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Verslag bestuursvergadering VPW 16 juli 2015 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 8.50 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
2.  Vaststellen agenda 
Toevoegen 5a Stormmeeuw 
 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 11-06-2015 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door de voorzitter en penningmeester. 
Opmerkingen: 
Agendapunt 6, functieherwaardering: Paul heeft contact gehad met Rene Angevearen (VWM). De functie 
van assistent-gezagvoerder wordt opgeheven, de mensen in die functie worden benoemd als gezagvoerder. 
We wachten de formele besluiten af. 
Agendapunt 6, Individueel lid:  Dijkgraaf heeft de haalbaarheid voor een beroepsprocedure op 0% ingeschat, 
Paul heeft dit doorgegeven aan het lid. 
 
 
4. Evaluatie “Overgangsregeling SBF” 
De overgangsregeling SBF is op 9 juli in het DGO getekend. Voor de medewerkers komen er drie 
groepsbijeenkomsten waar men vragen kan stellen. In oktober komt er ook een mogelijkheid om in een 
persoonlijk gesprek vragen te stellen. 
In augustus krijgen de medewerkers een brief met het aantal dienstjaren SBF van de werkgever. 
 
 
5. Stand van zaken Roosterproblematiek 
De huidige roosters zijn door OR VWM goedgekeurd onder de voorwaarde dat Roostervrij ook daadwerkelijk 
roostervrij  is en inroosteren alleen in overleg met de medewerker mogelijk is. Daarnaast zijn er voor 2016  
vijf punten afgesproken waar de NRG aan moeten voldoen. 

- De NRG wordt aangepast om de reeks “VV-LL-NN” mogelijk te maken. De vaste instelling “weekend 
op - weekend af” wordt variabel instelbaar gemaakt. Er komt voor de roostereenheid de mogelijkheid 
om een “gebroken weekend” of meerdere weekenden achter elkaar te werken.  

- De NRG wordt instelbaar op het aantal contracturen, zodat er specifiek geroosterd kan worden en 
hierdoor iedere medewerker aan zijn vereiste uren komt. 

- Er komt een evenredige verdeling van diensten per kwartaal (is nu op jaarbasis). 

- De rusttijd wordt instelbaar na twee nachtdiensten. Hierdoor wordt het mogelijk om naar één 
roostervrije dag te starten met een late dienst in plaats van na twee roostervrije dagen met een 
vroege dienst te moeten starten. 

- Knoppen in de NRG kunnen uit/aan gezet worden, zodat tegenstrijdige zaken niet meer voor kunnen 
komen. 

De OR VWM gaat nog contact opnemen met advocaat over procedure als er aan 1 van de 5 punten niet 
wordt voldaan. 
 
 
5a, Stormmeeuw 
In het technisch overleg van 7 juli is overeenstemming bereikt over het opvangen van de personele 
consequenties van het uit de vaart halen van de Stormmeeuw. De opvang van de personele consequenties 
is vastgelegd in het document ‘Resultaat Stormmeeuw 7 juli 2015’. In het DGO van 9 juli is dit document niet 
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getekend, omdat het eerst voorgelegd zou gaan worden aan de leden. Op 13 juli is dit stuk besproken met 
de bemanning, waarbij veel onduidelijkheid bleek te bestaan. Naar aanleiding van dit overleg zal Henk Klos 
een email sturen naar FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF m.b.t. onduidelijkheden Convenant Douane-
RWS en scenario’s Douaneconvenant zoals weergegeven in onderhandelingsresultaat. 
De vakcentrales hebben in het DGO wel ingestemd met de verplichte VWNW-fase per 9 juli 2015, met dien 
verstande dat de termijn van 18 maanden ingaat op het moment dat er een getekend VWNW-plan ligt. 
Hiervoor hebben de medewerkers de tijd tot 1 september 2015. 
 
 
6.  Stand van zaken diverse andere IB-zaken 

 Verkeersleiders post Dordrecht 
De verkeersleiders ontvangen een vaste TOD, welke opnieuw is berekend en lager is uitgevallen, 
terwijl zij meer onregelmatige diensten draaien. Medewerkers hebben bezwaar aangetekend. Trees 
zal dit bezwaar ter toetsing voorleggen aan Dijkgraaf. 

 Zeeland, TOD in de ochtenduren 
Het kwartier overdracht werd op de post Wemeldinge altijd voorafgaand aan de ochtenddienst 
geschreven, waardoor de werktijd 6.45 – 8.00 uur TOD opleverde. De 3-5 minuten overdracht moet 
nu aan de achterkant van de roosterdienst worden geschreven, waardoor er over het uur van 7.00 – 
8.00 uur geen TOD meer ontvangen wordt. Trees zal bij Dijkgraaf informeren of en hoe hiertegen 
bezwaar gemaakt kan worden. 

 Individuele schadevergoeding 
Een lid had een vaste TOD 55+ aangevraagd, terwijl hij op 53 jarige leeftijd begonnen is met het 
draaien van onregelmatige diensten. Hiermee voldeed hij niet aan de voorwaarden genoemd in 
artikel 17 lid 4 BBRA. In het antwoord van de werkgever stond echter op welke datum hij wel in 
aanmerking zou komen en deze vaste toeslag kon aanvragen. Dit was een onjuist antwoord, maar 
op basis hiervan ontvangt betrokkenen nu wel een schadevergoeding ter grootte van de vaste TOD. 

