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Van de redactietafel
Een nieuw nummer van het Juvox Magazine dat in het teken staat van het vertrek van vier
hoofdbestuursleden. Na een intensieve periode waarin we de aspirant-hoofdbestuursleden
hebben kunnen inwerken nemen Theo, Peter, Boy en Henriëtte toch echt afscheid. Op de
voorpagina is te zien dat ze dit lachend doen. Ze laten Justitievakbond Juvox achter als een
mooie gezonde vakbond met kennis van zaken. In een uitgebreid interview kun je lezen hoe
zij terugkijken op hun vakbondstijd. Verder vind je in dit nummer een sfeerrapportage van de
ledenraad van 22 mei jongstleden. Maar we kijken ook vooruit. En wat betekent IKB? Vanaf
januari 2020 weten we dit allemaal. In dit magazine alvast een voorproefje.
Het volgende magazine zal in het teken staan van nog meer veranderingen die ons te wachten staan vanaf 1 januari 2020. Denk hierbij aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).
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Voorpagina: Cartoon van Jesse van Muijlwijk van de vier vertrekkende hoofdbestuursleden.
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Column

Van de voorzitter.....
Het is vandaag 10 juni 2019, tweede pinksterdag. Even
‘vrij’ en niet al te fraai weer: de ideale omstandigheden
om mijn recentelijke vakbondsgedachten en -belevenissen op te schrijven. Ik heb de luxe dat ik mijn column
pas na de drukproef mag aanleveren. Hiervoor is gekozen vanwege de actualiteit: er zit dan, als alles meezit,
slechts een ruime week tussen mijn geschrift en het bij
de leden op de mat vallen van dit magazine. Nou, Justitie en Veiligheid was afgelopen weken weer stevig in het
nieuws, helaas ook negatief. Helaas, want al onze leden
zijn werkzaam binnen Justitie en Veiligheid en zijn stuk
voor stuk in meer of mindere mate trots op hun werk.
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kent relatief veel
incidenten en komt daarom vaak negatief in het nieuws,
bijvoorbeeld als gevolg van grof geweld tegen gevangenispersoneel of vanwege een niet van verlof teruggekeerde gedetineerde of patiënt. Voor onze vakbond is
het zeker in die gevallen altijd van groot belang om samen met de andere bonden en de COR DJI in constructief overleg met de hoofddirecteur van DJI zorgvuldig te
kijken of die incidenten te relateren zijn aan (de uitvoering van) het beleid van DJI. Ik neem daartoe geregeld
de afspraken ter hand die wij eind 2017 als partijen onder elkaar hebben gezet in ons convenant. Daarbij zijn
de feiten en omstandigheden van de incidenten ook van
groot belang. De informatie hierover moet helder en
betrouwbaar zijn, mag niet uit de geruchtenstroom komen of - erger - eerst via de pers bij mij terechtkomen.
Inmiddels heeft Justitievakbond Juvox het voor elkaar
gekregen dat telkens direct na een incident alle feiten
en omstandigheden via de persvoorlichters van DJI onze
kant op komen. Dit geeft mij in het vervolg de gelegenheid om telkens - zonder pijn in de buik bij leden over het
eventueel herleidbaar ‘lekken’ van interne informatie de juiste verbanden te kunnen leggen en ook de pers zo
zorgvuldig mogelijk te woord te kunnen staan. Dit gaat
alle partijen helpen!
Over ruim een week is er eindelijk ook weer een Georganiseerd Overleg Raad voor de rechtspraak (GO Raad).
Eindelijk, want sinds het aantreden van de nieuwe voorzitter van de Raad per 1 januari van dit jaar heeft de
Raad tot tweemaal toe de GO’s afgezegd c.q. schriftelijk
afgedaan. De acceptatie hiervan is telkens onder morren
van Justitievakbond Juvox geweest. De agenda is dan nu
ook zeer uitgebreid: diverse reorganisaties, waaronder
de afronding van de reorganisatie in het kader van het
programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) en de aanloop
naar het programma Digitalisering Rechtspraak, de evaluatie van het Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid 2018
en, op uitdrukkelijk verzoek van Justitievakbond Juvox,
de stand van zaken betreffende de Visitatiecommissie,
de Strategische Personeelsplanning, de gevolgen van de
invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 en - last but not least -

de functiewaardering van de juridisch medewerkers.
Wij hebben er weer zin in!
Op diezelfde dag spreek ik ook in een technisch overleg
van het Departementaal Georganiseerd Overleg Justitie en Veiligheid (DGO JenV) met de voorzitter van het
College van procureurs-generaal over het rapport van
de commissie Fokkens en het plan van aanpak van het
Openbaar Ministerie (OM). Het is goed om te zien dat het
gevecht dat Justitievakbond Juvox in de afgelopen jaren
met de (toenmalige) OM-top, in het DGO JenV en in de
media heeft gevoerd in het kader van het reorganiseren
in strijd met de regels van het VWNW-beleid en over de
ontevredenheid van OM’ers over hun werkomgeving, expliciet wordt erkend en nu ook een formeel plekje in dit
plan van aanpak heeft gekregen. We hebben er lang en
hard voor geknokt!
Wil je voortdurend op de hoogte worden gehouden van
alles wat er speelt binnen en buiten onze vakbond, volg
mij dan op LinkedIn, Twitter: @MarcelSmitJuvox en/of op
Instagram: marcelsmit_juvox. Wellicht zien wel elkaar
binnenkort ook daar.
Marcel Smit,
Voorzitter Justitievakbond Juvox
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Interview

