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Verslag bestuursvergadering VPW 7 mei 2015 

 
 
1. Opening 
De vice-voorzitter opent om 9.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
Mededelingen: 

 Hans bedankt het bestuur voor de attentie ten tijde van het “thuis” zijn na het ongeval. 

 Paul zal bekijken of het mogelijk is om de juridische begeleiding en werkzaamheden in commissies 
te verbeteren / intensiveren. 

 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 12-03-2015 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door de vice-voorzitter en penningmeester. 
 
 
4. ALV 
De ALV is ervaren als technisch correct, maar wel oppervlakkig van inhoud.  
Aandachtspunten voor 2016 zijn: 

- aperitief in de vergaderzaal om te voorkomen dat iedereen uitwaait. 
- Grotere tafels voor de lunch, zodat iedereen bij elkaar zit. 
- Koffie pauze tijdens de vergadering. 

Het bestuur besluit: De ALV wordt voor volgend jaar gepland op 19 april 2016. 
 
 
5. Pensioenregeling Personeel VPW 
In overleg met een pensioenadviseur (Profin) is in januari 2014 een pensioenovereenkomst tot stand 
gekomen met ASR Pensioenen. 
Deze pensioenovereenkomst is door het bestuur en Trees geaccordeerd en sindsdien van toepassing. 
In deze pensioenovereenkomst is als uitgangspunt vastgelegd dat bij de verdeling van de pensioenpremie 
de verhouding 75% werkgever en 25% werknemer van toepassing is. 
Nadere duiding van de feitelijke bedragen is niet in de overeenkomst opgenomen, omdat deze afhankelijk 
zijn van het pensioengevend inkomen van Trees en de vigerende fiscale wetgeving. 
De uitgangspunten van de pensioenbijdrage van Trees zijn gebaseerd op verrekening van de 
pensioenafdracht van het netto premiepercentage dat ASR in rekening brengt.  
De premiebetaling binnen de ASR-regeling is bij de stukken van deze vergadering aan het bestuur 
toegestuurd. 
In de premieafdracht is een kostencomponent opgenomen ter vergoeding van het onderhoud en beheer van 
de pensioenovereenkomst. Deze kosten zijn opgenomen in een aparte kolom in de bijlage. 
De onderhoud en beheerkosten van de pensioenregeling,  zijn de verantwoordelijkheid  van de werkgever en 
komen derhalve niet ten laste van de werknemer. 
Uit deze bijlage blijkt dat er in 2014 een significant hoger premiepercentage (21,5) van kracht was ten 
opzichte van 2015 (18,9). Dit wordt veroorzaakt door de fiscale wijzigingen die op de pensioenbijdrage van 
toepassing zijn. Identiek aan de premiepercentages van het pensioenfonds ABP zijn ook de 
premiepercentages van ASR gewijzigd. 
De deelnemers aan de ABP pensioenregeling hebben naar aanleiding van de gewijzigde pensioenbijdrage 
met ingang van 1 januari 2015 een verlaging van de werknemerspremie gekregen. De verrekening van de 
verminderde werkgeversbijdrage is aan de ABP deelnemers ter beschikking gesteld met ingang van 1 
januari 2015. Het betreft hier de 0,8% waar naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over is besloten. 
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Dit zal plaatsvinden via een verhoging van de salarisschalen met 0,8%. 
Aangezien de VPW voor de arbeidsvoorwaarden van haar personeel gebruik maakt van de salarisschalen 
van het BBRA zal deze verhoging ook van toepassing zijn op het salaris van Trees. 
Identiek aan de verrekening die op de arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren van toepassing is, zal in juni 
2015 het salaris van Trees met 0,8% worden verhoogd en met terugwerkende kracht van toepassing zijn per 
1 januari 2015. 
Het voorstel aan Trees is, dat de verrekening van het werknemersbijdrage jaarlijks zal worden vastgesteld 
op basis van de netto jaarpremie. Trees kan zich vinden in dit voorstel. 
Het bestuur besluit: 
Het bestuur van de VPW stemt in met bovenstaand voorstel t.a.v. de pensioenregeling van het personeel 
van de VPW. 
 
