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Hierbij zien we dat deze periode 

voor iedereen anders is geweest. 

Veel collega’s werken verplicht 

thuis, maar er zijn genoeg collega’s 

waarbij het werk het niet mogelijk 

maakt om thuis te werken. Vanuit 

de werkgever wordt aangegeven 

dat men waardering heeft naar de 

inzet die iedereen heeft gepleegd 

in deze periode. We zullen zien of 

dit zich ook daadwerkelijk gaat 

vertalen naar een financiële waar-

dering in de cao Rijk, waarbij de 

onderhandelingen deze periode 

zijn gestart. Onze leden informeren 

we periodiek met onze nieuws-

brieven vanuit de AC Rijksvakbon-

den. Vanuit de AC Rijksvakbonden 

zetten we ons met meerdere 

bonden gezamenlijk in voor onze 

collega’s binnen de gehele Rijks-

overheid.

Gelukkig zijn er ondertussen ver-

soepelingen van de Corona-maat-

regelen, waardoor het normale 

leven langzaam weer wordt 

opgestart en mensen een terras-

je kunnen pakken of op vakantie 

kunnen gaan. Wat zal er blijven in 

de nieuwe 1,5 meter samenleving? 

Met welke maatregelen zullen 

straks kantoorgebouwen weer toe-

gankelijk zijn voor groepen werk-

nemers? Vanuit de VCPS houden 

we het nauwlettend in de gaten.

Voor 28 oktober staat onze ALV ge-

pland. Vanuit het bestuur houden 

we er al rekening mee dat deze 

mogelijk digitaal zal moeten gaan 

plaatsvinden. Voor de komende 

periode hopen we dat iedereen 

gezond blijft en goede vakantie-

periode heeft.  Veel leesplezier.

We hopen dat het goed gaat met iedereen. Door de 
Corona-maatregelen is voor veel mensen de wereld in 
maart ingrijpend veranderd. 

Ad van Beek, voorzitter

Beste
leden,

Van de voorzitter
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Mijn naam is Henk Kingma, ge-

huwd met Anita, trotse vader/ pake 

van dochter, zoon, schoonzoon en 

2 kleindochters. Als piw-er ben ik 

werkzaam in PI Veenhuizen, locatie 

Norgerhaven op de zorgafdeling. Dit 

werk doe ik al sinds 1988 en even 

zolang ben ik een bevlogen vak-

bondsman. Waarbij ik mij de laatste 

jaren vooral heb toegelegd op alles 

rond pensioenen en wat daarmee 

in verband staat, zoals SBF, VSO, 

IKB, PAS, AOW, WIA en combinaties 

daarvan.

Door ABP/APG ben ik opgeleid als 

pensioenambassadeur en via SPO 

heb ik de pittige opleiding pen-

sioendeskundige Overheid & Onder-

wijs gevolgd. Daarnaast ontvang ik 

iedere dag allerlei berichten rond 

het pensioengebeuren en blijf ik up 

to date door het volgen van online 

cursussen, gericht op pensioen ABP.

Al vele jaren beantwoord ik vragen 

van vakbondsleden, maar ook niet 

leden over dit onderwerp. Die laat-

ste groep, want dat zijn natuurlijk 

onze potentiele toekomstige leden 

[dat noem ik investeren in]! Ook dat 

heeft er voor gezorgd dat mijn ken-

nis over dit onderwerp is toegeno-

men. Waarbij ik niet onvermeld wil 

laten de toename van mijn netwerk, 

wat weer zorgt voor gedeelde ken-

nis. 

Hierbij kun je denken aan het net-

werk welke je als lid VCPS hebt bin-

nen de samenwerking met de AC 

RvB. De aanwezige kennis binnen 

de AC RvB, om maar enkele voor-

beelden te noemen NCF op belas-

tinggebied, onze onderhandelaars 

Peter Wulms en Marianne Wendt 

[waarbij Marianne ook nog deel uit-

maakt van de Pensioenkamer] en 

niet te vergeten de nieuwsbrieven 

AC RvB, waarin ook regelmatig pen-

sioen wordt besproken/ toegelicht.

Door deze samenwerking ben ik 

in staat om vele vragen op gebied 

van pensioenen te beantwoorden 

en dat doe ik ook graag. Mijn drive 

ligt erin dat ik dichtbij de leden wil 

staan, laagdrempelig en benader-

baar [wat ik ook verwacht van mijn 

vakbond]. Dat merk ik ook tijdens 

iedere dienst, als ik over de binnen-

plaats loop [of via mailadres werk], 

men weet mij altijd te vinden met 

vragen over pensioen, SBF,PAS etc. 

Als vakbond de verbinding zoeken 

met je leden door ze met raad en 

daad bij te staan, zichtbaar. 

Dus mocht je een vraag hebben op 

eerder genoemde gebieden, aarzel 

niet, stuur een mail. Is het je colle-

ga die een vraag heeft, zoals eerder 

aangegeven, ook dat kan. Mijn uit-

gangspunt, als werknemers ben je 

er voor elkaar en waar het kan help 

je elkaar. 

Heb je dan gelijk antwoord? Dat ligt 

eraan. Ik laat je in ieder geval weten, 

dat ik er mee aan de slag ga. En af-

hankelijk van de ingewikkeldheid 

van de vraag z.s.m. antwoord ga ge-

ven. Want de tijd voor de bond heeft 

ook zijn beperkingen en mijn gewo-

ne werkzaamheden gaan natuurlijk 

ook gewoon door. 

Maar een ding staat vast, antwoord 

krijg je!!

Henk Kingma 
Pensioenambassadeur ABP/ 
Pensioendeskundige Over-
heid & Onderwijs 
@ henkkingma@vcps.nl
@ h.kingma@dji.minjus.nl

Heb je een vraag?
Stuur dan een mail

Mijn drive ligt erin dat ik dichtbij
de leden wil staan,  laagdrempelig 
en benaderbaar

xxxxEven voorstellen
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Ik mag mij zelf [inmiddels 59 jaar] 

en mijn even oude collega’s graag 

aanspreken met: hé jongeman. Bij 

de collega’s zie je dan vaak een 

[glim-] lach tevoorschijn komen 

en soms ook nog een dankjewel. 

Daarna komen vaak de vragen over 

PAS, SBF en pensioen. Soms ook 

een discussie over wat te doen.