Afscheid van bijna 100 jaar bestuurservaring
Tijdens de ledenraadvergadering van 22 mei jl. heeft Justitievakbond Juvox afscheid moeten nemen van maar liefst
vier leden van het hoofdbestuur. Het betreft Boy Rebergen, Peter van Huijkelom, Henriëtte Kelderman en Theo Somers. Met deze vier leden vertrekt gezamenlijk bijna 100 jaar bestuurservaring. Een dergelijk omvangrijk vertrek
vang je niet zomaar op. Het leek ons vanzelfsprekend om deze vier leden te vragen naar hun ervaringen uit het verleden en te horen hoe zij de toekomst van de vakbond zien.
Ondergetekenden spraken de inmiddels oud-bestuursleden begin mei in een hotel in Bunnik.
Hoe lang hebben jullie in het hoofdbestuur gezeten?
Boy: ik ben in 1999 bestuurslid van de BPSAG geworden.
Ik ben mij toen gelijk met alle bestuursaangelegenheden gaan bezighouden. Individuele belangenbehartiging
was daarbij mijn primaire aandachtsgebied.
Peter: kort daarna, in het jaar 2000, ben ik ook bestuurslid van de BPSAG geworden. Ik heb mij vanaf het begin
beziggehouden met het opzetten en beheren van een
website en heb de ledenadministratie op orde gebracht.
Henriëtte: ik zit vanaf 2007 in het hoofdbestuur van de
vakbond. Ik zou eerst tijdelijk de functie van secretaris
overnemen. Ik ben er bij toeval ingerold naar aanleiding
van de actie ‘twee gedetineerden op één cel’. Ik kreeg
ineens allemaal stukken toegestuurd van de BPSAG.
Theo: ik zit vanaf 1978 en dus maar liefst 41 jaar in het
hoofdbestuur. Ik ben 74 jaar en het is nu tijd om het
stokje over te dragen.
Hoe hebben jullie dit werk zo lang kunnen volhouden?
Boy: het is vooral een nuttige, weliswaar arbeidsintensieve, maar toch ook
leuke bezigheid. Doordat ik
gebruik kon maken van de
vrijgesteldenregeling kon
ik 50% worden vrijgesteld
van mijn gewone werk,
waardoor het nuttige met
het aangename kon worBoy Rebergen
den verenigd.
Het vakbondswerk sloot ook aan bij mijn functie van perBoy
Rebergen
soneelsfunctionaris.
Ik werd binnen het hoofdbestuur
dus mede en vooral belast met individuele belangenbehartiging en uit dat werk heb ik mijn grootste voldoening
gehaald. Iedere zaak is weer anders en je ontmoet veel
mensen. Mensen die aan je hangen en veel van je verwachten. Wanneer je ze dan kunt helpen, geeft dat voldoening.
We hebben veel zaken gewonnen, al moet je je wel afvragen of je kunt spreken van winst. Heb je gewonnen wanneer de werkgever een zaak heeft ingetrokken of de maatregel heeft verzacht? Voor de werknemer is er dan vaak al
veel gebeurd. Veel zaken gingen over verzuimbegeleiding
bij ziekte en disciplinaire trajecten. Dat vond ik leuk en
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belangrijk werk. Nu bekijkt een werkgever de zaken vaak
door een financiële bril. Dat was vroeger wel anders.
Waarom was het vroeger anders?
Theo: vroeger had je veel meer mogelijkheden om deals
te sluiten of om tot schikkingen met de werkgever te
komen. Sinds de inwerkingtreding van de Algemene wet
bestuursrecht is het echt anders geworden. Je komt
eerst bij de bezwaarschriftencommissie terecht, maar
in meer dan de helft van de situaties wordt het advies
van die commissie genegeerd. Je komt dan uiteindelijk uit bij de bestuursrechter. Tot slot kun je nog hoger
beroep instellen bij de Centrale Raad. In mijn eerste 20
jaar ben ik nooit bij de Centrale Raad geweest en de
laatste 20 jaar zeker tien maal. Dat zegt genoeg.
Ik merk wel dat het een voordeel is dat je vanuit de organisatie komt. Je kent veel mensen. Je kent bijvoorbeeld
vaak directeuren en leidinggevenden en dan maak je
gemakkelijker even een praatje. Je komt niet formeel
binnen als een advocaat met een koffer.
Individuele belangenbehartiging heeft ook een goede
ontwikkeling doorgemaakt. In het begin deed ik individuele belangenbehartiging in mijn eentje en later kwam
Boy erbij. Daarnaast kregen wij incidenteel bijstand van
enkele collega’s. Nu staat er een groep met zeven individuele belangenbehartigers.
Stoppen jullie vanwege jullie leeftijd?
Boy: je mag drie maal een periode bestuurslid zijn. Die
termijn is verlopen. Je kunt wel weer opnieuw gekozen
worden door de ledenraad, maar dan moet je je weer
verkiesbaar stellen. Die behoefte heb ik niet.
Henriëtte: ik stop natuurlijk niet vanwege mijn leeftijd.
Ik hoop nog jaren actief aan het werk te blijven.
Peter: het werk vraagt heel veel tijd. Ik zit van 8 uur ‘s ochtends tot 10 uur ’s avonds achter de computer. Er komen
iedere dag via de mail wel vragen binnen. Ik wil de vragen
ook zo veel mogelijk direct afhandelen. Ik ben begonnen
om de website van de BPSAG op te zetten. Ik ben van huis
uit ook programmeur. Daarna heb ik de ledenadministratie overgenomen. Dat was een beste klus en dat heb
ik helemaal opnieuw opgezet. In 2009 kwam de ledenadministratie van de BARI daar nog bij. Ik heb toen beide
administraties samengevoegd. Ronald Groeneveld
volgt mij op en ik ben al een jaar bezig om hem in te
werken. Hij is er klaar voor en ik heb alle vertrouwen
in hem.

Interview
Ben je niet bang om straks in het bekende zwarte gat te
vallen?
Peter: ik werk ook nog voor de gemeente Tilburg, dus
dat valt wel mee. Ik werk voor het wijkbestuur als tussenpersoon tussen de bewoners en het gemeentebestuur. Dat is ook leuk om te doen. Maar het wordt straks
voor mij wel een stuk rustiger.
Welke functie heb jij binnen het hoofdbestuur gehad Henriëtte?
Henriëtte: ik ben tijdelijk begonnen als secretaris en daarna heb
ik de ondernemingsraad en medezeggenschap in mijn portefeuille gekregen. Een
ontzettend leuke functie, maar voor mij ook
een geheel nieuw gebied. Ik heb geprobeerd
dat verder op te zetten
Henriëtte Kelderman
en uit te bouwen. Ik
verbaas mij
er tot op vandaag over hoe weinig de
ledenSomers
van de onTheo
Henriëtte Kelderman
dernemingsraden weten en welke rechten en plichten
daarbij horen. Sommige leden zitten al tien jaar in de
ondernemingsraad en wanneer ik dan zeg ik dat ze bij
de verkiezingen een bereidverklaring moeten ondertekenen, kijken ze mij vragend aan.
Ik heb zelf ook in de ondernemingsraad gezeten en dat
was best verhelderend.
En ondanks dat het werk zo leuk is, stop je toch?
Henriëtte: ja, ik heb nu bijvoorbeeld geen tijd voor mijn
hobby’s, zoals wandelen en fotograferen. Ik kan het
vakbondswerk ook moeilijk combineren met mijn werk.
Mijn werk wordt ook steeds meer uitgebreid. De vergaderingen van Justitievakbond Juvox zijn vaak in Den
Haag en dan heb ik vanuit Terborg toch een forse reistijd. Daarom stop ik er mee.
Boy:
wat mij
is opgevallen
dat rijksambtenaren
v.l.n.r.
Theo,
Peter is
Henriëtte
en Boy hun eigen rechtspositieregeling nauwelijks kennen. Velen weten niets van rechtspositionele regelingen zoals het reisbesluit, een kledingbesluit of een bezoldigingsbesluit.
Dat komt enerzijds door een gebrek aan interesse bij de
medewerkers, maar anderzijds ook door een gebrek aan
voorlichting. Vroeger kreeg je als nieuwe medewerker
bij binnenkomst bijvoorbeeld het ARAR uitgereikt.
Vroeger werd je als nieuwe medewerker ook direct geattendeerd op een lidmaatschap van een vakbond.
Boy: zo ben ik destijds ook lid geworden van de BPSAG.
Ik kreeg na mijn aanstelling direct te horen: je gaat in
Den Haag werken, je wordt lid van de BPSAG, dit gaat je
salaris worden en je wordt lid van het sociaal fonds. Nu

is dat totaal anders. Veel medewerkers kennen overigens het sociaal fonds niet eens.
Henriëtte: ik kreeg op een gegeven moment een extra
kerstpakket. Bij navraag hoorde ik dat ik dat via het
sociaal fonds had gekregen. Ik heb vervolgens zeven
leidinggevenden gebeld, maar niemand kende het fenomeen sociaal fonds. Ik kreeg overigens ook op mijn eerste werkdag al van een fanatieke collega te horen wat de
voordelen van het lidmaatschap van de BPSAG waren en
wat de vakbond allemaal deed. Toen was ik nog totaal
onbekend met deze wereld, maar door zijn verhaal ben
ik lid geworden.
Het ledental van de vakbonden loopt terug, ook bij Justitievakbond Juvox is dat het geval.
Theo: in het begin had de BPSAG 800 leden. Op een
gegeven moment werden er veel nieuwe inrichtingen
geopend en het ledental liep in korte tijd op naar 3.000
leden. Nu zie je dat veel inrichtingen de deuren weer
sluiten en dan loopt het ledental ook weer terug. Verder
vergrijzen de vakbonden. Het merendeel van de leden is
50 plus. Na pensionering
komtHuijkelom
er niet altijd een jong lid
Peter van
voor terug. Gelukkig besteden we veel tijd aan werving
van nieuwe leden waardoor de teruggang erg meevalt
ten opzichte van andere bonden.
Boy: de verzuiling die je vroeger kende is nu voorbij.
Vroeger waren mensen lid van een omroep, politieke
partij of een vakbond.
Peter: het is ook desinteresse. Jaarlijks komen er 4.000
nieuwe mensen bij Justitie werken. Dat zijn allemaal
potentiële leden, maar slechts een klein aantal wordt
lid van een vakbond. Ik kan mij een probleem bij DV&O
herinneren. Samen met een collega-bestuurslid gingen wij op bezoek om het probleem te bespreken. Wij
verwachtten ongeveer 10 medewerkers te ontmoeten,
maar er zaten er zeker 60 medewerkers in de zaal. Aan
het einde van de avond hadden wij er 30 nieuwe leden
bij. Medewerkers konden hun verhaal kwijt en wij konden ze goed informeren. Op die manier kon je nieuwe
leden binnenhalen.
We merken bij de werkbezoeken, zoals onlangs een
ronde bij de rechtbanken en OM-onderdelen, dat dit
goed ontvangen wordt. Het levert ook nieuwe leden op.
Mensen weten ons beter te vinden. Het is dus van groot
belang om zichtbaar te blijven.
Henriëtte: de medewerkers die geen lid zijn, geven aan
v.l.n.r.
Peter, Henriëtte,
Boy en
dat zij die
salarisverhoging
toch wel krijgen,
dusTheo
ze krijgen ook geen prikkel om lid te worden van een vakbond.
Theo: ik denk dat de meeste mensen lid worden vanwege de individuele belangenbehartiging. Dan hebben
ze hulp achter de hand mocht het mis gaan. Vergelijk
het maar met de Wegenwacht.
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Boy Re

