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Arbo in beweging

Ik heb al heel lang een ochtendblad. Genomen 
destijds omdat die vroeg bezorgd werd in het 
dorp waar ik toen woonde en ik ’s morgens voordat ik naar m’n 
werk ging op de hoogte werd gesteld van het wereldse wel en 
wee. Tenminste als ik niet te vroeg wegging, dat gebeurde nog 
al eens in die tijd. De laatste jaren komt hij wat later en lukte me 
het minder vaak zo vroeg al een blik op het schokkende we-
reldnieuws te werpen. Nu gaat dat veel beter, althans in de drie 
dagen per week dat ik mij als ambtenaar in algemene dienst niet 
inzet voor de belangen van de Rijksoverheid.

Vanmorgen sloeg ik dus de krant open en vroeg me toen af of 
we een aantal exemplaren van ons VPW-nieuws ook maar naar 
de Tweede Kamer moeten sturen. Niet vanwege het feit dat we 
ons met de politiek moeten gaan bemoeien, maar dan kan de 
politiek kennis nemen van onze mening over bepaalde zaken die 
in het Haagse worden besloten. Vorige keer heb ik het gehad 
over de uitdagingen die in de Agenda 2008-2012 staan voor 
mensen van Rijkswaterstaat en de extra uitdagingen die onze 
minister Camiel Eurlings daaraan toe heeft gevoegd met zijn 30 
projecten. Lees ik vanmorgen in de krant dat de Tweede Kamer 
dat nog niet genoeg vindt. Dat het geld dat de kilometerheffing 
moet gaan kosten ook maar in werken aan de weg en het open-
baar vervoer moet worden gestopt. Ik heb er niet bij gelezen dat 
daarvoor ook meer mankracht moet worden aangetrokken, van-
daar mijn gedachte om onze politieke vertegenwoordigers eens 
goed te informeren vanuit de werkvloer. Ik verwacht dat het niet 
veel effect zal hebben, dus laten we het maar niet doen.
Over informatie gesproken. Profiel is ter ziele. 
Het blad dat iedere Verkeer en Waterstater kreeg. Op de werk-
plek of thuis. Actieven en niet-actieven. Profiel voorzag in een 
behoefte. Het liet niet alleen collega’s zien wat er allemaal ge-
beurde binnen het Ministerie, ook de oud-medewerkers hadden 
op die manier nog contact met het “bedrijf” waar ze vroeger 
werkten. Dat is niet meer. We leven in een ander tijdperk. Com-
municatie en informatie kan en moet sneller. Het lijkt wel of ICT 
ons leven beheerst. Moet dat? Staan de letters I en C niet voor 
Informatie en Communicatie? De T staat voor Techniek, maar dat 
hoeft niet perse het beeldscherm of het allernieuwste mobieltje 
te zijn. Communicatie is toch ook gewoon met elkaar praten? 
Elkaar via wat dan ook op de hoogte houden? Hoe zit dat dan 
met onze oud-collega’s binnen ons Ministerie? Horen die er niet 
meer bij? Hebben die allemaal een computer? Zo ja kunnen zij 
dan ook op internet zoeken naar het digitale Profiel? Ik heb 
thuis gezocht. Er staat wel iets over nieuwsberichten. 2913 stuks. 
Of dat nu in een behoefte voorziet vraag ik me af. Ik heb vanuit 
huis nog geen bericht kunnen vinden dat overeen kwam met de 
artikelen zoals die in Profiel stonden. Wat ik wel tegenkwam was 
een berichtje dat ik niet gemachtigd was verder te gaan. 
Ik denk niet dat degene die de beslissing heeft genomen om 
Profiel ten grave te dragen beseft heeft dat de communicatie 
en informatie met vooral ouderen vanuit het Ministerie defini-
teif tot het verleden behoort. Dat hij of zij daarmee die mensen 
nogal schoffeert. Een slechte zaak vind ik. Of zou al een voor-
schot genomen zijn op het uitstellen van de AOW-leeftijd? Dat 
lijkt me eigenlijk niet want de meest vergaande plannen is ieder 
jaar een maand langer. 24 Jaar is wel een erg lange tijd om daar 
in je communicatiestrategie nu al rekening mee te houden.