De aanwezige jongeren [trouwens 

vrijwel alles onder de 55 jaar] 

geven gelijk aan, ach, daar zijn wij 

niet mee bezig, nog lang niet aan 

toe, niet interessant voor ons etc. 

Want de PAS is nog ver weg, 58 

jaar, SBF nog maar afwachten of 

die dan nog bestaat en pensioen/ 

AOW, pff, dat zal ik wel krijgen op 

mijn 70e jaar of nog veel later!!!

Klopt het wat die jongeren aange-

ven? Is het nog een ver van mijn 

bed show, waarin alles kan wijzi-

gen of het er dan toch niet meer 

is? Laat ik daar eerlijk in zijn, wat 

er in de toekomst gebeurd met 

allerlei nu bestaande regelingen, 

dat weet ik ook niet. Of dan de 

regelingen nog bestaan, zoals ze 

nu zijn, vermoedelijk niet, maar wel 

er een op lijkende regeling. Want 

niet alles verdwijnt zomaar! Er is nu 

een pensioenstelsel, aansluitend 

een akkoord op hoofdlijnen, die 

nu wordt uitgewerkt in een nieuw 

pensioenstelsel. Dus ja, er verande-

ren zaken, maar verdwijnen, nee, 

zeker niet!!

Waarom dit artikel! Omdat ik denk, 

dat om meerdere redenen pensi-

oen wel belangrijk is voor [iets ou-

dere] jongeren, misschien zelfs juist 

belangrijk voor jongeren. Ik zal ook 

uit gaan leggen waarom. Daarbij 

gelijk de opmerking plaatsen, lees 

jij dit als oudere werknemer, stuur 

het dan eens door naar je jongere 

collega of heb het er eens over. Zijn 

ze nog geen lid van de bond, ook 

dan mogen ze me benaderen voor 

vragen en/of opmerkingen [ze zijn 

tenslotte de toekomst].

Waarom zou je als jongere 
werknemer een keer moe-
ten inloggen op b.v. MIJN-
PENSIOENOVERZICHT, SVB 
of MIJNABP.

Daar heb ik meerdere redenen 

voor, die ik ook kort ga uitleggen:

 nSamenwonen 

Samenwonen als jongere en je pen-

sioen. Wat is daar nou zo belangrijk 

Jongeren &
    Pensioen

Pensioenen
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aan? Mocht jij samenwonen, geen 

samenlevingscontract, dan weet 

ABP dit niet. Vind jij dat, mocht jou 

onverhoopt iets overkomen, dat 

je partner nabestaandenpensioen 

krijgt vanuit jouw pensioenfonds, 

dan zal je actie moeten onderne-

men. Bij huwelijk en geregistreerd 

partnerschap behoef je niets te 

doen, bij samenwonen wel. Je hebt 

dan een samenlevingscontract 

nodig en je dient dit aan te mel-

den bij het ABP. Doe je dit niet, 

dan heeft je partner geen recht op 

nabestaandenpensioen. Doe je het 

wel, dan krijgt jouw partner nabe-

staandenpensioen op basis van de 

zogenaamde ‘doortellingstijd’. 

Stel, je overlijdt op 30-jarige leef-

tijd. Dan telt ABP door tot aan je 

AOW-leeftijd en op basis van die 

gegevens wordt het nabestaan-

denpensioen berekend. Dus vind jij 

dat je partner recht heeft op jouw 

nabestaandenpensioen en woon je 

samen, regel het nu!

  nLater in Nederland gekomen 

of in buitenland gewerkt/  

gewoond

Dan zijn er ook collega’s die later 

in Nederland zijn gekomen om 

welke reden dan ook of tijdelijk in 

buitenland hebben gewoond en 

gewerkt. Dan kan het best zo zijn 

dat je geen volledige AOW-uitke-

ring krijgt. AOW bouw je op, 50 

jaar voor je met AOW gaat. Dus is 

je AOW-leeftijd straks 68 jaar, dan 

bouw je vanaf 18 jaar, ieder jaar 2% 

op. Dit maakt precies 100%. Heb 

je hier twijfels over, raadpleeg de 

site van de SVB. Zij voeren de AOW 

uit. Kijk of dit bij jou speelt en wat 

je eventueel nog kunt doen om dit 

aan te vullen. Want nu je jonger 

bent, kun je vaak zaken nog bijstel-

len [financieel].

Stel, je bent als vluchteling in Ne-

derland aangekomen met je vrouw 

op de leeftijd [beide] van 35 jaar, je 

vermoedelijke AOW-datum is 70 

jaar, dan heb je dus een opbouw 

[beide] van 35 jaar x 2% = 70% van 

de AOW. Je mist daardoor dus bij 

aanvang AOW 30% van je geza-

menlijke AOW-uitkering. Met de 

huidige AOW zou dat ongeveer 

€ 480,- minder AOW zijn, levens-

lang!! Vermoedelijk heb je ook 

minder aanvullend pensioen opge-

bouwd, dus tijd voor actie!

 nArbeidsongeschiktheid 

Arbeidsongeschiktheid, ook zoiets 

waar we liever niet aan denken, 

maar dat ons allemaal kan over-

komen. Ook dan kan je pensioen-

fonds van betekenis zijn, vanuit een 

aanvullend arbeidsongeschiktheid-

spensioen. En niet onbelangrijk, 

een [gedeeltelijke] premievrije 

pensioenopbouw, wederom op 

basis van de mate van arbeidson-

geschiktheid. Nu denk je, dat regelt 

zich wel. Inderdaad, dat zou zo 

moeten zijn, maar de praktijk laat 

weleens iets anders zien.

Stel, je denkt nu, ik wil dit beter 

geregeld hebben, financiële risico’s 

arbeidsongeschiktheid. Dan kan 

dat vaak via jouw werkgever. Infor-

meer eens naar de IPAP-regeling. 

Dit is een vaak door de werkgever 

gesubsidieerde regeling, daarbij, 

hoe jonger je bent, hoe goedkoper 

deze is. Ook weer zo’n dingetje, die 

je nu al kunt regelen, zo je dat wil. 