Interview

Waarom zou ik dan toch lid moeten worden van een vakbond?
Theo: heel eenvoudig: uit solidariteit met je collega’s.
Vergeet niet dat de vakbonden in het verleden ook veel
hebben bereikt. Mensen weten dat allemaal niet meer. Ze
denken dat een cao toch wel wordt afgesloten, maar het
kost vaak heel veel moeite om tot een goede cao te komen.
Nu het beter gaat op de arbeidsmarkt vinden de banken
ook dat de arbeider het moet merken in de portemonnee en zelfs de minister-president vindt dat, maar in de
praktijk komt daar helaas weinig van terecht.
Boy: wij hadden vroeger nog wel acties op het Malieveld
in Den Haag. Dan keek de toenmalige minister Zalm uit
zijn raam en zag een paar honderd mensen staan; daar
werd hij niet onrustig van. Wanneer er echter duizenden
mensen hadden gestaan was de situatie wellicht anders
geworden en had er ook meer bereikt kunnen worden.
Het is al jaren bekend dat de actiebereidheid niet groot is
bij medewerkers.
Theo: wij hebben recent een enquête gehouden in het
kader van de pensioendemonstraties. Van de geënquêteerden reageerde slechts 10% en daarvan wilde 90%
geen actie voeren. Dan blijft er maar een klein groepje
over om te demonstreren.
Hoe kun je het ledental dan toch nog verhogen?
Boy: door de barricades op te gaan en alle organisaties
te bezoeken. Zo ging het vroeger ook. Je moet op de
stoep staan bij die potentiële 4.000 nieuwe medewerkers. Die bereik je nu niet. Mijns inziens is dat een primaire taak van de sectiebesturen.
Theo: de sectiebesturen zouden dichter op de werkvloer
moeten zitten, ook bij die onderdelen die onderbelicht
zijn binnen de secties. In de praktijk werkt dat echter niet.
Boy: een mooi voorbeeld is Henk Kingma. Hij gaat wel
de boer op om het pensioenverhaal aan iedereen te vertellen. Dat levert nieuwe leden op. Ook Peter Klostermann en Marcel Smit hebben met hun rondgang langs
de rechtbanken, in het kader van KEI, en bij het Openbaar Ministerie vanwege de reorganisaties, veel gedaan
aan ledenwerving.
Je kunt een lidmaatschap ook aantrekkelijker maken
voor een lid. Wanneer een minister maximaal 1% loonsverhoging wil geven en je komt dankzij de vakbond toch
uiteindelijk uit op een stijging van 3%, dan zou het mooi
zijn wanneer je kunt afspreken dat een vakbondslid die
3% krijgt en iemand die niet lid is van een vakbond 1%. Ik
weet echter dat het zo niet uitvoerbaar is. Rijksambtenaar
worden zou ook aantrekkelijker kunnen worden gemaakt
wanneer er benefits aan het ambtenaarschap zouden
worden verbonden. Wij krijgen geen korting op onze hypotheek, boodschappen of tankbeurten, you name it. Om
het werk van rijksambtenaar aantrekkelijk(er) te maken,
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zouden rijksambtenaren bijvoorbeeld 1% korting moeten
krijgen op de inkomstenbelasting.
Jullie zitten allemaal in het hoofdbestuur. Dan moet je
dat toch kunnen veranderen?
Theo: na de fusie van
beide bonden zijn
er twee dingen niet
goed gegaan. Dat is
het vormen van de
sectiebesturen en het
instellen van een ledenraad. De intentie
was wel goed en het
doel was om dichter
bij elkaar te komen.
De
sectiebesturen
Theo Somers
zijn echter nooit goed
in hun rol gekomen.
Henriëtte: nu zitten er nieuwe, jonge mensen in het bestuur en die kunnen dat verder oppakken. Ze bruisen
van de energie dus dat komt vast goed.
Heeft de fusie tussen de BARI en de BPSAG ook positieve
effecten gehad?
Theo: er zijn zeker ook positieve effecten.
Justitievakbond Juvox heeft een veel sterker bestuur gekregen dan de BPSAG ooit heeft gehad. Zeker de laatste
negen jaar is er een sterk collectief ontstaan. Wij kunnen
daarnaast goed met elkaar overweg. Dat was ook reden
voor mij om niet eerder te stoppen. De collectieve belangenbehartiging is ook veel sterker geworden. We zijn een
grote speler geworden binnen het Ambtenaren Centrum.
We worden veel serieuzer genomen. Verder staat er een
sterk team met individuele belangenbehartigers. Binnen
de BPSAG was het moeilijk om goede individuele belangenbehartigers te krijgen. Nu is dat goed georganiseerd.
Tot slot staan wij financieel gezien ook veel sterker voor.
Wij hebben een prachtige kantoorruimte in Den Haag en
beschikken nu over een eigen kantoor, een eigen vergaderzaal en ruimte om te lunchen. Dat hadden wij als afzonderlijke vakbond nooit voor elkaar gekregen. Dit heeft
ook een positieve uitstraling toe naar de leden. Het kantoor
ligt helaas niet centraal, maar dat is ook het enige nadeel.
Boy: zeker, een goede groep individuele belangenbehartigers is van groot belang voor Justitievakbond
Juvox. Maar liefst één op de vijf of zes leden heeft het
afgelopen jaar een beroep gedaan op de individuele belangenbehartiging. Dat zijn zo’n 600 zaken, waaronder
natuurlijk ook gewone vragen zitten. Veel collega’s hebben echter ook alleen een rechtsbijstandsverzekering
en die worden geen lid van de vakbond. Maar Justitievakbond Juvox is meer dan IB alleen, denk ook aan de
benen-op-tafelbijeenkomsten voor onze OR-leden en
de pensioenbijenkomsten.

Interview
Peter: je kunt dit werk
ook niet doen zonder
de steun van je partner.

Henriëtte: wij krijgen echter ook te horen dat de juristen
van de rechtsbijstand niet altijd de goede adviezen geven omdat ze niet van de werkvloer komen. Dat is binnen Justitievakbond Juvox anders geregeld en dat is ook
de kracht van onze individuele belangenbehartiging. De
leden van de ondernemingsraden zijn ook tevreden over
de ondersteuning die wij ze bieden. Andere bonden organiseren geen speciale dagen voor de ondernemingsraden en veel vragen kunnen ze niet beantwoorden.
Wat geef je je opvolgers mee?
Peter: je moet structuur zoeken in je werk. Je moet proberen om op vaste dagen je werk te verrichten. Je kunt
het werk niet laten liggen, anders wordt de stapel alleen
maar groter. Mijn opvolger is straks penningmeester en
ledenadministrateur. Dat is best een klus.
Theo: doe vooral je eigen ding en doe het op je eigen
manier. Je moet de huidige werkzaamheden niet klakkeloos overnemen. Probeer te vernieuwen waar dat
mogelijk is. Je kunt financiën ook uitbesteden, maar dat
is een keuze voor het nieuwe bestuur. Ik zou het beslist
geen verstandig besluit vinden, maar wanneer je geen
mensen kunt vinden dan moet je wat. Je moet als penningmeester altijd weten wat er aan geld aanwezig is en
wat er wordt uitgegeven.
Henriëtte: je moet er zelf volledig achter staan. Anders
werkt het niet.
Boy: een idee van ons was om een accountmanager aan
te stellen. Die moet de sectiebesturen beter gaan aansturen. Die sectiebesturen moeten die verantwoordelijkheid ook oppakken.
Theo: het nieuwe bestuur moet de sectiebesturen onder
de loep nemen. Zitten daar nog de juiste mensen, hebben ze genoeg feeling met de werkvloer van de diverse
onderdelen en zitten de mensen op de goede plek?
Er valt nog veel werk te doen. Ik noem als voorbeeld het
IND. Een grote organisatie met veel potentiële leden en
veel onrust. Daar valt nog veel werk te verrichten.
Opvallend is wel dat er vanuit het Openbaar Ministerie
veel nieuwe leden zijn bijgekomen. De situatie was daar
ook erg onrustig en dat is toch een stimulans om lid te
worden van een vakbond.
Zijn jullie partners blij met jullie vrije tijd straks?
Boy: mijn partner is blij met de vrije tijd. Je bent met
enige regelmaat van huis en dan kun je niets samen met
je vrouw ondernemen. Zij is blij dat het voorbij is.
Theo: als penningmeester ben je toch wel twee uur per
dag bezig met de financiën. Ik wil zaken ook altijd direct
afwerken. Betalingen gaan nog dezelfde dag de deur
uit. Ik blijf mijn opvolger voorlopig nog wel even ondersteunen.

