nieuwe rechtspositie voor managers, HRM's en overige P&O'ers op UBRijk.nl en op
www.rijksoverheid.nl/wab.
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Hoe zit het met de WWuitkering bij ontslag vanaf
1 januari?
Per 1 januari 2020 gaat de werkloosheidsuitkering veranderen.
Dit is al afgesproken in 2017 bij het structureel maken van het
Van Werk Naar Werk-beleid. Meer info: klik hier.
Drie afspraken uit 2017?
1. Rijksmedewerkers kunnen niet
ontslagen worden als gevolg van organisatieveranderingen. Dat geldt nu en
dat geldt ook na 1 januari 2020.
2. Verkorting duur van de totale werkloosheidsuitkering.
Oude situatie
Tot 1 januari 2020 geldt een werkloosheidsuitkering van maximaal 6 jaar (2 jaar WW
en 4 jaar aanvullende bwWW-uitkering)
zonder transitievergoeding.
Nieuwe situatie
Vanaf 1 januari 2020 wordt de maximale
WW-periode verlengd van 2 naar 3 jaar en
de medewerker ontvangt bij werkloosheid
een transitievergoeding bij het begin van
de werkloosheid.
Extra info: De WW-uitkering van UWV is
twee jaar en gemaximeerd. Na 1 januari
2020 krijg je drie jaar uitkering en ongemaximeerd. Ten opzichte van de UWV krijgt
de medewerker dus een extra jaar en een
aanvulling boven het maximumdagloon. En
daarnaast dus de transitievergoeding.

3. Overbruggingsuitkering voor medewerkers die max. 8 jaar verwijderd
zijn van de AOW-leeftijd en die op
datum ontslag minimaal 10 jaar in
dienst zijn.
De hoogte van de overbruggingsuitkering: 70% van het dagloon.
De overbruggingsuitkering duurt tot de
dag waarop de medewerker de AOWleeftijd bereikt.
Let op:
Als de medewerker gebruikmaakt van de
overbruggingsuitkering dan krijgt de
medewerker geen transitievergoeding.
Wil de medewerker toch liever een
transitievergoeding dan de overbruggingsuitkering?
Dat kan.
Dit krijg je alleen als je daar wettelijk
recht op hebt. Dat houdt in dat UWV een
ontslagvergunning moet hebben gegeven
voor het ontslag of dat de kantonrechter
de arbeidsovereenkomst ontbindt.
Meer info? Klik hier.

Wat is Transitievergoeding?

Vanaf 1 januari 2020 geldt dus de transitievergoeding bij ontslag.
De medewerker heeft hier al recht op vanaf de eerste dag van je
arbeidsovereenkomst. De berekening van de transitievergoeding is:
1/3 maandsalaris per heel dienstjaar.
De vergoeding is maximaal € 81.000 bruto. Of, als het jaarsalaris
hoger is dan € 81.000, maximaal een bruto jaarsalaris
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Gratis korte, praktijkgerichte
trainingen gericht op
‘Werken aan jouw toekomst’
Waarom?
Zodat de rijksmedewerker zich kan oriënteren
op zijn verdere ontwikkeling, werk en loopbaan.

Voor wie?

Wanneer?
Het gehele jaar door.

Voor alle rijksmedewerkers.

n?
Wat voor traininge
Meer info?

Trainingen als ‘ontdek/gebruik je talenten/
competities, job craften, van werkdruk naar
werkplezier, met lef communiceren.

Klik hier!

Tip!
Wil je op de hoogte gehouden worden van trainingsdata? Vul dan op de site van Werken aan jouw Toekomst
het ‘houd mij op de hoogte-veld’ in bij de training(en)
die je interesse hebben.
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Einde dienstverband bij
AOW-leeftijd per 1 januari 2020
Dit is een afspraak uit de cao 2018-2020 en geen gevolg van de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren. In deze cao is afgesproken dat
doorwerken na de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2020 alleen mogelijk is
in specifieke gevallen (en waarvoor overeenstemming tussen bevoegd
gezag en medewerker nodig is). Meer info: klik hier.
AOW’er worden ná 31 december 2019?
Dan zijn er veranderingen.

Dan eindigt de arbeidsovereenkomst op
AOW-leeftijd.
Wil de medewerker toch langer blijven werken? Dan is dat alleen mogelijk als de medewerker en de werkgever dat overeenkomen.
De medewerker moet een verzoek minimaal 3
maanden van tevoren aanvragen.
Tip:
Wil de medewerker vanwege persoonlijke of
financiële omstandigheden langer blijven
werken, geef dit aan bij de werkgever. De
werkgever moet dit namelijk nadrukkelijk
meewegen bij de beslissing of de medewerker
langer mag doorwerken.

Al AOW’er op 31 december 2019?
Dan verandert er (nagenoeg) niks.