Aat Hoogstraten

Van de voorzitter
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Belastingservice
Een team van belastingconsulenten wordt jaarlijks ingezet om 
belastingformulieren van leden in te vullen.
Individuele Juridische belangenbehartiging
Een team van belangenbehartigers, vakbondsbestuurders en 
juristen staat de leden van VPW in geval van problemen in de 
werksituatie met raad en daad bij.
Eenmalig juridisch advies
Bij eenvoudige juridische problemen buiten de werksituatie kun-
nen leden een eenmalig juridisch advies krijgen.

Grondslag van de VPW: De VPW stelt zich ten doel, om onafhankelijk van levensbeschouwing of politieke richting en met 
eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.

Vergaderingen

Algemene Ledenvergadering Tijd Locatie
Dinsdag 28-04-2009 10.30 u WICC te Wageningen
Dinsdag 10-11-2009 10.30 u WICC te Wageningen

Hoofdbestuursvergadering 
Het hoofdbestuur van de VPW vergadert op de tweede dinsdag 
van de maand in het kantoor van de VPW te Amersfoort.
Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van het 
hoofdbestuur of graag besproken zou zien in een bestuursverga-
dering kunt u dit mailen naar vpw@hetnet.nl  

DGO-vergadering  
Vanuit VPW neemt Paul van Es samen met AC-bestuurder Peter 
Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd Overleg. Ton 
van Bon is plaatsvervangend lid.
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag. VPW heeft 
een vooroverleggroep, die alle DGO-vergaderingen voorbespreekt.

Platform SOR
Eens per maand komen de vakorganisaties die bij de sector Rijk 
horen en aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum bij elkaar 
voor overleg. Dit overleg wordt het Platform SOR genoemd.
Namens de VPW neemt Paul van Es deel aan dit overleg en Geert-
Jan Ebbinge is plaatsvervangend lid.

De data van de vergaderingen van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het (vooroverleg) DGO treft u aan op de 
website van de VPW.
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Nieuws van kantoor
In het vorige VPW-nieuws heeft u kunnen lezen dat de 
telefonische bereikbaarheid van het kantoor aan banden 
is gelegd.
Van maandag tot en met donderdag ben ik doorgaans de 
hele dag aanwezig op kantoor, maar het is de bedoeling 
dat de leden tussen 9 en 12 uur bellen, zodat er gedurende 
de middaguren allerlei andere klussen kunnen worden 
gedaan.
En dat werkt uitstekend!!! Hartelijk dank voor uw mede-
werking.
Mocht u me niet direct aan de lijn kunnen krijgen, dan 
mag u natuurlijk het antwoordapparaat inspreken, met 
name als uw vraag niet kan wachten tot de volgende och-
tend. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

Afgelopen week kreeg ik een vraag van een van onze 
leden die al een tijdje zat te twijfelen of hij ouderschaps-
verlof zou opnemen, maar gehoord had dat dan niet kon 
omdat hij niet mee deed met de levensloopregeling.
Ik kon hem geruststellen. Inderdaad was het vóór 1 januari 
2009 zo dat men alleen ouderschapsverlofkorting kon ont-
vangen als men meedeed met de levensloopregeling. Deze 
voorwaarde is echter vervallen.
Het is sinds 1 januari 2009 zo dat ouders recht hebben 
op deze fiscale ouderschapsverlofkorting van maximaal € 
650,- per maand en daarvoor geen gebruik behoeven te 
maken van de levensloopregeling.
Het feit dat ons lid wat langer getwijfeld had, leverde hem 
nog een voordeel op. Het is namelijk zo dat met ingang 
van 1 januari 2009 het ouderschapsverlof is uitgebreid van 
13 weken naar 26 weken.
Dit geldt alleen voor nieuwe aanvragen en als men voor 
dat betreffende kind nog niet eerder ouderschapsverlof 
heeft opgenomen.
Stel dat de aanvraag al vóór 1 januari 2009 was ingediend, 
maar het verlof pas na 1 januari in zou gaan, dan geldt de 
langere ouderschapverlofperiode van 26 weken wel.