Peter van Huijkelom

Gaan jullie het werk
missen?
Boy: dat denk ik wel.
Het
vakbondswerk
heeft veel impact gehad op je leven, ook
privé. Maar het werk is
echt leuk om te doen en
ik wil het eigenlijk niet
eens werk noemen.

Henriëtte: je bent toch iedere dag met de vakbond bezig.
Je kijkt altijd even naar je mail of er nog iets is.
Peter: ik heb er iedere dag veel tijd in gestoken. Wanneer dat ineens allemaal wegvalt zal ik het werk zeker
gaan missen.
Theo: ik ben nu 74 en het is ook een keertje klaar. Verder
is mijn gezondheid gelukkig nog goed, maar ik ga het
werk zeker missen.
Wij hebben onszelf ook ontwikkeld. Wij zijn van amateur
professional geworden. Verder laten wij de vakbond in
de goede handen van Marcel Smit achter. Wij hebben er
volledig vertrouwen in.
Zijn jullie tijdens al die jaren vrienden geworden?
Allen volmondig: jazeker en dat zal ook zo blijven!

v.l.n.r. Theo - Peter - Henriëtte - Boy
Met dit interview nemen wij afscheid van vier uitstekende
bestuursleden die hun sporen in de vakbondswereld dik
maar dan ook dik hebben verdiend. Dat verdient een
diepe buiging.

Marina Cremer Eindhoven
Cees Hatzmann
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Kort verhaal

Kort verhaal van Freddie Scheltema:
De Joegoslaaf
Hij heeft een imposant postuur, deze Kroaat van ergens in de dertig. In de fitnessruimte maakt hij indruk op medebewoners en door zijn coole uitstraling heeft hij status verworven binnen de inrichting. Deze houding, maar vooral
zijn criminele activiteiten, plaatsen hem hoog in de gevangenishiërarchie.
Anton Jelavic is van beroep namelijk huurmoordenaar. Aan het eind van het vorig millennium en in het begin van
deze eeuw wordt deze voormalige Joegoslaaf geregeld ingevlogen om enkele ‘klusjes’ op te knappen. Dit deed hij
voornamelijk in opdracht van de grote drugsbaronnen. Tijdens een celcontrole lees ik in zijn agenda de telefoonnummers van de grootste criminelen van het land. Professioneel als hij is, loopt hij niet te koop met zijn beroemde
klantenkring.
Op een dag zit ik bij hem op cel voor een praatje en een bakje thee. We praten over het weer, vrouwen en voetbal.
“Hoe kom jij hier eigenlijk verzeild?”, vraag ik hem als
het gesprek stilvalt.
“Dat heeft ook met voetbal te maken”, antwoordt hij en
hij schenkt thee in.
“In 2004 had Kroatië zich geplaatst voor het Europees
Kampioenschap in Portugal. Ik wilde daar ontzettend
graag bij zijn, maar ik wist dat de Nederlandse justitie
mij zocht. Er was een opsporingsbevel via Interpol uitgevaardigd. Ik werd gezocht in Europa. Als ik met het
vliegtuig zou gaan zou ik bij de douane in Lissabon tegen de lamp lopen. Toch wilde ik naar het toernooi en
daarom verzon ik een andere route. Ik boekte een cruise
door de Middellandse Zee en West-Europa. Deze cruise
had een tussenstop in Lissabon. Mijn plan was om daar
van boord te gaan.”
Anton biedt mij een sigaret aan.
“Het voordeel van deze vakantiereis is dat de dou-
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anecontroles in de havens, in tegenstelling tot vliegvelden, verwaarloosbaar zijn. Deze toeristen kunnen gaan
en staan waar ze willen.”
Hij neemt een slok van zijn thee.
“Zo zou ik ongemerkt Portugal binnenkomen.”
“Goed plan”, zeg ik.
“Dat dacht ik ook, maar het liep iets anders. Bij de eerste tussenstop in Italië ging het al mis. Ik werd aan boord
door de carabinieri gearresteerd. Ik kon geen kant op.
Nederland vroeg om uitlevering en ik werd hier berecht
tot twaalf jaar cel.”
“Je bent dus verraden.”
“Ja”, zegt Anton, “en ik weet nog steeds niet door wie.”
We drinken zwijgend onze thee.
“Fred, nu je hier toch bent: ik heb een verzoek.”
“Zeg het maar, Anton. Vragen kan altijd.”
“Nou, aankomende vrijdag is het de nationale feestdag

Kort verhaal
van het voormalige Joegoslavië. Je weet, hier zitten
nogal wat Joegoslaven en nu wil ik op onze afdeling een
feest organiseren. Ik en een paar vrienden hebben dan
de keuken nodig om een maaltijd te bereiden met allerlei gerechten van de Balkan. Daarbij is er wat muziek.
Misschien met instrumenten of cd’s.”
“Okay”, zeg ik op mijn hoede. “Hoelang gaat dat feestje
duren en hoeveel gasten verwacht je?”
“Ik denk een man of dertig. We beginnen om één uur en
het duurt tot 4 uur.”
“Goed”, zeg ik na enig nadenken. “Jullie mogen op de
leefzaal van Afdeling J jullie feestdag vieren. Maar jij
zorgt dat alles goed verloopt. Het mag geen rotzooi worden. Om vier uur moet het afgelopen zijn en dan verwacht ik dat de leefzaal en de keuken schoon zijn. Jij
regelt dat.”
“Komt voor elkaar”, zegt hij en hij geeft mij een hand.

wend naar het feest van de mannen van de Balkan. Het
duurt maar even of zij zitten ook aan tafel en doen zich
tegoed aan de Joegoslavische hapjes. Even voor vieren
gaat Anton staan en bedankt iedereen voor zijn komst.
Dan vraagt hij enkele vrijwilligers voor corvee en binnen
tien minuten is alles opgeruimd en is de leefzaal weer
in originele staat.
Even later loop ik met Bart van Wijk door de keuken.
“Nou?” zeg ik.
“De keuken is nog nooit zo schoon geweest”, geeft hij
schoorvoetend toe.
Anton gaat in november met ontslag. Half december ligt
er een kaart met een lachende kerstman op mijn bureau. Op de achterkant staat het volgende:

“Aan het personeel van afdeling J/K.
Terug op kantoor zitten mijn collega’s aan de broodmaaltijd.
“Jongens”, begin ik, “Anton Jelavic vroeg mij net of het
misschien mogelijk is om op onze afdeling een Joegoslavisch feest te houden. Het is hun nationale feestdag.
Ik heb gezegd dat dit wel kon.”
“Wat!” brullen mijn collega’s in koor.
“Zij gaan koken en met elkaar eten. Er is ook wat muziek bij.”
“Ben jij wel goed bij je hoofd?” roept Bart van Wijk. “Al
dat Joegoslavische tuig bij ons op de afdeling. Ik weet
niet of jij het weet, maar Kosovaren, Kroaten, Macedoniërs en Serven zijn niet de meest vredelievende volkeren
van deze wereld. Die hebben kort geleden nog een oorlogje met elkaar gevoerd. En dan hier lekker eten met
elkaar? Ik beloof het je: dat wordt vechten.”
“Zo’n vaart zal het niet lopen. Anton heeft de leiding. Ik
heb afspraken met hem gemaakt.”
“En hoe gaat die leefzaal er uitzien? En de keuken? We
hebben wel dertig van die gasten hier. Dat wordt één
grote chaos.” Bart heft zijn handen ten hemel.
“Anton heeft mij beloofd dat alles wordt opgeruimd en
schoongemaakt”, sputter ik.
“Fredje, jij bent soms zo naïef” en Bart schudt zijn
hoofd. “Begrijp goed: jij bent verantwoordelijk als het
misgaat.”
“Geloof mij jongens, het komt goed.” Ik probeer overtuigend over te komen, maar voel ook enige twijfel.