Informeer eventueel bij personeels-

zaken naar deze regeling.

  nIKB in samenhang met  

pensioen 

Sinds kort hebben we bij de Over-

heid te maken met IKB. Een onder-

deel daarvan is dat je verlof kunt 

kopen/sparen. Maandelijks heb je 

een IKB-bedrag wat je eventueel 

kunt uitgeven aan ‘kopen’ verlof, de 

zogenaamde IKB-uren. Ook zie je al 

een aantal uren staan in je IKB, de 

zogenaamde bovenwettelijke uren. 

Volgens de huidige regeling mag je 

tot 1800 uur kopen. Vanuit het pen-

sioenakkoord 2019 weten we al dat 

dit wordt verhoogd naar 3600 uur, 

ongeveer 2 jaar. Wat kost het bijko-

pen van IKB-uren. In feite simpel, je 

uurloon+ vakantie en eindejaarsuit-

kering, in totaal 116.3% uurloon.

Stel, je bent 25 jaar, volgens de 

huidige prognose moet je mis-

schien wel doorwerken tot 70 jaar 

[AOW]. Waarbij je nu denkt, ver van 

mijn bed show, maar dat ga ik niet 

doen, doorwerken tot 70 jaar!! Dan 

kun je nu al nadenken over o.a. IKB 

Pensioenen
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sparen. Je hebt als voorbeeld een 

arbeidscontract voor 32 uur en je 

hebt de mogelijkheid dit te verho-

gen naar 36 uur, die gelden zet je in 

voor je IKB-verlofuren. Een manier 

om ‘ongemerkt’ een mogelijkheid 

te creëren om iets vroeger met 

pensioen te kunnen gaan. Want 

later is vaak te laat!

 nVervroegd met pensioen gaan

Het vervroegen van jouw pensioen-

leeftijd? Kan dat? Vanuit de huidige 

regeling zeker. Maar denk je dan, 

hoe komt dit later? Inderdaad, daar 

kan ik geen uitspraken over doen. 

Ik kan alleen maar uitspraken doen 

op basis van huidige gegevens 

en die enigszins vertalen naar de 

toekomst. Zekerheid en controle 

hebben we in die zin nooit, zie 

maar de huidige tijd en hoe corona 

daar verandering in bracht. Op dit 

moment mag je vanaf 60 jaar met 

pensioen gaan. Je vraagt dit aan bij 

je pensioenfonds en deze maken 

een berekening van wat je uitke-

ring gaat zijn. Meestal wordt daar 

de AOW in meegenomen, want 

die krijg je pas op je AOW-datum 

uitgekeerd. Eerlijkheid gebied te 

zeggen, dit is vaak financieel niet 

haalbaar. Wel kun je als jongere nu 

al denken, heb ik de [financiële] 

ruimte om nu zaken weg te zetten. 

En kan ik dan nog steeds de dingen 

doen die ik wil doen, een leuk leven 

leiden. 

Stel, je bent nu 30 jaar, woont sa-

men [met samenlevingscontract, 

aangemeld bij ABP] en jullie hou-

den ieder maand voldoende geld 

over. Dan kun je nadenken over 

IKB, maar ook over een vorm van 

banksparen [pensioen]. Wat ook 

kan, bij, als voorbeeld een koopwo-

ning, vervroegd aflossen. Want eer-

der met pensioen gaan is mogelijk 

door een simpel rekensommetje 

van inkomsten en uitgaven. Dus, 

wil je eerder met pensioen, zorg 

dat je uitgaven dan lager zijn door 

vervroegd aflossen hypotheek en/of 

verhoog je inkomsten dan door b.v. 

lijfrente/ banksparen. Dat laatste 

kan ook aantrekkelijk zijn door af-

trekbaarheid inkomstenbelasting.

Als je nu als jongere werknemer dit 

gelezen hebt en je denkt dan nog 

steeds pensioen is niet belangrijk 

voor mij, dat kan en mag natuurlijk. 

Mijn advies, lees het nog eens en 

laat het op je inwerken. Heb het 

er eens over met je collega en je 

partner. Mogelijk ga je er anders 

over denken, mogelijk help je een 

collega, die in een van de boven-

staande situaties zit. Zijn hiermee 

alle zaken voor jongeren beschre-

ven? Nee, zeker niet. Dit zijn enkele 

korte omschrijvingen van bepaalde 

punten, die vooral ook belangrijk 

zijn voor [oudere] jongeren. Som-

mige zaken hebben meer aandacht 

nodig. Nabestaandenpensioen is dit 

voldoende, wat bij echtscheiding, 

om maar iets te noemen. Laten we 

het daar later maar uitgebreider 

over hebben. Of als jullie zelf sug-

gesties hebben, aarzel niet, stuur 

een mail naar en wie weet komt 

het dan uitgebreider aan bod.

Vragen/opmerkingen, 
mail naar:

@ henkkingma@vcps.nl

Pensioenen
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Eenmaal ingericht bracht de kan-

toortuin nóg een belangrijk voor-

deel met zich mee, het bespaart de 

organisatie veel kosten. Immers, er 

kunnen meer collega’s in dezelfde 

ruimte worden geplaatst en er kan 

met minder roerende goederen 

worden volstaan. 

Ieder voordeel heeft zijn 
nadeel…
De kantoortuin, daar kun je dus 

eigenlijk niet op tegen zijn? Of toch 

wel…? Wikipedia is er duidelijk over: 

de nadelen zijn vele malen groter 

de voordelen. Blijkens de digitale 

encyclopedie zijn werknemers in 

kantoortuinen (voor de start van de 

coronacrisis) tot 62% (!) vaker ziek 

dan mensen in een traditionele 

kantooromgeving. Geluidsover-

last en een gebrek aan invloed op 

de inrichting van hun werkplek 

maakt veel werknemers onzeker, 

overprikkeld en zelfs agressief. Dit 

zorgt voor een verhoogd stress-

niveau. Daarnaast hebben ziek-

makende bacillen vrij spel in een 

werkomgeving zonder scheidings-

wanden, waardoor medewerkers 

vaker worden blootgesteld aan 

besmettelijke ziekten. Verder heeft 

het gemeenschappelijk gebruik 

van toetsenborden en muizen in 

kantoortuinen een negatief effect. 