Voor een meerling geldt overigens het 
recht op tweemaal de aanspraak op 
ouderschapsverlof.

In de wetgeving staat echter ook dat CAO-afspraken over 
loondoorbetaling niet automatisch verlengd worden van 
13 naar 26 weken. Dit betekent dat de bestaande CAO-
afspraken over loondoorbetaling uitsluitend betrekking 
hebben op het ‘oude’ ouderschapsverlof van 13 weken. 
Indien de medewerker dus na deze 13 weken ook voor de 
resterende termijn ouderschapsverlof neemt, dan is er al-
leen recht op onbetaald ouderschapsverlof.
Wel geldt gedurende de gehele periode de zgn. fiscale ‘ou-
derschapsverlofkorting’. Gedurende de tijd waarin sprake 
is van onbetaald ouderschapsverlof blijft de pensioenop-
bouw wel in stand (het werknemersdeel wordt dan wel op 
de betreffende medewerker verhaald).
De vakorganisaties, waaronder de VPW, onderhandelen 
met Binnenlandse Zaken over hoe de loondoorbetaling 
logischer geregeld kan worden. Tot nu toe is er helaas nog 
geen resultaat bereikt.
Ons lid was weer een stuk wijzer geworden en ik kon weer 
verder met een volgende klus.

Op dit moment ben ik volop bezig met het voorbereiden 
van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt 
op dinsdag 28 april in Wageningen.
Alle leden zijn daar overigens van harte welkom, maar wilt 
u zich dan wel even aanmelden (vpw@hetnet.nl), dan stuur 
ik u de vergaderstukken toe en wordt er op u gerekend 
met de lunch. Zullen we zeggen, tot ziens op 28 april??

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen Januari-Februari 2009
Nieuwe leden:
Dhr. R.P.M. Bax - Noord-Brabant
Dhr. J. Mooiweer - Zuid-Holland
Dhr. M.R.C. van Belzen - Zeeland
Dhr. A.G.M. van Lith - Oost-Nederland
Mw. P.M.C.H. Moeskops-Hogenboom - Noord-Brabant
Dhr. J. Le Sage - Noord-Brabant
Dhr. J.H.M.K. van Kessel - Noord-Brabant
Dhr. J.P. de Vries - Noord-Holland
Dhr. V. Gols - Oost-Nederland
Dhr. A.C. Suiker - Oost-Nederland
Dhr. A.T. de Jong - V&W, Dep. 
   AuditDienst

Kampioen ledenwerving 2008
Marinus van der Westen uit Zeeland.
Hij heeft 5 nieuwe leden aangebracht

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. H. Geitenbeek - Nijkerk
 (48 jaar lid)

Gaat u verhuizen of de actieve dienst verlaten?
Wilt u het aan het secretariaat van de VPW doorgeven als 
u gaat verhuizen of als u de actieve dienst gaat verlaten. 
Personeelszaken geeft deze wijzigingen niet door.
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Gebruikelijk is een sluitingstermijn van 6 
weken voor de vakorganisaties en 4 weken 
voor de vrije lijsten. Dat wil zeggen dat de 
lijsten en bereidverklaringen van de VPW 6 
weken voor de verkiezingsdatum naar de 
verkiezingscommissies moet sturen. Daar is 
ons draaiboek ook helemaal op gebaseerd.
Maar dit keer liep het heel anders. Bij de 
ene dienst moesten de bereidverklaringen 
al op 20 januari binnen zijn (9 weken) en 
bij de andere dienst pas 10 februari (6 
weken) en in een enkel geval is de inlever-
datum zelfs opgerekt tot eind februari.
Het was af en toe dan ook kantje boord 
om de kandidatenlijsten voorzien van de 