Ik wens jullie een gelukkig kerstfeest. Met mij gaat het
goed. Ik sta met een kraam op kerstmarkten. Ik verkoop
glühwein en kerstbomen. De zaken gaan uitstekend.
Alvast een gelukkig en gezond Nieuwjaar voor de beste
bewaarders van de hele wereld!
Groeten,
De Joegoslaaf
Anton Jelavic”

Vrijdagmiddag is het een drukte van belang op Afdeling
J. De ex-Joegoslaven maken heerlijk eten en zitten gebroederlijk aan lange tafels. Er is muziek en er wordt
gezongen. Mijn collega’s kijken van afstand en wantrou-
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ABP

ABP: Dekkingsgraad of dekkingsgraden
Je kunt geen krant openslaan of je leest iets over de dekkingsgraden van pensioenfondsen, meestal in negatieve zin. Vaak
gaat het in hetzelfde artikel dan ook over het korten van pensioenen. Daarbij rijst de vraag: Hoe kan dit nou? Het pensioengeld
klotst toch tegen de plinten omhoog?

Regelmatig wordt gezegd dat de kwestie rondom de dekkingsgraad een ingewikkeld probleem is en moeilijk uitlegbaar. Pensioenbestuurders mengen zich in het pensioendebat en vertellen hoeveel rendement ze het afgelopen
kwartaal (2019) hebben binnengehaald. Daarbij zijn ze
schijnbaar vergeten dat het laatste kwartaal van 2018 het
tegenovergestelde was, dat er dik verlies was op de rendementen (ABP 20 miljard verlies).
Naast de veelbesproken dekkingsgraad is er ook nog een
dekkingsgraad voor de ingelegde premie. Daarover in een
later magazine meer. In dit artikel bespreek ik de dekkingsgraad rond bezittingen en verplichtingen, die ook wel reële
dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad en nominale dekkingsgraad wordt genoemd.
Op het moment van schrijven (april 2019) staat de nominale
dekkingsgraad van ABP op 99% en de beleidsdekkingsgraad
op 102,4%. De reële dekkingsgraad wordt niet gepubliceerd
door ABP.
Ten aanzien van de dekkingsgraad zijn er diverse afspraken
gemaakt waar pensioenfondsen rekening mee dienen te
houden. Dit staat onder andere beschreven in het nFTK, het
nieuwe Financieel Toetsingskader.
In het Financieel Toetsingskader (FTK), onderdeel van de Pensioenwet, zijn de wettelijke financiële eisen aan pensioenfondsen
vastgelegd. Het FTK stelt voorwaarden aan de financiële gezondheid van een pensioenfonds en is opgebouwd rond de principes
van marktwaardering, risico-gebaseerde financiële eisen en
transparantie. In 2015 is het FTK vernieuwd om meer stabiliteit bij pensioenfondsen te creëren in antwoord op de grotere
schommelingen op de financiële markten.
ABP heeft nog tot eind 2020 de tijd om ervoor te zorgen dat
de beleidsdekkingsgraad minimaal op 104,2% komt te staan,
waardoor kortingen kunnen worden voorkomen. Indexatie
(het verhogen van de pensioenen) kan pas gedeeltelijk plaatsvinden vanaf een dekkingsgraad van 110%. Volledige indexatie kan vanaf 128%.
Wat betekent dit nu: een dekkingsgraad van 99% of 128%?
Dit betekent dat je met een dekkingsgraad van 99% niet meer
dan € 0,99 in kas hebt voor elke € 1,00 die je moet uitbetalen,
nu en in de toekomst. Bij 128% heb je dan voor iedere euro
€ 1,28 in kas. Vanuit die € 0,28 kun je dan indexeren. Vanaf 110% kun je gedeeltelijk indexeren volgens de huidige
regels.
De balans van ABP op een eenvoudige manier uitgelegd, met
gegevens van ABP op 24 april 2019:
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Debet			

Credit

vastrentende waarden

technische verplichtingen

zakelijke waarden

vereist eigen vermogen

431 miljard

436 miljard

Kort gezegd zijn de vastrentende waarden onder andere obligaties. Bij zakelijke waarden kun je denken aan aandelen (dit zijn
dan de bezittingen). Daar tegenover staan de verplichtingen. Dat
zijn de pensioenuitkeringen van nu en in de toekomst. Het vereist
eigen vermogen (VEV), noemt men ook wel de buffer of reserve.
Omgezet in geld zie je dat ABP op dit moment niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
De verplichtingen hebben altijd te maken met de huidige rekenrente. Deze wordt vastgesteld door De Nederlandse Bank
(DNB) en staat nu op 1,1% (op 24 april 2019).
De discussie gaat dan ook altijd over de huidige rekenrente en
waar deze op gebaseerd is. Op dit moment is de rekenrente een
vaststaand gegeven op basis van eerder gemaakte afspraken
binnen nFTK. De huidige pensioenonderhandelingen moeten
dan ook voorkomen dat er binnenkort door de diverse pensioenfondsen gekort dient te worden. Dit willen ze voorkomen
door andere eisen te stellen aan het vereist eigen vermogen.
Waar hebben fondsen als ABP mee te maken?
• marktrente/rekenrente, vastgesteld DNB,
beïnvloed door de ECB (Europese Centrale Bank)
• rendementen
• premie-inleg
• aantal deelnemers
• aantal gepensioneerden en levensverwachting
De laatste twee mogen duidelijk zijn: als het aantal werkende deelnemers afneemt en er is een toename van het aantal
gepensioneerden door onder andere een langere levensverwachting, dan nemen de kosten toe.
De premie-inleg en de daarbij behorende dekkingsgraad licht
ik in het volgende magazine toe.
De rendementen waren voor ABP in het verleden gemiddeld
7% en zijn voor de komende jaren bijgesteld naar 5%. Voormalig voorzitter APG, Angelien Kemna, gaf aan dat de pensioenen op termijn niet meer kunnen worden betaald uit de
behaalde rendementen.
De rente wordt beïnvloed door de huidige economische