Deze vormen een grote bron van 

ziekmakende bacteriën, verge-

lijkbaar met de hoeveelheid die 

we op een wc-bril aantreffen. Eén 

op de tien toetsenborden is zelfs 

zo vies dat ze een gevaar voor de 

gezondheid van werknemers blij-

ken te vormen. Een ander nadeel 

volgens Wikipedia is de dynamiek 

in kantoortuinen. Deze is  dermate 

concentratie verstorend dat een 

werknemer ongeveer twee keer zo 

lang over een taak doet. Dit leidt 

tot een productiviteitsverlies van 

gemiddeld 86 minuten per dag. 

Dit zijn omgerekend 24 werkdagen 

per werknemer per jaar. Bovendien 

maakt een medewerker 50% meer 

fouten in het werk. Vooral com-

plexe taken, waarvoor een hoge 

mate van concentratie vereist is, 

hebben volgens bronnen op Wiki-

pedia te lijden onder de effecten 

van de open kantooromgeving. Op 

maandag 24 februari jl. besteedde 

Artikel

Corona & de kantoortuin
De laatste jaren is onder het mom van betere interne samenwerking, meer 
creativiteit, gezelligheid en transparantie ‘de kantoortuin’ geïntroduceerd op 
werkvloer van heel organisaties. Vaak gaat hier een verbouwing in combinatie 
met forse investeringen in interieur en meubilair aan vooraf. Een prachtige 
nieuwe, eigentijdse werkomgeving met een uitstraling, passend bij de organisatie 
is dan het resultaat. 
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het televisieprogramma De Mo-

nitor op NPO2 aandacht aan het 

werken in kantoortuinen (https://

demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/

nieuwe-coronarichtlijn-werk-ook-

na-de-lockdown-zo-mogelijk-thuis). 

Het programma deed daarvoor bij 

meer dan negentig Nederlandse 

bedrijfsartsen rondvraag. Daaruit 

blijkt dat werknemers inderdaad 

vaak klachten hebben over het wer-

ken in een open kantoortuin. 

Kantoor(-tuin) en de 
coronacrisis
Tja, en toen kwam begin maart van 

dit jaar de coronacrisis. De werk-

gever is verplicht om de veiligheid 

en gezondheid van medewerkers te 

waarborgen, ook in de ‘1,5 me-

ter samenleving’. Centraal bij het 

indammen van het coronavirus 

staan afstand houden en hygiëne. 

Het coronavirus maakt het gezond 

werken in de kantoortuin dus nog 

veel ingewikkelder. Werknemers die 

thuis kunnen werken moeten dat 

volgens het kabinet in ieder geval 

nog tot ver in 2020 blijven doen. 

Werkgevers moeten hun kantoor-

omgeving aanpassen om mede-

werkers die op kantoor (moeten) 

werken een veilige, coronaproof 

werkplek te bieden.  

In een kantoortuin zitten medewer-

kers vaak dicht bij elkaar. Om te 

voldoen aan de 1,5 meter samen-

leving zal er een flinke verandering 

van indeling plaats moeten vinden. 

Het gaat daarbij niet alleen om 

de werkplekken, maar ook om de 

looproutes, pauzeruimtes, wc’s en 

liften. Van belang is dat het aantal 

aanwezige medewerkers laag blijft. 

Waarschijnlijk komt het er op neer 

dat de helft of meer van de werk-

plekken moet vervallen. Begin dus 

bij het beantwoorden van de cruci-

ale vraag wie er écht naar kantoor 

moeten komen en wie er (zoveel 

mogelijk) thuis blijven werken. 

Verder kunnen navolgende tips 

nuttig zijn bij de inrichting van een 

coronaproof kantoortuin: 

n  Gebruik de lift bij voorkeur niet 

of met maximaal twee perso-

nen op voorwaarde dat afstand 

houden mogelijk is.

n  Ga aan de slag met plexiglas en 

papieren bedekking van werk-

bladen. 

n  Laat medewerkers een eigen 

toetsenbord en muis gebruiken 

en maak werkplekken bij aan-

komst en vertrek goed schoon.

n  Kies zoveel mogelijk voor vaste 

werkplekken en laat werkne-

mers die veel moeten samen-

werken bij elkaar in de buurt 

zitten. 

n  Laat medewerkers om en om 

werken, om de dag, of mis-

schien in meerdere groepen, 

verspreid over de dag. Verleng 

hiervoor waar nodig de ope-

ningstijden van kantoor. 

n  Blijf veel werken met video-ver-

gaderen, webinars en andere 

digitale toepassingen.

n  Houd ook de bezettingsgraad 

van vergaderruimtes en kanti-

nes laag en let erop dat er niet 

te veel mensen in een toilet-

ruimte kunnen.

n  De ventilatie in veel kantoortui-

nen is onvoldoende, maar bij de 

bestrijding van corona juist heel 

belangrijk. Zet ramen en deuren 

regelmatig open, zet de me-

chanische ventilatie eerder aan 

en op een hogere stand, zet de 

recirculatie uit.

n  Maak de 1,5 meter samenle-

ving zichtbaar: lijnen op de 

vloer, looprichtingen, posters en 

stikkers. Het helpt medewerkers 

er steeds aan herinneren om af-

stand te houden en hygiënisch 

te werken. 

Het succes van de maatregelen 

die genomen worden is voor een 

groot deel afhankelijk van hoe de 

medewerkers er in de praktijk mee 

omgaan. Om ervoor te zorgen dat 

iedereen de maatregelen kent én 

hierachter staat, kunnen werkgever 

en medewerkers het beste samen 

aan de slag gaan met het maken 

van een plan. Spreek bovendien af 

dat men elkaar erop aanspreekt als 

iemand zich niet aan de maatrege-

len houdt.

Heel veel succes bij de impact van 

deze nieuwe realiteit, ook voor de 

kantoortuin!