 
 
7. Stand van zaken CAO 
De bestuursvergadering wordt onderbroken voor een ingelast overleg van het Platform SOR, waarin uitleg 
gegeven zal worden over het zgn. “Loonruimteakkoord”. 
Ambtenarencentrum (waaronder de VPW), CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM en 
ACP) en CMHF hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de 
arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli 
geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen betrokken 
bonden en overheids- en onderwijswerkgevers. In de onderhandelaarsovereenkomst zijn afspraken over de 
arbeidsvoorwaardenruimte vastgelegd. Het gaat hierbij om loonafspraken in alle kabinets- en 
onderwijssectoren. Ook de UMC’s en decentrale sectoren zoals gemeenten, provincies en waterschappen, 
zijn bij deze afspraken betrokken. Met de overeenkomst wordt meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de 
lonen van werknemers in de publieke sector. Dit betekent, na een jarenlange nullijn, meer dan 5 procent 
loonstijging in 2015 en 2016.De loonsverhogingen werken één op één door in een hogere 
pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw. De loonstijging over 2015 komt voor 0,8% uit 
het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar. De onderhandelaarsovereenkomst 
bevat twee nieuwe afspraken over het ABP-pensioen: 

 Het wordt vanaf 1 januari 2016 de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van 
aan de lonen. In de komende jaren zal open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare 
pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid om weer terug te keren naar 
loonindexatie uitdrukkelijk betrokken. 

 Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende 
premie. 

Beide veranderingen samen leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie, waaruit naast de 0,8% is 
2015 ook nog eens 1,4% van de loonruimte over 2016 wordt gefinancierd. 
Daarnaast is er een reële loonsverhoging van 2,85% en eenmalig € 500,- bruto per 1 september 2015. 
Vanaf 27 juli wordt er een ledenraadpleging gehouden waarbij de leden een unieke code ontvangen om te 
stemmen. 
 



 3 

8.  Terugmelding Platform SOR (en andere zaken dan CAO) 
In het platformoverleg van oktober zal over de samenwerking worden gesproken. 
 
 
9. Diverse overlegvormen (GOR; DOR; DGO) 
GOR en DOR 

Op de agenda staan nu de gesprekken over Rutte II en de invulling vanuit de dienstonderdelen. 
DGO 

 Personeelstrein 
Er is teruggekoppeld dat de OR VWM op de hoogte is van de personeelstrein, dit wordt verder 
uitgezocht. Daarnaast is er ook sprake van een reorganisatie in Vlissingen (inmiddels heeft Trees 
Peter Wulms geïnformeerd) 

 Standplaatsen 
Over dit onderwerp heeft 7 juli 2015 technisch overleg plaats gevonden.  
Door de bestuurder wordt een zogenaamde 2 fasen aanpak voorgesteld. 
Fase 1 houdt in het verkrijgen van instemming op het ingestoken beleid en dus ook de wijze van 
bepaling van de plaats van tewerkstelling.  
Fase 2 houdt in dat de feitelijke standplaatswijziging plaatsvindt nadat in het DGO overeenstemming 
is bereikt over de omvang van de personele consequenties.  
De vakcentrales geven aan dat zij in kunnen stemmen met de gefaseerde aanpak en met fase 1. 
Over de personele consequenties (de feitelijke uitrol) wordt in het najaar verder gesproken.   
Een belangrijk punt dat meegenomen moet worden in het najaarsoverleg is de termijn van 6 
maanden om te bepalen wat de daadwerkelijk standplaats is. 

 Verticale benoemingen 
De bestuurder geeft aan dat op 9 juli 2015 intern overlegd wordt over dit onderwerp. RWS beraad 
zich n.a.v. dat overleg over het standpunt. 
De bestuurder geeft aan eind van de week van 13 juli 2015 met een reactie te komen naar het DGO. 

 Verzoek aan de VOR 
De bestuurder zegt dat er aan de VOR een verzoek is voorgelegd tot het laten verrichten van hand- 
en spandiensten door oud-medewerkers van RWS. Er is een baseline projecten, hierin staan 
projecten vermeld die gedaan móeten worden en waarvoor extra mankracht, tijdelijk (een half jaar), 
gevraagd wordt. 
Werkzaamheden zouden gedaan kunnen worden o.b.v. een vrijwilligersovereenkomst tegen een 
vrijwilligers bijdrage. Ook mogelijk is het aanbieden van een tijdelijk contract.  
De vakcentrales vragen hoe de baseline, waarin wordt aangegeven dat het basiswerkzaamheden 
betreft, zich verhoudt tot het OP waarin sprake is van een grote overtolligheid.  
Tevens wordt gevraagd hoe deze werkwijze zich verhoudt tot de draaideurconstructie.  
De bestuurder geeft aan dat de medewerkers die o.b.v. OP 2015 overtollig zijn geworden niet de 
medewerkers zijn die nu ingezet kunnen worden op de projecten uit de baseline. 
Op welke wijze de werkwijze zich verhoudt tot de draaideurconstructie zal worden nagegaan. 
Vermoed wordt dat werkzaamheden o.b.v. vrijwilligersconstructie buiten de draaideurconstructie 
vallen. 
De vakcentrales geven aan signalen te hebben ontvangen dat dit verzoek slecht is ontvangen. 
Medewerkers hebben collega’s zien vertrekken met een regeling en deze kunnen nu weer ingezet 
worden. Tevens spelen gevoelens van verdringing.  
De vakcentrales vragen naar meer onderbouwing van de noodzaak van dit verzoek met daarin 
meegenomen wat de reden is dat dit werk niet gedaan kan worden door medewerkers die nu 
boventallig zijn.  
De bestuurder geeft aan deze punten te zullen onderzoeken. 

 
 
10. Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
De komende tijd zal er aandacht besteed worden aan de vacature in het bestuur die ontstaat na het vertrek 
van Mirjam in april 2016 
 
 



 4 

11.   Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
12.   Sluiting 
Om 14.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 
 