ABP
conjunctuur, waarbij de ECB stuurt op verhoging van de inflatie richting 2%. De huidige stand van de Europese inflatie
is 1,4% (op 24 april 2019). Op basis daarvan ligt er geen renteverhoging in het verschiet (Japan is een voorbeeld waar je
ziet dat de rente heel lang laag kan zijn en ook nog blijft). Hoe
groot is de invloed van de rente op de dekkingsgraad? Als de
(reken)rente met 1% wordt verhoogd, stijgt de dekkingsgraad
met circa 12%.
Een veel gehoorde vraag is: Hoe kan het dat als er steeds
meer geld in kas zit en de rendementen goed zijn, er toch gedreigd wordt met kortingen?
Het is inderdaad waar dat er behoorlijke rendementen zijn
gehaald door ABP. Daarbij moet wel meteen de aantekening
worden gemaakt dat rendementen op aandelen altijd een risico zijn, zie bijvoorbeeld het laatste kwartaal 2018 waarin ABP
een verlies van 20 miljard heeft geleden.
Maar het belangrijkst blijft de rekenrente, die nu op 1,1% staat.
Door een eenvoudig - maar niet volledig - voorbeeld zal ik proberen om te verduidelijken waarom de rekenrente zo belangrijk
is. Er zijn, zoals eerder aangegeven, binnen het nFTK afspraken
gemaakt over hoe om te gaan met ‘onze premie-inleg’ en de
huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. Omdat het om
‘ons’ geld gaat, dienen de fondsen (zoals ABP) hier voorzichtig
mee om te gaan. Te grote risico’s dienen te worden vermeden.
Vandaar dat de rekenrente als grondslag wordt genomen.
Een voorbeeld:
Je gaat naar de bank en geeft aan dat je over vijf jaar een laptop
van € 500,- wil kopen. De bank vraagt of je nu contant geld hebt.
Je geeft aan dat je € 400,- hebt. De bank deelt mee dat de rente nu
5% is. Dat betekent dat je gedurende vijf jaar € 20,- rente per jaar
krijgt of zelfs iets meer, want je krijgt rente over rente.
Jouw dekkingsgraad is in dit geval meer dan 100%. Je hebt immers na vijf jaar meer geld dan je nodig hebt (verplichting).
Nog geen week later wordt je gebeld door de bank met de mededeling dat Mario Draghi van de ECB de rente heeft verlaagd. “Als
bank krijgen we bijna gratis geld vanuit Europa. Dus we moeten we
de rente verlagen van 5% naar 2%”. Dan krijg je dus maar € 8 ,rente per jaar. Daarmee haal je de € 500,- niet.
In het tweede geval is de dekkingsgraad onder de 100%. Je kunt de
laptop van € 500,- niet betalen.
Dit laatste vindt plaats bij ABP: er is op basis van de huidige
regels te weinig in kas om de huidige en toekomstige betalingen te doen. Je zou de regels kunnen aanpassen door fictief de
rente te verhogen. Maar het voorbeeld van Japan laat zien dat
rentes heel lang laag kunnen blijven. Met andere woorden: je
neemt een risico richting de toekomst.
Op grond van de huidige regels kan ABP het volgende doen:
• hogere rendementen binnenhalen (geen garantie,
meer risico)
• verhogen premie
• korten op uitkeringen en opbouw
• combinatie van eerder genoemde zaken

Korten op uitkering en opbouw is een veel besproken onderwerp op dit moment. Iedereen doet zijn best om dit te voorkomen. Het kwetst het vertrouwen in ons pensioenstelsel. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat er door de
jaren heen veel voorbeelden van ‘kortingen’ zijn doorgevoerd.
Om er een paar te noemen: de overgang van eindloonregeling naar middelloonregeling in 2004, verlaging maximum opbouwpercentage en verhoging pensioenrekenleeftijd.
Dit is ook het probleem voor de sociale partners ten aanzien
van een belangrijke arbeidsvoorwaarde als het pensioen. Het
raakt direct de cao-onderhandelingen, de financiële ruimte.
Daarbij dienen we te bedenken dat een goed pensioen voor
iedereen een optelsom is van ingelegde premies en rendementen. En rendement is geen garantie, dus voorzichtigheid
is geboden. Gemiddeld genomen werkt een Nederlandse
werknemer nu een vijfde deel van zijn werkweek voor zijn
pensioen.
Ten aanzien van de onderhandelingen en een nieuw pensioencontract om kortingen te voorkomen, geven veel fondsen
nu aan dat zij niet hoeven te korten als de eisen worden aangepast en zij geen buffers/reserves meer hoeven te hanteren.
Wanneer de eis van 104,2% als beleidsdekkingsgraad met
een buffer/reserve van 4,2% vervalt dan kunnen kortingen
worden voorkomen, is de stelling van vele fondsen.
Dit klopt: door het weghalen van deze eis kun je eerder indexeren, maar zul je ook eerder moeten korten. Met andere
woorden: ABP heeft nu een dekkingsgraad van 99%. Dat zou
in een nieuw pensioencontract betekenen dat men moet korten of zo men wil afstempelen. Of bedenken we daar ook
weer iets op? Want daar zijn we goed in: de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn al 10 jaar bezig.
Door de mogelijke kortingen voor miljoenen deelnemers
wordt de urgentie gevoeld door alle partijen om snel tot een
resultaat te komen.
Nu ik de laatste hand aan dit artikel leg (op 11 juni 2019)
weten we dat er een onderhandelaarsakkoord ligt. De leden
van de drie vakcentrales (FNV, CNV en VCP) vertegenwoordigd in de SER gaan zich hierover uitspreken. En ligt er meteen een nieuw pensioencontract als zij akkoord gaan? Nee,
minister Koolmees denkt eind 2021 alle wettelijke maatregelen rond te hebben. Daarna moeten de pensioenfondsen
aan het werk. Wel heeft de minister aangegeven: de dekkingsgraadeis van 104,2% laat ik dan los. 100% is voldoende
om kortingen te voorkomen.
Henk Kingma
Vragen, op- en aanmerkingen:
h.kingma@juvox.nl

Ten aanzien van hogere rendementen heeft ABP ook met
grenzen te maken. Regels schrijven voor hoe ABP dient om
te gaan met vastrentende waarden en zakelijke waarden en
het voorkomen van te grote risico’s voor ons als deelnemers.
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Individuele belangenbehartiging

De individuele belangenbehartigers van
Justitievakbond Juvox stellen zich voor
Regelmatig maakt een deel van onze leden gebruik van de individuele belangenbehartiging (IB). Deze service is
beschikbaar voor alle leden en aan te vragen via de website www.juvox.nl. Door recente wisselingen in de samenstelling van de groep IB’ers is er een vrij nieuwe groep ontstaan. Een IB-zaak kan over allerlei aangelegenheden
gaan. Het loopt uiteen van geschillen tussen werkgever en werknemer tot vragen over beoordelingsgesprekken,
begeleiding bij re-integratie maar ook vragen over de SBF en het Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid krijgen de
IB’ers binnen. Doordat de groep IB’ers zelf werkzaam is binnen de diverse onderdelen van het ministerie van Justitie
en Veiligheid, is er grote kennis van de diverse organisaties. Zo kunnen zij mensen beter van dienst zijn.
De groep IB’ers zet zich belangeloos in voor alle leden
van Justitievakbond Juvox die een beroep op de IB doen.
De groep bestaat, na het vertrek van Boy Rebergen en
Theo Somers, uit zeven personen. Hieronder stellen we
de IB’ers aan jullie voor.
Henriëtte Heijstek
Henriëtte is 52 jaar en sinds
september 2018 toegetreden
tot het hoofdbestuur van Justitievakbond Juvox. Inmiddels is
ze benoemd als hoofdbestuurslid. Zij heeft als portefeuillehouder de coördinatie over alle
IB-zaken. Henriëtte werkt bij
het Openbaar Ministerie in Rotterdam.
• Waarom IB’er: Henriëtte vindt het leuk en waardevol om haar collega’s bij te kunnen staan in situaties die de leden onzeker maken. Met haar kennis
en rustige persoonlijkheid hoopt zij de leden met
wat meer vertrouwen door die situaties heen te
helpen.
• Ervaringen: Henriëtte werkt 32 jaar bij Justitie en
Veiligheid; daarvan heeft ze vijf jaar gewerkt bij
het gevangeniswezen en drie jaar bij de Rechtspraak. Inmiddels werkt ze wederom geruime tijd
bij het Openbaar Ministerie. Daar is zij haar loopbaan ook begonnen.
• Specialisme: Natuurlijk heeft Henriëtte veel kennis van zaken die bij het Openbaar Ministerie spelen. Tevens heeft ze ervaring met mediation.
Frank Bos
Frank is 59 jaar en sinds september 2018 toegetreden tot het
hoofdbestuur. Inmiddels is Frank
benoemd als hoofdbestuurslid
bij Justitievakbond Juvox. Hij is
achtervang voor Henriëtte als
het gaat om de coördinatie van
de IB-zaken. Frank werkt bij het
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Detentie Centrum Schiphol als Rooster Management Assistent.
• Ervaringen: Binnen DJI heeft Frank bijna 40 jaar
werkervaring. Ook heeft hij ervaring met het Sector Overleg Rijk (SOR) voor de nieuwe cao met
betrekking tot de 55+ regeling, nachtontheffing
maar ook het Rooster Innovatie Rijk.
• Specialisme: Frank is vraagbaak voor alles met
betrekking tot roosterzaken, zoals de Centrale
Werktijden Regeling, het ARAR, de ArbeidsTijdenWet (ATW), Mee-roosteren, Toelage Onregelmatig
Dienst (TOD) en Van Werk Naar Werk (VWNW).
Cees Kuiper
Cees is 57 jaar en juridisch
medewerker bij de rechtbank
Noord-Holland.
Sinds 2005 is Cees inzetbaar
voor de IB.
• Ervaringen: Cees werkt
inmiddels 37 jaar voor
Justitie en Veiligheid. Hij
heeft gewerkt binnen diverse afdelingen bij de
Rechtspraak en is begonnen bij de administratie
van de rechtbank. Inmiddels heeft Cees ruim 25
jaar ervaring als juridisch medewerker. Na 18 jaar
bij de afdeling bestuursrecht, werkt hij nu anderhalf jaar bij kanton.
• Specialisme: Bestuursrecht, waaronder ambtenarenzaken.
• Waarom IB’er: In zijn aanmelding als IB’er in
februari 2005 schreef Cees dat bij de voortdurende drang van de politiek c.q. onze werkgever
om de Rechtspraak op een hoger plan te brengen de aandacht voor de individuele werknemer
niet steeds de eerste prioriteit lijkt te hebben.
Naar de mening van Cees geldt dat nog steeds.
Als belangenbehartiger wil Cees een collega die
problemen ondervindt in zijn of haar werkomgeving adviseren en bijstaan. In de zaken waarin
hij als belangenbehartiger betrokken is geweest

