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Verslag bestuursvergadering VPW 6 maart 2014 

 
1. Opening 
De vice-voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
2.  Vaststellen agenda 
Punt 5 van de agenda “Stand van zaken Roosterperspectief”wordt naar achter verschoven, omdat Hans 
Derks daarbij aanschuift. 
 
Mededelingen: 

Voor deze vergadering zijn er door Dick Klok portret- en groepsfoto’s van het bestuur gemaakt. 

 Piet is vandaag afwezig i.v.m. het huwelijk van zijn zoon dat morgen plaatsvindt. 

 Op vrijdag 21 maart  is er aansluitend aan het Platform SOR een themamiddag met als onderwerp 
“Hoe gaan we om met de gevolgen van de Normalisering rechtspositie overheidspersoneel”. Paul, 
Piet en Trees gaan hier naar toe. 

 De kascontrole is vanmiddag, aansluitend aan deze bestuursvergadering en wordt verricht door 
John Berends en Hans Derks. 

 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 13-02-2014 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen en na kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld en getekend door de 
voorzitter en secretaris. 
 
 
4. Algemene Leden Vergadering   
Trees vraagt of een van de bestuursleden het verslag van de ALV van vorig jaar zou willen nakijken en waar 
nodig corrigeren. Mirjam biedt haar hulp aan. 
Wat betreft de financiën kan gezegd worden dat de resultaten van 2013 keurig dicht bij de begrote bedragen 
liggen. 
De inkomsten van de incasso-actieven stijgt sneller dan verwacht omdat VPW, al een jaar eerder dan 
gepland, is overgegaan op contributie-inning per incasso. De centrale inning is niet navenant gedaald omdat 
tegelijkertijd met het overgaan op incasso het contributiebedrag op € 11,25 is gezet. Dat compenseerde het 
verlies aan leden in de CCI-categorie. Komende jaren zal de CCI-post wel een daling te zien geven. 
In de begroting van 2014 en 2015 zullen de bedragen dan ook worden aangepast, de CCI gaat harder 
teruglopen en de Incasso sneller oplopen dan eerder voorzien. 
De bestuurswisseling zoals aangegeven is akkoord. De vacature in het bestuur wordt vooralsnog niet 
opgevuld. 
 
 
5. Stand van zaken Roosterproblematiek 
Op 14 februari is er een gesprek geweest met de DG over de roosters. 
Daarbij waren aanwezig; DG Jan Hendrik Dronkers, HID Karin Visser, Pieter Janssen, Hans Derks, Roel 
Berends en Yvonne de Jong. 
In dit gesprek is eerst de visie van de medewerkers gegeven. 
De DG gaf aan dat hij wel de emoties zag, maar dat is logisch bij veranderingen. Regelgeving staat hoog in 
het vaandel en de regelgeving rondom de roosters moet wettelijk voldoen, dus aan ATW, ARAR etc. 
De roosters bij nat zijn afgekeurd, omdat deze niet voldoen aan het ARAR. 
De commissie NRG (Roel en Yvonne zitten hier in) wil dat de roosters zo aangepast worden dat deze goed 
werken. Artikel 21, lid 8A is op meerdere manieren uit te leggen, dat geeft veel problemen. 
De roosters van ‘droog’ zijn wel goedgekeurd, behoudens hetgeen in artikel 21, lid 8A. 
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Twee roosters zijn nog niet aangeboden, daar blijven de oude roosters van kracht. Nu staan de roosters er 
telkens maar voor één maand in, dat is niet werkbaar. 
Als er geen goedgekeurde roosters zijn, blijven de oude roosters lopen, maar dan wordt de taakstelling niet 
gehaald (d.w.z. de managementcontracten met de aantallen fte die drastisch terug moeten). 
De inzetbehoefte wordt aangepast aan de aantallen fte. 
De werkgever zoekt constant de grenzen van het toelaatbare op. 
De OR VWM heeft een advocaat in de arm genomen en zoekt daarmee ook de grenzen op. 
Er worden steeds vaker medewerkers op basis van een dienstopdracht aan het werk gezet, omdat er 
onvoldoende capaciteit is ingepland. Een roostervrije medewerker wordt dan gedwongen om in te vallen. 
Er zijn bij VPW inmiddels meerdere voorbeelden bekend waar het op deze wijze is verlopen. 
De OR VWM heeft alle ‘natte’ roosters afgekeurd. Het voorstel is om tot 01-01-2015 de oude roosters te 
blijven draaien en om per 01-01-2015 met goed(gekeurd)e roosters van start te gaan.’ 
De oude roosters zijn van 1 maart doorgetrokken naar 30 april. 
De DL wil de NRG op orde krijgen en denkt het voor de zomervakantie geregeld te krijgen. 
 