Dan houdt de medewerker recht op de aanspraken bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd die op die datum van toepassing
waren. Dit geldt zolang je vanaf 1 januari 2020
zonder onderbreking een arbeidsovereenkomst houdt.

Bijvoorbeeld: maakte de medewerker vóór
2020 al gebruik van de PAS-regeling? Dan blijft
de medewerker dit behouden.

Let op: Als er sprake is van overtolligheid
verandert er voor alle AOW’er wél iets.

Dit is afgesproken in de Overeenkomst VWNW
(Van-Werk-Naar-Werk)-beleid en WW-dossier
sector Rijk van juni 2017. Meer info? Klik hier.
Vanaf 1 januari 2020 worden AOW-gerechtigden bij overtolligheid als eerste aangewezen
voor ontslag. Zij worden dus geen verplichte
VWNW-kandidaten meer. Hiermee wordt plek
vrijgemaakt voor de medewerkers die voor
hun inkomen afhankelijk zijn van werk.
Noot:
Indien de AOW-er over onvoldoende financiële middelen (pensioen/AOW) beschikt om in
zijn levensonderhoud te voorzien, dan kan de
medewerker een beroep doen op de hardheidsclausule (afgesproken in het Sector
Overleg Rijk van 21 juni 2017).
Meer info? Klik hier.

De vervroeging van de AOW-leeftijd en het beëindigen van doorwerken na AOW-leeftijd bij het rijk, voor sommige
medewerkers vervelende gevolgen kan hebben? Zoals voor:
1. Medewerkers met een vaststellingsovereenkomst (VSO) die hun stimuleringspremie hebben omgezet in buitengewoon verlof en na dit buitengewoon verlof met ontslag gaan.
2. De medewerkers die gebruik maken van de SBF-regeling (Substantieel Bezwarende Functie)
3. Medewerkers die in 2020 en 2021 hun financiële planning hebben gebaseerd op de oude AOW-leeftijd en nu
geconfronteerd worden met een lager pensioen vanwege de vervroeging van de AOW en dus ook de ontslagdatum.
Voor wat betreft groep 1 lijken vakbonden en de rijkswerkgever hier wel uit te komen. De werkgever respecteert de
overeengekomen ontslagdatum in de VSO. Als blijkt dat de ontslagdatum na de AOW-leeftijd ligt, dan wordt het buitengewoon verlof gewoon toegekend conform de ontslagdatum in de VSO. De gevolgen voor de medewerker is dan dat hij
zowel inkomen heeft (vanwege zijn buitengewoon verlof) als een AOW-uitkering.
Voor wat betreft groep 2 bekijken vakbonden en rijkswerkgever nog of voor deze groep een oplossingen gevonden kan
worden.
Voor wat betreft groep 3. Deze medewerkers kunnen een verzoek indienen om langer door te werken na de AOW-leeftijd
en afgesproken is dat hier welwillend mee omgegaan wordt.
Wordt vervolgd.
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Wist je dat...
•

je 2% salarisverhoging ontvangt per
1 januari 2020?

•

de cao een looptijd heeft tot 1 juli
2020?

•

dat als er op die datum nog geen nieuwe cao rijk is afgesproken, de cao
automatisch wordt verlengd?

•

dat dit ‘stilzwijgende verlenging’ heet?

•

de AC Rijksvakbonden een Infobrief
over het Individueel Keuzebudget
hebben gepubliceerd?
Meer info: klik hier.

•

vanaf 1 januari 2020 alleen medewerkers van 58 jaar of ouder gebruik kunnen maken van de PAS-regeling?

•

dat er op 28 november (van 13.30-17.00
uur) in Den Haag een Congres Medezeggenschap is door en met Jongeren?

•

dat dit congres (georganiseerd door de
SER) antwoord geeft op de vraag hoe
organisaties meer jongeren kunnen
betrekken bij MZ?

Interesse? Klik hier voor meer info. Wil je je
aanmelden? Klik dan hier.
•

voor pensioen de volgende grote ontwikkelingen worden verwacht?

1. Grote kans op korting van het pensioen
in 2020; 2. Daarnaast een naar verwacht
forse korting voor 2021; 3. Opnieuw
verhoging van de pensioenpremie 2020.
•

dat dit gevolgen heeft voor jouw koopkracht en het budget van onze rijkswerkgever?

•

dat indien de werkgever wordt geconfronteerd met hogere pensioenlasten,
dit zal resulteren in een lager budget
voor loonsverhogingen en overige
arbeidsvoorwaarden?
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Minister Koolmees zou een verlaging van de
eisen aan pensioenfondsen voorbereiden. Dit
zou betekenen dat ABP waarschijnlijk toch niet
hoeft te korten in 2020. Voorwaarde is dan
wel dat er geen grote financiële tegenvallers
zijn in de rest van het jaar. De juridische
haalbaarheid wordt nog onderzocht en de
uiteindelijke voorstellen worden voor 22
november a.s. verwacht.
(Bron: NOS 13 november 2019)
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