Individuele belangenbehartiging
ervaart hij dat niet alleen de juridische inhoud,
maar juist ook het gesprek heel belangrijk is. Als
de emoties een plek hebben gevonden kan vaak,
in overleg met de werkgever, aan een voor alle
betrokkenen aanvaardbare oplossing worden gewerkt. In die gevallen waarin dat niet lukt, gaan
we uiteraard de formeel juridische procedure niet
uit de weg.
Coos Serraarens
Coos is 65 jaar en projectleider
huisvesting bij het Openbaar Ministerie in Maastricht. Vanaf 2009
is Coos inzetbaar voor de IB. Coos
is geruime tijd leidinggevende
binnen het OM geweest: een ervaring die bij veel IB-zaken van pas
komt.
• Ervaringen: Coos heeft lang gewerkt als leidinggevende en P&O-adviseur. Hij heeft dus veel ervaring op het gebied van rechtspositie, protocollen
en voorschriften met betrekking tot functioneringstrajecten, beoordelingen en functiewaardering.
• Specialisme: Alles op het gebied van personeelszaken zoals functioneren en beoordelingen en bijbehorende functiewaarderingen.
Simone Kraan
Simone is 42 jaar en senior juridisch medewerker bij de rechtbank Den Haag. Simone is al
jaren aan het werk als IB’er en
zeer gedreven.
• Ervaringen: Simone werkt
sinds 2003 voor de rechtbank en heeft ervaring met
kantonzaken,
bestuursrechtelijke en sociale verzekeringsrechtzaken. Zeker iets wat bij de IB van
pas komt.
• Specialisme: Zaken waarbij leden (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikt zijn.
Vanessa Post
Vanessa is 41 jaar en werkt als
parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam.
Vanessa heeft Nederlands
Recht gestudeerd en is volledig
opgeleid als IB’er.
• Waarom IB’er: Vanessa haalt
energie uit het helpen van
mensen en kan niet tegen
onrechtvaardigheid. Met haar
kennis en ervaring hoopt zij

de leden die ondersteuning te bieden die zij nodig
hebben en hen daar waar nodig te helpen.
• Ervaringen: Sinds 2006 werkt Vanessa als parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Hierdoor heeft zij ervaring met strafrecht,
maar gelukkig ook inmiddels met diverse andere
onderwerpen binnen de IB.
• Specialisme: Vanessa heeft niet echt een specialisme, maar is ontzettend goed in het uitzoeken
van allerlei zaken waardoor zij iedere IB-zaak
goed kan afhandelen. Echt allround dus.
Jozé Putman
Jozé is 63 jaar en pedagogisch
medewerker bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg DJI in Nijmegen. Jozé is
in opleiding als IB’er. Vanwege
ziekte wordt ze nog niet ingezet
als IB’er, maar na haar herstel
gaat ze aan de slag binnen de IBportefeuille.
• Waarom IB’er: Jozé vind het leuk om, met oog op
de wet- en regelgeving en procedures, collega’s
via Justitievakbond Juvox bij te staan.
• Ervaringen: Jozé werkt 12 jaar voor RJJI en heeft
in diverse inrichtingen gewerkt met volwassenen
en jeugdigen die in een rijksinrichting verbleven.
Ook heeft ze ervaring met jongeren die een laag
verstandelijk beperkt niveau hebben.
• Specialisme: Jozé heeft ervaring met zaken met
betrekking tot ziekteverzuim, case-management
en re-integratie.
De IB’ers zijn zeer enthousiast en gedreven in de uitvoering van hun functie. Ze zijn een hecht team en als
een IB’er even hulp nodig heeft van de collega’s dan
weten ze elkaar te vinden. Een mooie aanvulling hierop
is dat de hoofdbestuursleden Martijn Stavast en Marina Cremer Eindhoven ook bevraagd kunnen worden.
Martijn is als jurist werkzaam bij DJI en Marina is als
jurist werkzaam bij de Rechtspraak. De groep IB’ers
houdt zijn kennis op peil door bijscholing en vijf casusoverleggen per jaar. Een mooie manier van kennisdeling binnen het team.
Mocht jij het leuk vinden om jouw collega’s binnen Justitie en Veiligheid bij te staan? Neem dan gerust contact op
met Henriëtte Heijstek. We zijn altijd op zoek naar kundige IB’ers die leden willen bijstaan.

Jolanda Jongejan-Wagter
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Verslag van de ledenraad 2019
De ledenraad van dit jaar was voor Justitievakbond Juvox een bijzondere ledenraad. Zoals jullie kunnen lezen in het
interview op bladzijde vier, namen we afscheid van maar liefst vier hoofdbestuursleden. Allen hebben ze veel voor
onze vereniging betekend. De nieuwe ploeg is tijdens de ledenraad benoemd en is gelukkig helemaal startklaar.
Met de bestuurswisseling bestaat het hoofdbestuur nu
uit Marcel Smit (voorzitter), Nicolette Brazil-Hooijboer
(vicevoorzitter), Jolanda Jongejan-Wagter (secretaris),
Ronald Groeneveld (penningmeester), Henk Kingma,
Frank Bos, Marina Cremer Eindhoven, Henriëtte Heijstek
en Martijn Stavast. Een frisse nieuwe (jonge) ploeg, evenwichtig samengesteld uit alle gelederen ressorterend
onder het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Dit jaar bestaat Justitievakbond Juvox tien jaar. Ter ere
daarvan kregen alle deelnemers aan de ledenraad een
speciaal exemplaar van het boek ‘De Rechter’. Daarin staat
een mooie exclusieve tekening van het collectief overleg dat
Justitievakbond Juvox al jaren voert met het hoofd DJI, de
Raad voor de rechtspraak en de SG. Het eerste exemplaar
en de ingelijste tekening die ook in het boek staat, kreeg
onze voorzitter Marcel Smit tijdens de ledenraad uitgereikt.
Hij gaat aan zijn vierde termijn van drie jaar beginnen.
IN MEMORIAM JACQUES HAANEN
Jacques is na een kort ziekbed overleden
op 6 april 2019. Veel mensen kennen Jacques van de ledenraad en de informatie
overleggen waar hij met veel toewijding
aan deelnam. Op 3 april jl. was er nog een
informatieoverleg. Hoewel we wisten dat
hij ziek was heeft hij zich voor het overleg
op die dag toch nog afgemeld. Kenmerkend voor hem om dit te berichten. Jarenlang was Jacques afgevaardigde naar de ledenraad en een
aanspreekpunt voor nieuwe afgevaardigden. Jacques was
een echt vakbondsmens en sinds 1978 lid van een van onze
rechtsvoorgangers, de BARI. Sinds 2009, met de oprichting
van Justitievakbond Juvox, was hij prominent lid en afgevaardigde naar de ledenraad.
Tijdens zijn laatste IO-vergadering met het hoofdbestuur op
30 januari jl. heeft Jacques nog een notitie ingebracht om
de betrokkenheid van de afgevaardigden naar de ledernaad
aan de overleggen te vergroten. Dit was kenmerkend voor de
betrokkenheid van Jacques. Wij zullen de op te richten werkgroep in zijn gedachten vorm gaan geven.
Tijdens de ledenraad van mei 2019 heeft het hoofdbestuur
met algehele instemming van de afgevaardigden naar de ledenraad Jacques (postuum) benoemd als
erelid. Dit wegens zijn grote verdiensten
voor Justitievakbond Juvox en zijn enorme
sociale bijdrage aan de vereniging. Als bewijs van het postuum erelidmaatschap is
een beeldje gemaakt. Dit beeldje zal aan de
familie van Jacques worden overhandigd.
Jacques, bedankt voor alles.
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Al met al een hele mooie ledenraad die vooral in het teken
stond van het afscheid van Theo Somers, Boy Rebergen,
Peter van Huijkelom en Henriëtte Kelderman en het aantreden van het nieuwe hoofdbestuur. Maar tijdens de ledenraad is ook Peter Klostermann niet vergeten. Hij nam
eerder al afscheid (november 2018). Peter en de vier recent
afgetreden hoofdbestuursleden zijn allen, op voordracht
van het hoofdbestuur, benoemd tot erelid. Dit wegens hun
bijzondere verdiensten voor Justitievakbond Juvox.
De persoon die zich hiervoor hard heeft gemaakt mocht
deze ledenraad helaas niet meer meemaken. We spreken in dit geval natuurlijk over onze afgevaardigde naar
de ledenraad Jacques Haanen. Hieronder in het kader
een kort in memoriam.