Artikel

9nr 03 - 2020

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nieuwe-coronarichtlijn-werk-ook-na-de-lockdown-zo-mogelijk-thuis
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nieuwe-coronarichtlijn-werk-ook-na-de-lockdown-zo-mogelijk-thuis
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nieuwe-coronarichtlijn-werk-ook-na-de-lockdown-zo-mogelijk-thuis
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nieuwe-coronarichtlijn-werk-ook-na-de-lockdown-zo-mogelijk-thuis


Veel sectoren, organisaties en de mensen die hierin 

werkzaam zijn worden hard getroffen door de corona-

crisis. Eind maart 2020 heeft het kabinet de Tijdelijke 

noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) 

gepubliceerd. Deze regeling vormde een belangrijke 

bijdrage om het beoogde doel: behoud van werkgele-

genheid te realiseren. In mei werden financiële vervolg-

maatregelen voor werkgevers door het kabinet aange-

kondigd.  De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft de 

Nederlandse cao-partijen in het kader van de corona-

crisis in april 2020 opgeroepen om juist nu gezamen-

lijk de schouders eronder te zetten. De STAR is een 

landelijk overlegorgaan waarin twee partijen zitten: de 

centrale organisaties van werkgevers en die van werk-

nemers, de vakcentrales. Samen worden zij ook wel 

‘sociale partners’ genoemd. De Stichting van de Arbeid 

is in Den Haag gevestigd. De STAR verzoekt de cao-par-

tijen, waar onder de VCPS,  om in het overleg tussen 

vakbonden en werkgevers een aantal punten mee te 

nemen dat ingaat op hoe bedrijvigheid en werkgele-

genheid kunnen worden behouden en om te zorgen 

voor een veilige werkomgeving. Centraal daarbij staat 

de oproep om ons als vakbonden en werkgevers maxi-

maal in te zetten op behoud van werkgelegenheid van 

alle medewerkers in de organisatie, ongeacht het soort 

contract. Vanzelfsprekend geeft de VCPS gehoor aan 

deze oproep. In het overleg met de werkgevers wordt 

daartoe door de VCPS ingezet op onder andere:

n  Overleg  met de OR per reorganisatie over het stop-

zetten van die reorganisatie of het fors verlagen van 

het tempo van reorganiseren; 

n  Als in overleg met de OR wordt vastgesteld dat 

een reorganisatie in deze periode onvermijdelijk is, 

laat dat dan in ieder geval niet of zo min mogelijk 

gepaard gaan met verlies van arbeidsplaatsen;

n  Doe er alles aan om medewerkers op arbeidsplaat-

sen die wegvallen, te herplaatsen binnen de organi-

satie, voorkom zoveel als mogelijk dat medewerkers 

in dit gure economische klimaat op de externe 

arbeidsmarkt aangewezen zijn;

n  Het afspreken van extra onkostenvergoedingen voor 

medewerkers die thuis moeten werken. Denk daar-

bij aan een tegemoetkoming van de vergoeding van 

extra gebruik van gas, water en elektriciteit, aan een 

koffievergoeding. Hiervoor zien wij in de praktijk 

onkostenvergoedingen van zo’n 50 euro per maand 

ontstaan. Blijf eventuele vaste reiskostenvergoedin-

gen aan medewerkers verstrekken, ongeacht of zij 

al dan niet reizen;

n  Geef medewerkers de gelegenheid om op kosten 

van de werkgever een passende bureaustoel, een 

toetsenbord en computerscherm aan te schaffen 

voor thuisgebruik. Immers, de werkgever is verant-

woordelijk voor de inrichting van een juiste werk-

plek, ook als de medewerker genoodzaakt is thuis 

te werken.

Deze voorstellen worden zowel door de vakbondsbe-

stuurders/onderhandelaars van de VCPS aan de cao-ta-

fels als ook door onze leden die participeren in onder-

nemingsraden uitgedragen. Samen sterk voor behoud 

van werk en een gezonde werkplek, juist nu! 

Samen 
inzetten 
op behoud van werk en 
een gezonde werkplek

Coronacrisis: VCPS steunt de oproep 
van de Stichting van de Arbeid

CAO-info

10nr 03 - 2020



In het eerste kwartaal van 2020 zijn 

de cao-lonen met 3,1 procent geste-

gen ten opzichte van een jaar eerder. 

Na het eerste kwartaal van 2009 is 

de loonstijging niet meer zo groot 

geweest. Dit meldt het CBS op grond 

van nieuwe cijfers over de cao-loon-

ontwikkeling. Van de drie onderschei-

den sectoren — overheid, particuliere 

bedrijven en gesubsidieerde instellin-

gen (waaronder de zorg) — namen de 

cao-lonen in het eerste kwartaal van 

2020 het minst toe bij de gesubsidi-

eerde instellingen, namelijk met 2,6 

procent. Bij de particuliere bedrijven 

en de overheid stegen de lonen 3,2 

procent. Een jaar eerder stegen de 

lonen bij de gesubsidieerde instellin-

gen juist het meest (2,5 procent) en 

namen de lonen het minst toe bij de 

cao-sector particuliere bedrijven. In 

de bedrijfstak verhuur en handel van 

onroerend goed stegen de lonen van 

de werknemers in het eerste kwartaal 

van 2020 het meest (5,6 procent). In 

de bedrijfstakken energievoorziening 

en financiële dienstverlening was de 

cao-loonstijging van de werknemers 

minder dan 2,0 procent (Bron: CBS). 

Verwachting overige 
kwartalen 2020
De hierboven genoemde cao-akkoor-

den werden gerealiseerd in de eerste 

tien weken van 2020. De vakbondsin-

zet daarvoor was nagenoeg in alle 

situaties een looneis van zo’n 4,5 tot 

5% op jaarbasis. Maar toen sloeg 

corona toe… Als gevolg daarvan zijn 

de onderhandelingen over nieuwe 

cao’s in onder meer de transportsec-

tor, de bouw en de kappersbranche 

helemaal stil komen te liggen. ‘Tenzij 

er een wonder gebeurt zijn er dit 

voorjaar een miljoen mensen met een 

verlopen cao’, zei een woordvoerder 

van de Algemene Werkgevers Ver-

eniging AWVN recent. Ook volgens 

andere deskundigen is de kans klein 

dat er op korte termijn nieuwe collec-

tieve loonafspraken worden gemaakt, 

omdat alles in het teken staat van in-

spanningen om organisaties overeind 

te houden. Ook Nederland grootste 

vakbond, de FNV acht een looninzet 

van 5% nog realistisch. 

