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Geachte leden van CNV Publieke Zaak bij de SVB, 
 
Zoals jullie weten zijn al enige tijd de CAO-onderhandelingen met uw werkgever gaande. Inmiddels 
hebben er drie onderhandelingsrondes plaatsgevonden, voor een deel in informele gesprekken. 
Hoogste tijd dus om u bij te praten. 
 
Ontwikkelingen CAO 
Misschien weet u het nog: in het eerste CAO-overleg dat we hadden hebben zowel de vakorganisaties 
als de SVB hun inzetbrieven uitgewisseld. In datzelfde overleg werd door de SVB aangegeven dat er 
geen ruimte was voor een structurele loonsverhoging. Omdat we weten dat de SVB altijd kijkt naar wat 
er bij andere CAO-onderhandelingen in de (semi-)overheidssector gebeurt (Rijk, Gemeenten) kwam dit 
niet als een verrassing. Ook bij deze CAO-tafels wordt immers (nog steeds) de nullijn verkondigd. 
Overigens constateert CNV Publieke Zaak dat er her en der voorzichtig wat openingen door 
werkgevers worden geboden. Het zou mooi zijn als dit bij de SVB ook gebeurd. 
Wij zien de SVB namelijk liever als trendsetter dan trendvolger, een status die beter past bij een 
ambitieuze ZBO. 
 
Omdat is aangegeven dat er geen ruimte is voor een structurele loonsverhoging hebben we er voor 
gekozen dit onderwerp aan het begin van de onderhandelingen even te laten rusten, en aan de slag te 
gaan met de overige onderwerpen uit de wederzijdse inzetbrieven. Tot nu toe is het volgende 
besproken. 

- Cafetariamodel: in 2012 worden door de overheid de spaarloon- en levensloopregeling 
afgeschaft en op termijn vervangen voor de ‘vitaliteitsregeling’. Dit betekent dat spaarloon en 
levensloop niet meer kunnen worden ingezet als ‘doel’ in het cafetariamodel. De overige 
doelen (zoals fiets en vakbondscontributie) blijven gehandhaafd. De bonden zal nog in het 
overleg inbrengen wat er gebeurt met de werkgeversbijdrage in de levensloopregeling. 

- Nieuwe vakantiewetgeving: deze wetgeving verandert in 2012 en SVB wil zich hier graag aan 
aanpassen. Dit betekent dat medewerkers hun nieuwe wettelijke vakantieverlof (144 uur) 
binnen 1,5 jaar moeten opnemen en dat langdurige zieke medewerkers recht houden op 
hetzelfde aantal vakantiedagen. CNV Publieke Zaak wil graag dat medewerkers de 
mogelijkheid blijven houden om hun vakantieverlof in te zetten voor een doel op langere 
termijn dan 1,5 jaar (bijv. sabbatical). Dus moet doelsparen mogelijk worden gemaakt, zonder 
dat het verlof binnen 1,5 jaar vervalt. Met SVB zal worden gekeken naar een tekstvoorstel dat 
hier recht aan doet.  

- Leeftijdsgebonden vakantiedagen: net zoals bij de voorgaande onderhandelingen wil SVB het 
liefst van deze regeling af, omdat het in strijd zou zijn met uitspraken van de commissie 



gelijke behandeling. Het klopt inderdaad dat ‘leeftijdsdagen’ onder druk staan. Het gaat ons 
echter te ver om de regeling in zijn geheel af te schaffen. We zouden het liefst met de SVB tot 
een afspraak willen komen waarin medewerkers zoveel mogelijk hun oude rechten behouden 
en waarin we langzaam toegroeien naar een leeftijdsneutrale regeling. Met de SVB is 
afgesproken te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. We weten dat de leeftijdsdagen een 
gevoelig punt zijn en komen hier uiteraard bij u op terug als we meer weten. 

- Berekenen gratificatie: bij 25-jarige en 40-jarige dienstverbanden krijgen medewerkers een 
gratificatie. De hoogte hiervan wordt berekend over de duur van het hele dienstverband. 
Omdat deze wijze van berekenen veel tijd kost wil SVB alleen kijken naar het salaris van de 
afgelopen 5 jaar. CNV Publieke Zaak heeft voorgesteld om bij 25-jarige jubilea 5 jaar en bij 40-
jarige jubilea 10 jaar terug te kijken. Mocht dit onverhoopt ongunstig uitpakken voor 
medewerkers dan kan men een beroep doen op een hardheidsclausule. 

- Modernisering cao: zowel bonden als SVB hebben aangegeven te willen werken aan het beter 
leesbaarder maken van de cao. Daarnaast willen we een duidelijk onderscheid tussen 
enerzijds de cao en anderzijds het handboek HR. De bonden hebben aangeboden een 
beleidsexpert te leveren die als meelezer hieraan mee zal werken.  