Jolanda Jongejan-Wagter

Column

Onder de hamer: Ons kiest ons (deel 1)
Ons kiest ons begint bij ons kent ons. Om gekozen te worden moet je eerst bekendheid genieten. Wel zo handig om
dan deel uit te maken van het good old boys-netwerk, je weet wel dat netwerk van waaruit de leuke baantjes worden
uitgedeeld aan de vriendjes, én, lang leve de emancipatiegolf en doorbreking van het glazen plafond, ook steeds
meer aan de vriendinnetjes.
Het is (of je dat nu aanspreekt of niet) een kwestie van in de juiste kringen verkeren. Het helpt als je in het juiste nest
bent geboren, de juiste scholen hebt bezocht, op de juiste studentenvereniging hebt gezeten, in de juiste buurt woont,
de juiste partijtjes bezoekt, de juiste mensen inviteert voor etentjes, etc. Kortom, het gaat erom dat je ervoor zorgt dat je
op het juiste moment de juiste mensen tegenkomt. Dat laat je niet door het toeval bepalen. Dat orkestreer je helemaal
zelf. Je gooit je ertussen, net zolang totdat ze niet meer om je heen kunnen en ze niet beter weten dan dat jij een van ons
bent geworden. Dan mag je meelopen in het defilé van zien en gezien worden. Jaja, dan kom je er wel. Dan stoot je door
naar de top. Niet om wat je zegt, niet om wat je kan, maar om wie je kent.
Eenmaal hoog en droog boven in de toren kan je niks gebeuren. Wat je ook doet of zegt, je maakt altijd een veilige
landing in het oude vertrouwde good old boys & girls-netwerk. Of je nu gouden kranen fetisjist, dan wel (afgezwakt)
natuurstenen vloeren fetisjist bij het UWV was, of je loog dat je Poetin had ontmoet, of je beheert je eigen ING bankzaken
en je kent jezelf (niet omdat het moet, maar omdat het kan) een riante salarisverhoging toe. Het maakt allemaal geen
snars uit, want je komt heus wel weer op je pootjes terecht. Gewoon even een koninklijk zwijgen inlassen en de storm in
het glas water is in een mum van tijd weer geluwd. Jij blijft lekker behaaglijk zitten, of nog beter, je wordt weggepromoveerd. Er blijft niets aan je kleven, want het gaat immers niet om wat je zegt, niet om wat je kan, maar om wie je kent.
Zou het principe van ons-kent-ons leidt tot ons-kiest-ons ook een rol van betekenis spelen bij de Rechtspraak? Laten we eens de proef op de som nemen en de benoeming van Henk Naves per 1 januari 2019 op de post van voorzitter van de Raad voor de rechtspraak onder de loep nemen. Die benoeming zou namelijk op basis van waar
hij voor staat geen voor de hand liggende keuze zijn geweest. In een interview met de NRC op 18 september 2015
toonde hij namelijk als toenmalig gloednieuwe president van de rechtbank Amsterdam zijn vergezichten. Hij voorzag samenvoeging van de gerechten van 11 naar 4. Schaalvergroting, daar moest het volgens hem naar toe.
Naves zei: “Ik denk dat aan de schaalvergroting nog geen einde is gekomen. Over tientallen jaren zijn in dit kleine land misschien nog maar 4 gerechten.”
De door Naves bepleite schaalvergroting staat echter, zo sprak Frits Bakker op 14 november 2018 bij Nieuwsuur uit,
NIET op de agenda van de Raad voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak is juist bezig met initiatieven om het
recht weer dichter bij de burger te brengen, aldus de voormalige voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Bakker.
Diskwalificeert die agendering van de Raad Naves voor de voorzitterspost? Oftewel, is hij met zijn ‘visionaire’ vergezicht
van schaalvergroting de juiste man op de juiste plek? Wie het weet mag het zeggen. Of zou het een typisch geval zijn van:

Niet gezegd wil zijn dat dit het geval is. Er is alleen sprake van een suggestie.
Naves zegt overigens NU in een interview met de Volkskrant op 8 mei 2019:
“De rechter moet veel dichterbij komen. Niet alleen in je toga in de zittingszaal zitten, maar ook naar partijen toe komen, zoals
we al de wijkrechter, de buurtrechter en de regelrechter kennen die bij wijze van spreken in je tuin komt staan en zegt: hoe
zit het nou met dat conflict over de schutting met je buren?”
Tot inkeer gekomen? Prima, maar leg de ommezwaai dan uit.
Waarvan akte!
Catharina Keizer
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Individueel Keuzebudget (IKB) en verlofsparen
(Bron; Rijksportaal)

In de cao 2018-2020 is afgesproken om 1 januari 2020 te starten met het Individueel Keuzebudget (IKB) en een
verlofspaarregeling. Het IKB moet je meer vrijheid geven om te kiezen voor meer geld of meer vrije tijd. Je kunt
deze vrije tijd ook opsparen in een verlofspaarregeling om bijvoorbeeld voor een langere periode vrij te nemen
of eerder te stoppen met werken. Het IKB is eerder al ingevoerd bij de waterschappen, provincies, in de welzijnssector en bij gemeenten.
Welke afspraken zijn er in de cao 2018-2020 gemaakt tussen vakbonden en werkgever?
• Het IKB wordt per 1 januari 2020 ingevoerd.
• Je vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering worden niet meer automatisch uitgekeerd.
• Het onderscheid tussen bovenwettelijke en wettelijke vakantie-uren verdwijnt. Alles wordt omgezet in één poule
van uren.

Wat is er mogelijk met de komst van het IKB?
• Het IKB bestaat uit geld en tijd. Deze elementen zijn uitwisselbaar.
• Geld: Het IKB-budget bedraagt 16,37% van je jaarsalaris. Hierin zijn de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering
opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken.
• Tijd: Ieder jaar krijg je IKB-uren. Dit is een andere naam voor de bestaande bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren.
• Het IKB-budget geeft de mogelijkheid om een deel van het maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gewenste tijdstippen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld IKB om te zetten in verlofuren of fiscaal voordelige doelen
(fiets/studie/bedrijfsfitness/vakbondscontributie).
• Het IKB-budget wordt per maand opgebouwd en kan pas vanaf dan worden opgenomen. Het IKB vooruit gebruiken
is dus niet mogelijk.
• Het budget dat gedurende het kalenderjaar niet is besteed kan niet worden meegenomen naar een nieuw jaar. Het
budget wordt dan automatisch in december uitgekeerd.
Hoe staat het met de uitwerking van het IKB?
De vakbonden en de rijkswerkgever zijn grotendeels klaar met de invulling van het IKB. In het volgende nummer van
het Juvox Magazine (november 2019) informeren we jullie verder. Houd ook onze Ju4’tjes in de gaten!