De VCPS houdt de ontwikkelingen 

vanzelfsprekend nauwgezet in de 

gaten. Samen met onze kaderleden 

bekijken wij per cao-tafel wat onze 

inzet wordt en op welke wijze wij de 

werkgelegenheid en het inkomen van 

onze leden het beste kunnen waar-

borgen. Wordt vervolgd… 

Prima eerste kwartaal 2020. 
Maar toen kwam corona…

Cao-lonen 3,1 %
gestegen in eerste 
kwartaal 2020

CAO-info
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Iedereen die het nieuws volgt 

weet dat er volop onderhandeld 

wordt over de uitwerking van het 

Pen sioenakkoord 2019. Het toen 

afgesloten akkoord, was niet meer 

dan een akkoord op hoofdlijnen. De 

uitwerking neemt veel tijd in be-

slag, volg je het laatste nieuws, dan 

lijkt het er op dat er een compro-

mis is tussen de onderhandelaars, 

vakbonden, werkgevers en minister.

Wat je dan ook leest is dat de uit-

werking nog veel tijd in beslag gaat 

nemen. Vermoedelijke invoering 

van het nieuwe pensioenstelsel, 

rond 2026. Fondsen kunnen alvast 

aan de slag, voorbereidingen tref-

fen. Er zijn nog wel enkele vragen 

die nog niet zijn opgelost! Wordt 

het een verplichting voor alle pensi-

oenfondsen? Kun je binnen je eigen 

pensioenfonds een keuze maken: ik 

blijf bij het oude of ik ga mee in het 

nieuwe stelsel? Zijn alle fondsen be-

reid om over te gaan naar dit nieu-

we stelsel? Daarbij denk ik vooral 

aan enkele ondernemingsfondsen, 

die er prima voorstaan!

Lees je de laatste artikelen van de 

onderhandelaars, dan zie ik vaak 

de zin: iedereen wordt er beter van 

in het nieuwe stelsel! Dan rijst bij 

mij gelijk de vraag, hoe kan het dat 

door een aanpassing in het huidige 

stelsel, iedereen er beter van gaat 

worden. Dit, terwijl veel fondsen er 

financieel slecht voor staan, gelet 

op huidige dekkingsgraden, de dis-

cussie rond premieverhogingen.

Het ABP pensioen

Pensioenen

Hoe kan het dat door een aanpassing 
in het huidige stelsel, iedereen er beter  
van gaat worden?
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Vooral de term ‘projectierendement’ 

zie je dan vaak terugkeren als zijnde 

vervanging van de ‘ rekenrente’. In 

mijn werk als piw-er binnen een 

penitentiaire inrichting heb je ook 

te maken met projectie. In de zin 

van het projecteren van, wat jij 

denkt dat de norm is, op de gede-

tineerden. En kwamen we bij de 

‘rekenrente’ ook altijd al het woord 

‘prudent’ voorbij, jawel, nu zie je dit 

ook weer voorbij komen ten aan-

zien van ‘ projectierendement’.

Wat opvalt in de discussie rond 

pensioenen! Lees je alle dagbladen 

en/of via internet de stukken over 

het pensioen, rekenrente, invaren, 

projectierendement, dan heb je 

even zovele meningen van veelal 

economen, econometristen en an-

dere deskundigen, die het niet met 

elkaar eens zijn! Waarbij de een 

zegt, er is geld zat, ga indexeren en 

de ander zegt, nee, kan niet, gaat 

ten koste van de jongeren!

Wie heeft gelijk? Wat als de eerste 

groep gelijk heeft, er is geld ge-

noeg om te indexeren. Als dat 

achteraf waar blijkt te zijn, dan is 

het jammer voor een grote groep 

werknemers/ gepensioneerden. 

Een behoorlijk stuk opbouw gemist 

voor de werknemers en voor de ge-

pensioneerden, in feite een te lage 

uitkering gehad. Iets wat je achter-

af niet meer kunt herstellen! Wie 

profiteert dan, de jongeren, want er 

is geld blijven liggen.

Dan de andere groep. Als zij gelijk 

hebben. Rente blijft laag, beleggin-

gen gaan niet goed, premies onvol-

doende. Dan krijg je bij verhoging 

rekenrente indexatie, waar in feite 

geen geld voor is. Je trekt als het 

ware geld naar voren toe, uitgaan-

de dat het allemaal wel goed gaat 

komen. Door het fictief verhogen 

van de rekenrente, krijg je indexa-

tie, met andere woorden: de kosten 

gaan omhoog, door verhoging uit-

keringen, maar ook de opbouw. De 

premie kan gelijk blijven, want je 

dekkingsgraad is immers omhoog 

gegaan op basis van deze fictieve 

rekenrente. Wat natuurlijk door-

werkt in jouw hele stelsel, nu en in 

de toekomst, hevelwerking. Als dat 

achteraf blijkt waar te zijn? Dan 

hebben de oudere werknemers en 

gepensioneerden nog geprofiteerd 

ten aanzien van opbouw en uitke-

ring, maar krijg je dan te maken 

met correcties. Vooral de jongeren 

en de dan met pensioengaande 

werknemers gaan dit merken, door 

lagere opbouw, hogere premies en 

lagere uitkering [afstempelen].

Maar het lijkt erop dat er een 

prachtige oplossing ligt! Iedereen 

gaat er op vooruit en het gaat 

niet ten koste van. Althans, zo lijkt 

het als je de artikelen leest over 

het nieuwe pensioenstelsel. Mijn 

gevoel zegt dan gelijk, waar zit het 

addertje! Waarbij ik nog weleens 

terug denk aan artikelen die ik las 

vanuit het verleden, waarbij ieder-

een [vooral de politiek] aangaf, de 

rente kun je op 4% houden, want 

lager gaat deze niet worden! Of 

nabestaandenpensioen is niet meer 

nodig, want iedereen wordt finan-

cieel onafhankelijk [emancipatie-

beleid vrouwen/ vrouwen financieel 

onafhankelijk]! Achteraf weten we 

nu wel beter, rente is nihil en veel 

vrouwen werken in deeltijd, NP is 

zeker nodig!

Ook nu hoor je vaak, op termijn 

komt het altijd goed met de beleg-

gingen. Kijk maar naar het verle-

den. Geluiden vaak vanuit politiek, 

maar ook ‘deskundigen, economen’ 

etc. Maar net als nu door corona, 

denk ik, je weet het niet, controle 

heb je niet. De economie is niet iets 

wat zich onder controle laat hou-

den. Je kunt iets aannemen, maar 

daarmee stopt het. En ja, achteraf 

weet je wie gelijk had. 

De vraag is dan ten koste van wie!