 
6.  Overgangsregel SBF 
Nol geeft een uitgebreide terugkoppeling van de voortgang van de discussies in de SBF-klankbordgroep. 
Er zijn geen richtlijnen gesteld door het bestuur van de VPW aan de onderhandelaars. Uiteindelijk zal het 
onderhandelingsresultaat aan de leden worden voorgelegd en naar aanleiding van de reacties van de leden 
zal worden besloten. 
De besluiten zullen plaatsvinden in het DGO waarbij de AC-vertegenwoordigers hun mening zullen geven. 
Het doorhakken van lastige knopen door het bestuur zal plaatsvinden voorafgaand aan het bespreken in het 
DGO. Het  lijkt er op dat er een onevenwichtige vergoeding tot stand is gekomen tussen de actieve en niet 
actieve medewerkers. Met name het feit dat de financiering van de overgangsregeling op basis van een 
vastgesteld budget dient plaats te vinden, heeft  veroorzaakt dat  met de huidige voorstellen een significant 
deel van deze financiering aan de reparatie van het AOW-gat zal worden toegewezen. 
Het is onduidelijk op welke feiten en aannames de verdeling tussen de leeftijdsgroepen heeft plaats 
gevonden. De leden werkzaam (geweest) in een SBF-functie zullen uiteindelijk over het akkoord stemmen. 

  
 
7. Roosterproblematiek  
Er komen voor 23 planeenheden nieuwe normroosters, binnen deze 23 eenheden lukt het voor een 6-tal 
eenheden te komen tot goede roosters. Mogelijk dat voor de andere eenheden een handgeschreven rooster 
in NRG gezet wordt als Pilot. 
De OR VWM zal vervangende instemming voor de roosters moeten geven. 
 
 
8.  Stand van zaken diverse andere IB zaken 
- Leden die al een bezwaar hebben ingediend tegen de roosters hoeven dit niet meer te doen, degenen die 
het nog niet hebben gedaan worden verzocht dit alsnog te doen, om de groep zo groot mogelijk te maken. 
- Consignatiezaak; het proefproces  (van M. Blomme) loopt, Dijkgraaf heeft het beroepsschrift ingediend en 
inmiddels is er een verweerschrift ontvangen. Er is nog geen zittingsdatum bekend. 
 
 
9. CAO en daaruit voortvloeiende acties 
Op 19 mei is er een CAO-actiebijeenkomst in Den Hommel te Utrecht. 
Leden dienen zich aan te melden via website, reiskosten kunnen gedeclareerd worden conform 
reiskostenbesluit. Trees zal hiervoor declaratieformulieren meenemen. In de boekhouding zullen de kosten 
gelabeld worden als reiskosten actiebijeenkomst. 
 
 
10. Terugmelding Platform SOR (andere zaken dan CAO) 
Piet heeft het laatste verslag doorgestuurd. 
 
 
11. Diverse overlegvormen (GOR, DOR, DGO) 
DGO 
De SG van I&M, Siebe Riedstra vertrekt naar het Ministerie van V&J. 
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Wat betreft de stand van zaken Stormmeeuw; een 1
e
 voorstel van de werkgever is door de bemanning 

afgewezen. Paul heeft de andere bonden op de hoogte gebracht van de argumenten die door de bemanning 
zijn ingebracht en gevraagd om een nieuw overleg tussen bonden en werkgever. 
 
 
12.   Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
Medezeggenschap: 
Bij de OR-verkiezingen OR zijn bij VWM 9 leden van VPW gekozen, bij het KNMI 3 leden (Kees Smith, Hans 
Beekhuis en Adrie Huisman), bij PPO 1 VPW-lid (Ton van de Zwaan) en bij Zee & Delta ook 1 VPW-lid 
(Marc La Croix). Piet Voogt is zonder verkiezingen in de OR gekomen. 
VPW nieuws: 
In een van de volgende uitgaven van het VPW nieuws komt een artikel over het oudste en jongste VPW lid, 
de interviews zullen door Jacques van Kesteren worden gehouden. 
 
 
13.   Rondvraag 
Trees geeft aan dat op 20 mei de ALV van het AC is, Piet Voogt is dan verhinderd. 
Paul en Trees bekijken aan de hand van de agenda en de stukken of het zinvol is om er heen te gaan.  
Mirjam vraagt hoe e.e.a. geregeld moet worden bij overschrijving van een andere vakbond naar de VPW. 
Belanghebbende dient zelf op te zeggen bij de oude vakbond en aanmelden bij VPW kan met het 
aanmeldingsformulier op de website. Bij overschrijving kan belanghebbende direct gebruik maken van 
faciliteiten VPW. 
Op de datum bestuursvergadering in september wordt een VPW uitje georganiseerd door Nol en Hans. 
 
 
14.   Sluiting 
Om 13.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 


