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Verslag bestuursvergadering VPW 14 november 2013 

 
1. Opening 
De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
 
2.  Vaststellen agenda en mededelingen 
Aan de agenda wordt als punt 2.a toegevoegd “Vertrek van bestuurslid Ton van Bon”. 
 Mededelingen: 
* Hans van den Aker en Mirjam van Dijk zijn afwezig. 
* Reservering bij Van der Valk in Houten t.b.v. de ALV op 15 april 2014 is gelukt. Zie agendapunt 4.e. 
* Er staat aan het einde van dit jaar 2013 nog een bedrag aan subsidie van het A&O-fonds. Hiervan zal op 
een gedeelte beschikbaar gesteld worden aan de VPW. 
* Het strategisch overleg zal op 12 december van 10.00 tot 16.30 uur gehouden worden in ons eigen 
kantoor in Amersfoort. Voor een lunch zal worden gezorgd. Na afloop volgt een dinertje bij een restaurant 
op loopafstand van het kantoor. Zie agendapunt 4.c. 
 
 
2.a.  Vertrek van bestuurslid Ton van Bon 
Ton van Bon heeft aangegeven zijn bestuurslidmaatschap tussentijds neer te willen leggen om persoonlijke 
redenen. Geconstateerd kan worden dat het door hem verlaten van de actieve dienst en daarmee ook het 
uittreden uit de DGO-overleg hem een behoorlijke informatieachterstand heeft gegeven. De vorming van 
het DB en daarmee minder uitgebreide informatie naar het hoofdbestuur heeft hier wellicht ook toe 
bijgedragen. In het strategisch overleg zullen de consequenties verder besproken worden. 
 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 10-10-2013 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen en na enkele kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld en getekend door de 
voorzitter en secretaris. 
 
 
4.a. Financiën VPW 
Bij de stukken zit een overzicht van de financiën na afloop van de eerste 10 maanden van 2013 en een 
overzicht van heel 2013, waarbij de inkomsten en uitgaven van de laatste 2 maanden geschat zijn. 
We blijven keurig binnen de begroting en de financiële meevallers dekken het begrote verlies. 
 
 
4.b. Pensioenregeling VPW 
Er is een schriftelijke samenvatting gegeven aan het bestuur. 
De voorkeur gaat uit naar een pensioenregeling bij ASR en de conceptregeling van ASR is binnen. 
Paul heeft nog wel wat op- en aanmerkingen en deze zal hij doornemen met de heer R. Kole van 
pensioenadviseur Profin. 
De totale premie is lager dan de premie op dit moment en de toekomstige premie is aanzienlijk lager dan 
die bij Ohra in de toekomst zou zijn. Er is dus sprake van premie vrijval. Vraag is hoe hier mee om te gaan. 
De financiële vrijval bij de ambtenaren is aan hen toegekomen, hoe we dit bij VPW gaan doen zal tijdens 
het Strategisch Overleg in december besproken worden. 
 
 
4.c. Voorbereiding Strategisch Overleg VPW 
Gedurende de ochtend zullen de reguliere zaken aan de orde komen, o.a. het verslag van de vorige 
vergadering, de actiepuntenlijst, de statuten, de ALV en de pensioenregeling. 
Daarna, maar in ieder geval de hele middag, wordt ingeruimd voor strategische onderwerpen. 
 



 2 

 
4.d. Derde lid VPW in hoorcommissie I&M  
Er bestaat een lijst van namen waaruit geput wordt als er een hoorcommissie vanuit het Expertise Centrum 
arbeidsjuridisch (ECaj, voorheen Arveg) moet worden samengesteld. Op deze groslijst staan namens de 
werkgever 25 leden en namens de werknemers (via DGO) 8 leden. 
De hoorcommissie behandelt diverse zaken. Bij ontslag- en beoordelingszaken zitten er leden van de 
werknemersgeleding in de hoorcommissie, bij andere zaken niet. Hans Kruidenier heeft dit onder de 
aandacht gebracht en dit manco heeft inmiddels de aandacht van de AC-DGO-leden. 
Namens de VPW staan Jupp de Bel en Harry Buursen op de groslijst. Een derde lid, de heer Harry Sipkes. 
is inmiddels officieel voorgedragen en geaccepteerd. 
 
 
4.e. Voorbereiding ALV 2014 
De ALV zal in 2014 gehouden worden op dinsdag 15 april. 
De locatie is inmiddels vastgelegd. Bij Van der Valk in Houten is een ruimte gereserveerd. 
Al eerder hebben we vastgesteld dat we deze ALV weer alleen als VPW zullen organiseren. 
De jubilarissen (21 zilver en 21 goud) zullen tijdig uitgenodigd worden. 
 