Reacties/vragen t.a.v. dit stuk:
@ henkkingma@vcps.nl

Pensioenen

Maar het lijkt erop dat er een prachtige 
oplossing ligt! Iedereen gaat er op vooruit en 
het gaat niet ten koste van. 
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Na vele jaren onderhandelen 
in de polder kwam vorig jaar 
juni het verlossende woord: 
er was een pen sioenakkoord 
bereikt door overheid, werk-
gevers en werknemers. 
Iedereen blij.

Inmiddels zijn we een jaar verder 

in de tijd en is er veel, heel veel 

veranderd. De marktrente, het 

belangrijkste uitgangspunt voor 

de berekening van de waarde en 

de kosten van pensioenen, is fors 

gedaald, de beleggingsresultaten 

van de pensioenfondsen zijn fors 

gedaald en de kosten van het 

opbouwen van nieuwe pensioenen 

lopen stevig op. Alle seinen 

staan momenteel op rood, de 

grootste fondsen, waaronder het 

ABP, kampen met een historisch 

lage dekkingsgraad. Kortingen 

op opgebouwde pensioenen 

dreigen, evenals verhoging van 

pensioenpremies (wie zal dat 

betalen, inderdaad, werkgevers 

en werknemers), dan wel 

verlaagde pensioenopbouw voor 

medewerkers vanaf 2021. 

Ondertussen werken de specialis-

ten van pensioenfondsen, werkge-

vers, werknemers en de overheid 

hard door aan de verdere uitwer-

king van het pensioenakkoord. 

Daartoe wordt een geheel nieuw 

pensioensysteem ontwikkeld, waar-

bij niet langer het salaris bepalend 

is voor de hoogte van het pensioen, 

maar veel meer de beleggingsresul-

taten die het pensioenfonds heeft 

gerealiseerd. Als de hoofdlijnen 

Impact pensioenakkoord 
laat nog even op zich 
wachten

 Historisch lage dekkingsgraad bij ABP

Pensioenen
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van zo’n nieuw pensioensysteem 

zijn uitgewerkt zullen die geborgd 

moeten worden in wetgeving. 

Daarna zullen cao’s moeten wor-

den aangepast en zullen pensi-

oenuitvoerders hun ICT moeten 

innoveren om de nieuwe regelin-

gen probleemloos uit te kunnen 

voeren. Deskundigen zeggen dat 

de feitelijke impact van het pen-

sioenakkoord op zijn vroegst in 

2027 merkbaar kan zijn. 

En ondertussen staan de seinen 

nog steeds allemaal op rood. Hoe-

wel het dus nog even zal duren 

voordat wij als deelnemers de (ho-

pelijk positieve) effecten van het 

pensioenakkoord voor de  opbouw 

en de financiering van de pensi-

oenen en het genieten daarvan 

zullen ervaren, zetten wij hieron-

der nogmaals de hoofdlijnen van 

het akkoord uiteen:

n  De AOW-leeftijd gaat minder 

snel omhoog;

n  Eerder uittreden is mogelijk 

voor zware beroepen;

n  Het streven is een adequaat 

pensioen voor alle werkenden;

n  Geen pensioenkortingen bij een 

dekkingsgraad boven 100%;

n  Afschaffen doorsneesystema-

tiek (t.b.v. de premiebereke-

ning);

n  Introductie nieuw collectief 

pensioencontract:

n  Meer keuzemogelijkheden voor 

deelnemers;

n  Herziening nabestaandenpensi-

oen via advies Stichting van de 

Arbeid (STAR).

Wat vindt de VCPS?
Tja, het zijn natuurlijk allemaal 

belangrijke onderwerpen en 

uitgangspunten. Maar uiteindelijk 

is er maar één vraag echt rele-

vant: ‘Wat heeft u, de deelnemer 

onder de streep aan het pensi-

oenakkoord?’ Tot nu toe lijkt het 

akkoord positief uit te vallen voor 

de AOW en de zware beroepen. 

Maar voor een beoordeling van de 

effecten van een mogelijke nieuwe 

pensioenregeling is het nog veel 

te vroeg. Ook is er nog heel veel 

onduidelijkheid (eigenlijk nog op 

ieder aspect) over de ‘transitie’, de 

overgang van het oude naar het 

nieuwe stelsel en het invaren van 

de opgebouwde pensioenen in het 

nieuwe systeem. 

Wat betekent dit 
voor de kans op 
pensioenkortingen?
Op zich is het mooi dat er volgens 

het pensioenakkoord geen kor-

tingen nodig zullen zijn bij een 

dekkingsgraad boven 100%. Vorig 

jaar dacht iedereen dat de pen-

sioenniveaus daarmee gegaran-

deerd zouden zijn. Niets is echter 

minder waar, gelet op de impact 

van de coronacrisis, de historische 

lage marktrente en de haperende 

beleggingsresultaten. Ter indicatie: 

op 30 april was de actuele dek-

kingsgraad van ABP 83,2%. Dat 

betekent dat voor iedere euro be-

nodigd pensioen maar 83,2 euro-

cent pensioen in kas is. Gemiddeld 

over de afgelopen twaalf maanden 

was de beleidsdekkingsgraad van 

ABP 91,5%. Voor besluiten over 

bijvoorbeeld verhogen en verlagen 

van pensioenen moet ABP gebruik 

maken van deze beleidsdekkings-

graad. 

Dat ziet er dus helemaal niet goed 

uit. Het bestuur van pensioenfonds 

ABP zal aan het einde van het jaar 

vaststellen welke gevolgen de lage 

dekkingsgraad voor de deelnemers 

heeft.  De VCPS volgt de ontwik-

kelingen op de voet, in de tweede 

helft van dit jaar komen wij hier 

zeker bij u op terug!

Pensioenen
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Met de vaststelling van de Vetera-

nenwet van in februari 2012 is de 

bijzondere positie van Nederlandse 

veteranen wettelijk vastgelegd. 

Deze wet regelt de bijzondere zorg-

plicht van de Nederlandse overheid 

voor haar veteranen. De Veteranen-

wet en het Veteranenbesluit geven 

een wettelijke basis voor het uit-

voeren van het veteranenbeleid dat 

in de loop der jaren al tot stand is 

gekomen. Met de wet kregen ook 

actief dienende militairen die op 

uitzending zijn geweest de vetera-

nenstatus en dus het recht op (na)

zorg, erkenning en waardering. 