- Ouderschapsverlof: CNV Publieke Zaak stelt voor om het betaalde ouderschapsverlof weer in 
te voeren / te verlengen in de cao. SVB geeft aan dat medewerkers genoeg mogelijkheden 
hebben om te zorgen voor betaald verlof maar wijst het voorstel niet direct af. Ook dit komt in 
de volgende onderhandelingsronde terug. 

- Inschakelen Wajongers / WSW-ers: voor de bonden is het belangrijk dat mensen met een 
arbeidshandicap, zoals Wajongers en WSW-ers, voldoende kansen krijgen op de 
arbeidsmarkt. Elke werkgever zou eigenlijk een aantal mensen met arbeidshandicap in dienst 
moeten hebben. De SVB is dit met ons eens. Gezamenlijk wordt nog gekeken naar 
mogelijkheden waar alle partijen zich in kunnen vinden.  

- Mantelzorg: de bonden willen graag zorgverlof ten behoeve van mantelzorg opnemen in de 
cao. Met de SVB is afgesproken dat wij een tekstvoorstel aanleveren.  

 
CNV Publieke Zaak verwacht dat we op bovenstaande punten goede afspraken zouden moeten kunnen 
maken met SVB. Maar dit valt of staat met het maken van goede afspraken over een structurele 
loonsverhoging. In het laatste overleg hebben we de SVB er wederom op gewezen dat dit voor ons echt 
noodzakelijk is. Zonder passende structurele loonsverhoging is er simpelweg geen akkoord.  
 
Sociaal Beleidskader (SBK) 
Via intranet hebt u onlangs het een en ander kunnen lezen over de reorganisatie binnen SVB als 
gevolg van de bezuinigingen. Vooral het hoofdkantoor zal in 2012 worden geraakt door de 
bezuinigingen en de eerste boventalligen zullen naar verwachting worden aangezegd. Onzekere en 
spannende tijden waarbij het prettig is als mensen weten op welke faciliteiten ze kunnen rekenen. 
Daarom is het SBK zo belangrijk: hierin staat precies uitgelegd waar medewerkers op terug kunnen 
vallen bij boventalligheid.  
 
De afgelopen maanden krijgen wij steeds vaker de vraag te horen wat er gaat gebeuren met het SBK. 
Het beleidskader loopt immers eind juni 2012 af. Zoals eerder al werd aangegeven zouden wij het 
liefst eerst de onderhandelingen over de cao afronden en vervolgens de onderhandelingen over het 
SBK starten. We begrijpen echter óók dat medewerkers graag snel duidelijkheid willen over de inhoud 
van het SBK. Mede daarom is het voor ons bespreekbaar om de onderhandelingen over het SBK alvast 
te starten en gelijktijdig te voeren met de CAO-onderhandelingen. 
 
Als het gaat om de inhoud van het SBK zijn we benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt. Bent u tevreden 
met de regelingen? Wat kan volgens u beter en/of logischer? Als het aan CNV Publieke Zaak ligt 



nemen we het huidige SBK als basis voor verlenging, en zullen we voornamelijk aandacht besteden 
aan: 

- De SVB heeft in een eerder stadium aangegeven dat zij graag de mogelijkheid open willen 
blijven houden om bij reorganisaties, in uitzonderlijke gevallen, af te wijken van het 
afspiegelingsbeginsel. Dat kan in het huidige SBK al: de mogelijkheid die de SVB nu heeft om 
bepaalde medewerkers buiten eventuele boventalligheid te laten (artikel 9 lid 2). 
Dit willen wij dus graag aanpassen door scherpere criteria vast te stellen. Om willekeur te 
voorkomen willen we met de SVB een aantal objectieve criteria afspreken. Verder willen we 
zicht hebben op hoe vaak de SVB van dit artikel gebruik maakt; 

- de reparatie van het eventueel vervallen van voorwaardelijke delen van het ABP pensioen bij 
ontslag. Specifiek gaat het hier om een groep medewerkers waarvan de zogenaamde FPU-
rechten om zijn gezet in een voorwaardelijk deel van het pensioen.  

 
We zullen in de onderhandelingen kijken hoe de SVB tegen deze punten aankijkt en informeren u daar 
uiteraard over.  
Als we met de SVB geen overeenstemming bereiken over het SBK loopt het ‘oude’ SBK echter gewoon 
door. Het is dus niet zo dat er na 01 juli geen sociaal vangnet meer is. CNV Publieke Zaak vindt het 
echter wenselijk om met name de twee bovenstaande punten te verbeteren, en te komen tot een 
formele verlenging voor alle werknemers. 
 
Wij verwachten op korte termijn verder te praten met de werkgever. Als dit leidt tot concrete 
afspraken, wordt u uiteraard zo snel mogelijk geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Jorick de Bruin, 
Onderhandelaar SVB namens CNV Publieke Zaak, 
Mede namens Gerard Schwering, 
Kader-vertegenwoordiger LGB CNV Publieke Zaak. 
 
P.S. deze nieuwsbrief is opgesteld in nauwe samenwerking met Abvakabo FNV. 