 
5. Stand van zaken Roosterproblematiek 
De Leidraad Roosterproblematiek is 2 jaar geleden voorwaardelijk goedgekeurd door het DGO. In het DGO 
van 21 november 2013 zal de Leidraad geëvalueerd gaan worden. Het gaat dan nog steeds om de 
Leidraad versie 1.0. 
In een voorbereidend technisch overleg op 7 november hebben Paul van Es, Mick Bleijerveld, Sten Heijnis 
en Frank Middendorp de punten die geëvalueerd dienen te worden besproken. 
Wat betreft de NTV diensten geeft het Rapport Vijverberg een duidelijke visie hoe hier mee om te gaan. 
RWS zal nu een besluit moeten nemen. De bonden zullen wat dit punt betreft niet verder in overleg treden, 
maar wachten het besluit van  RWS af. 
 
 
6. Ontwikkelingen rondom de SBF regelingen 
Onderhandelingen beperken zich tot de SBF-regeling-60, zoals die bij DJI en de Rijksrederij geldt. 
Bij RWS lijkt er weinig behoefte te zijn om iets te wijzigen, dus de FLO-55 regeling blijft vooralsnog 
ongewijzigd voortbestaan. VPW blijft de ontwikkelingen volgen aangezien een aanzienlijk deel van onze 
leden te maken hebben met SBF-regeling. 
Nol deelt mee dat RWS zelf een werkgroep heeft ingesteld die de zaken zoals vermeld staan in het TNO-
rapport gaat onderzoeken. Hierbij zijn ook verkeersleiders betrokken. 
De laatste informatie hieromtrent is dat er medio 2014 een onderzoek gaat plaatsvinden en er in 2015 
duidelijkheid komt hoe nu verder met de SBF-55. 
 
 
7.  Terugmelding Platform SOR 
Van het laatste Platform SOR overleg (25 oktober) is een verslag rondgestuurd, hierover zijn geen vragen.  
Er gaat een mobilitycard in de plaats komen van de huidige trajectkaarten. De huidige regeling geeft privé 
voordelen die er niet meer zijn na de invoering van de mobilitycard. De mobilitycard zou gekoppeld worden 
aan SAP, hetgeen veel voordelen zou opleveren. Vraag is of dit ook echt zo uitpakt. 
Aan de leden zal middels een enquête gevraagd worden naar de voor- als de nadelen van deze nieuwe 
regeling. 
 
 
8. Nieuws uit GOR/DOR/DGO 
 GOR 
De O&F-rapporten worden momenteel behandeld in de GOR.  
 DOR 
De vastgestelde DOR verslagen worden nu aan ons toegezonden en doorgestuurd naar de HB-leden. 
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DGO 
Er zou een vooroverleg plaatsvinden tussen GOR en DGO. Daar is niets meer over vernomen. 
Op 21 november is het eerstvolgende DGO. 
De huidige toetsingscommissie HPK wordt (waarschijnlijk begin 2014) omgezet naar een 
monitorcommissie die gaat toezien op een correcte uitvoering van het nieuwe VWNW-beleid binnen ons 
ministerie. 
 
 
9. Informatie van de portefeuillehouders 
VPW nieuws; Voor het volgende blad is de datum, dat het in elkaar gezet wordt en naar de drukker gaat, 
vastgesteld op 18 december. Verschijningsdatum is dan begin januari 2014. 
 
 
10.   Rondvraag 
Platform SOR; Henk Klos wordt de plaatsvervanger voor het platform SOR. 
Vergaderrooster; Er zijn 2 data bij waarop de vergadering van het HB samenvallen met het DGO. 
Besloten wordt om hier de vergadering van het HB een week naar voren te halen. Het wordt daardoor 6 
maart en 4 september. Het definitieve vergaderrooster zal worden toegestuurd. 
Onderzoek Fuwasys – functiewaardering; Er zijn 3 groepen geïnterviewd, namelijk de gezagvoerders, 
de mobiele verkeersleiders en de verkeersleiders (droog en nat). Er gaan geruchten dat er waarschijnlijk 
één groep is die omhoog gaat, één groep die op hetzelfde niveau blijft en één groep die naar beneden 
gaat. Het ligt bij BZK, we wachten de uitkomsten af. 
 
 
11.   Sluiting 
Om 14.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 