Ondanks de centralisering met de 

Veteranenwet zijn er maar liefst 

vijf verschillende organisaties en 

verenigingen die zich inzetten voor 

veteranen:

  Het Veteranenloket is het vraag-

loket voor veteranen, oorlogs- 

en dienstslachtoffers en hun 

relaties. Het loket biedt zorg en 

dienstverlening.

  Het Veteranen Platform behar-

tigt de belangen van alle Neder-

landse veteranen bij de overheid. 

Voor alle Nederlandse veteranen 

strijdt het platform voor erken-

ning, herkenning en waardering. 

Ook vraagt het platform aan-

dacht van de overheid voor zorg 

en nazorg voor de veteranen.

  Het Veteraneninstituut richt zich 

primair op het geven van erken-

ning en waardering aan  

Ruim 35 medewerkers van APG 
betrokken

Vorming Nationale 
Veteranen Organisatie 
opgestart

Info
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veteranen en op de directe 

dienstverlening aan veteranen 

en hun thuisfront. Dit instituut 

vervult tevens de loketfunctie 

naar de zorg, huisvest ook het 

Veteranenloket en heeft een 

kennis en onderzoekscentrum.

   Binnen het Landelijk Zorgsys-

teem Veteranen (LZV) werken 

12 kwalitatief hoogwaardige 

zorginstellingen samen. Vete-

ranen kunnen in de periode na 

dienstverlating psychische en/

of lichamelijke klachten krijgen. 

Om deze veteranen te helpen 

richtte Defensie een hoogwaar-

dig civiel-militair zorgsysteem in. 

Diensten van het LZV liggen op 

het vlak van intake en maat-

schappelijk werk en laagdrem-

pelige ondersteuning. Maar ook 

meer gespecialiseerde hulpver-

lening lopend van enkelvoudige 

behandelingen tot topklinische 

zorg. Het LZV levert maatwerk 

vanuit een herkenbare en ge-

borgde kwaliteit, in principe zo 

dicht mogelijk bij huis.

  Het Algemeen Burgerlijk Pensi-

oenfonds (ABP) is het pensioen-

fonds voor (oud-)werknemers 

van de overheid en onderwijs. 

Onder verantwoordelijkheid van 

het ABP leveren zo’n 35 zorg 

coördinatoren in dienst van APG 

diensten aan veteranen. 

Verder is er nog de stichting Neder-

landse Veteranendag. In 2016 is de 

Veteranenwet geëvalueerd. Belang-

rijkste conclusie was: kijk eens naar 

de aansturing van de uitvoering. 

Die is nu erg versnipperd. Laat het 

beter op elkaar aansluiten. Daarop 

zijn diverse scenario’s onderzocht. 

Begin 2018 volgde een advies aan 

de minister: ‘Kijk of alle partijen 

kunnen worden samengevoegd tot 

één subsidie-ontvangende partij, 

de ‘Nationale Veteranen Organi-

satie’. 

Aldus is besloten. Het traject van 

samenvoeging is inmiddels ingezet 

na raadpleging van de vijf partijen. 

De intentieverklaring daartoe is 

inmiddels ondertekend. De op-

dracht van de projectorganisatie is 

het samenvoegen van organisaties 

die op de verschillende terreinen 

van de uitvoering van het vetera-

nenbeleid werkzaam zijn tot één 

organisatie per januari 2021. Het 

betreft de samenvoegingen van de 

medewerkers van bovengenoem-

de stichtingen en de groep van 35 

medewerkers zorgcoördinatie van 

APG . Het betreft in totaal ongeveer 

200 medewerkers. Vanuit de be-

trokken organisaties is een tijdelijke 

OR ingesteld. De betrokken vak-

bonden buigen zich de komende 

periode over de harmonisatie van 

de arbeidsvoorwaarden van de be-

trokken medewerkers. Dat is geen 

sinecure, aangezien alle groepen 

hun eigen arbeidsvoorwaardenpak-

ketten hebben. 

Mochten onze leden, werk-
zaam bij APG vragen over 
deze voorgenomen fusie en 
de daaruit voortvloeiende 
harmonisatie van arbeids-
voorwaarden hebben, dan 
kunnen zij een mail sturen 
naar:

@ secretaris@vcps.nl
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Aanhef : 

Voornaam : 

Tussenvoegsel : 

Achternaam : 

Email privé : 

Telefoon privé : 

Adres : 

Huisnummer : 

Postcode : 

Woonplaats : 

Handtekening : 

De VCPS is een toegankelijke vakorganisatie 
die er voor jou is! 
Met korte lijnen en deskundigheid zijn we 
dichtbij. We geloven in de kracht van de 
samenwerking om de juiste resultaten voor 
elkaar te realiseren.

Geboortedatum (D/M/J) : 

Werkzaam bij : 

Dienstonderdeel : 

Locatie : 

Telefoonnummer (werk) : 

Email (werk) : 

Rekeningnummer : 

T.n.v. :  

 

 

BEHOUD VAN JOUW WERK
GOEDE KWALITEIT VAN 
JOUW WERK

EEN GOED BELONINGSPAKKET
ERKENNING EN RESPECT VOOR 
JOUW INZET IN JE WERK

GOEDE VERHOUDING COMBINATIE 
WERK- PRIVÉ

VEILIGHEID EN ZEKERHEID

EEN GOEDE WERKSFEER

PASSENDE WERKDRUK

MOGELIJKHEDEN VOOR ONT-
WIKKELING EN DUURZAME 
INZETBAARHEID

DUS WORDT NU LID VOOR SLECHTS 
EEN TIENTJE PER MAAND. WIL JE 
MEER WETEN, MAIL ONS OP
INFO@VCPS.NL OF 
BEL OP 070 315 51 24

UITDAGING IN JE WERK

Stuur een foto van deze ondertekende bon naar  ledenadministratie@
vcps.nl of meld u aan via de website of stuur deze bon ondertekend in 
een gefrankeerde  envelop op naar:

Ledenadministratie VCPS
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag

HIERBIJ MELD IK MIJ AAN EN WORD LID VAN DE VCPS!  

voor 
elkaarvcps.nl

mailto:info%40vcps.nl?subject=
http://vcps.nl/