 
 
6. Terugmelding Platform SOR 
Er is 21 februari 2014 een Platform SOR geweest. 
Een van de onderwerpen die aan de orde is geweest is het “draagvlak van de vakbonden nu en in de 
toekomst”. De vakbonden zijn goed in het bestendigen van de ‘oude’ situatie, dus goed voor de ouderen, 
maar zij zorgen daarmee minder goed voor de jongeren en zijn dan ook onaantrekkelijk voor deze groep. 
Doordat er geen CAO-onderhandelingen zijn leek het alsof een goede situatie bestendigd werd, maar dat is 
nu niet meer het geval. De situatie wordt op basis van wet- en regelgeving steeds slechter en de vakbonden 
lijken niets te doen en komen zo in een slecht daglicht te staan. 
De discussie over de CAO wordt nu informeel weer geopend. Dat is openbaar. Er vindt wel afstemming 
plaats, maar er worden nog géén afspraken gemaakt. 
 
Wat betreft SBF: 
Binnen het Platform SOR hebben zowel Juvox als VPW (Rijksrederij) te maken met de SBF-60-regeling, 
maar de SBF-55-regeling betreft alleen de verkeersleiders bij RWS, dus betreft alleen VPW. 
Vraag is wat wil de VPW, wat wil het VPW-bestuur en natuurlijk wat is haalbaar? 
Aanpassing aan de voorkant, dus verschuiven van 55 naar 57 jaar. De inschatting is dat dit politiek niet meer 
haalbaar is. BZK wil dat de sociaal-economische situatie ook bij de FLO van toepassing wordt, dus dat zowel 
het AOW-gat als de leeftijd worden aangepast. Dit komt op de agenda van april. 
 
De sector Rijk binnen het AC wordt gevormd door NCF, Juvox, VPW en VCPS. 
Juvox herkent zich wel in het Platform SOR, maar niet voldoende in de Rijksvakbonden. 
Peter Wulms wil meer informeel overleg. Hij zit nu op veel ministeries namens de diverse bonden in het 
georganiseerde overleg. Hij is van mening dat hij te vaak terug moet naar de bonden en wil meer mandaat 
van de bonden. 
 
De sectoren mogen zelf hun afvaardiging naar de AC-bestuursvergaderingen sturen. Vanuit de sector Rijk is 
een brief richting AC-bestuur gegaan welke mensen zij als mogelijke afgevaardigde wensen te sturen, al 
naar gelang de onderwerpen op de agenda en de beschikbaarheid van de betreffende personen. 
 
Over de afschaffing van de ambtenarenstatus wordt door de ambtenarenvakbonden een procedure gestart 
bij de arbitragecommissie. 
 
 
7.  Pensioenen ABP 
De verkiezingen voor het nieuwe verantwoordingsorgaan zijn van 11 tot 28 maart 2014. 
Er is her en der de nodige aandacht besteed aan de verkiezingen, we zullen de uitslagen afwachten. 
 
 
8. Stand van zaken diverse overlegvormen. 
Er vindt op verzoek van de GOR een onderzoek plaats naar nut en noodzaak van het overdrachtskwartier. 



 3 

Stel dat dit kwartier definitief wordt afgeschaft, waar ligt dan de verantwoordelijkheid als er iets mis gaat? 
Als het overdrachtskwartier daadwerkelijk wordt afgeschaft zullen er beheersafspraken gemaakt moeten 
worden. Paul merkt op dat de werkgever juridisch verantwoordelijk is. 
 
 
9. Portefeuillehouders 
* Voor het VPW-nieuws liggen diverse onderwerpen op de plank, mobiliteit, integriteit, traumazorg. 
Het blad van maart-april verschijnt volgende week. 
Milou zal van de laatste edities van het VPW-nieuws een web-versie maken die zodanig van formaat is dat 
deze vlot te openen is als men via de website het VPW-nieuws wil inzien. 
* Henk en Nol zijn bezig met een overzicht van de OR-leden die lid zijn van de VPW. Wie is er lid van welke 
OR? Zodra dit klaar is volgt er terugmelding. 
 
 
10.   Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
 
11.   Sluiting 
Om 13.30 uur sluit de vice-voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 
 