benodigde, getekende 
bereidverklaringen op 
tijd op de juiste plaats te 
krijgen!
Ook zijn er enkele diensten die het lijsten-
systeem los gelaten hebben en overgegaan 
zijn naar een personenstelsel. Een lijst 
waarop de kandidaten in een bepaalde 
volgorde staan aangegeven is daarmee 
overbodig geworden, er hoeven dan alleen 
nog maar bereidverklaringen ingeleverd te 
worden. Opgave van het aantal leden dat 
een vakorganisatie heeft is ook niet meer 
nodig binnen het personenstelsel.
Het is binnen onze vereniging VPW wel 
de wens en de bedoeling dat er duidelijk 
zichtbaar gemaakt wordt dat onze kandi-
daten zijn aangesloten zijn bij VPW /AC.
Al met al dus toch wel de nodige ver-
anderingen ten opzichte van de vorige 
verkiezingen die drie jaar geleden werden 
gehouden.
Gelukkig kan ik u meedelen dat we er aar-
dig in zijn geslaagd om voldoende potenti-
ele kandidaten op verkiesbare plaatsen op 
de lijsten te krijgen. 
Bij verschillende diensten hebben ou-
dere en zeer ervaren OR-leden vrijwillig 
aangegeven dat zij wel wat lager op de 
lijst wilden, dit om er voor te zorgen dat 
gemotiveerde nieuwkomers een echte kans 
krijgen en niet op de reservebank terecht-
komen.
We gaan er natuurlijk wel van uit dat alle 
VPW-leden gaan stemmen en dat daar-
mee de VPW-kandidaten in ieder geval op 
een stem uit de eigen achterban kunnen 
rekenen.
Ik heb zelf het gevoel dat we er vanuit 
Amerfoort al het mogelijke aan gedaan 
hebben.
Als strooigoed hebben we dit keer gekozen 
voor een stock speelkaarten, dat zowel 
door links- als rechtshandige kaarters zeer 
goed kan worden gebruikt.
Misschien kunnen we na de verkiezing nog 
eens gezellig een kaartje leggen en terug 
kijken op een goede opkomst met daaraan 
gekoppeld een goede uitkomst voor onze 
VPW-ers.

Het is nu nog voor de verkiezingen dat ik 
dit schrijf, maar ik heb er wel een goed 
gevoel over.
Het gaat de komende periode wel over 
iets, dus ga allemaal stemmen!!!
Met de vriendelijke groet,

Geert Jan Ebbinge

De hectiek van de Medezeggenschap.

De medezeggenschap is 
in de maanden voor de 
verkiezingen wel hectisch 
te noemen. 
Het is altijd weer een hele 
klus om voldoende ge-
schikte mensen te vinden 
voor de kandidatenlijsten 
van alle regionale en spe-
cialistische diensten.
Dit keer werden we 
geconfronteerd met be-
hoorlijke verschillen wat 
betreft de inleverdatum 
van de kandidatenlijsten 
bij de diverse diensten.
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
28 APRIL 2009

AGENDA

Algemene Leden Vergadering op 28 april 2009 te Wageningen

 Let op gewijzigde aanvangstijd van de vergadering:  10 uur

 9.30 Koffie / Thee

1. Opening door de voorzitter
 Gelegenheid te reageren op het openingswoord

2. Vaststellen agenda
 Mededelingen en ingekomen post

3. Vaststellen notulen ALV 22 april 2008

4. Huishoudelijke voorstellen van de Afdelingen

5.  Jaarverslag Vereniging 2008

6. Jaarverslag VPW-nieuws 2008

7. Financieel jaarverslag en resultatenrekening 2008
 Verslag Kascommissie betreffende boekjaar 2008

8.  Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2009

9. Begroting 2009 en 2010

10. Beleid Hoofdbestuur
 Voorstel Statutenwijziging
 Besluitenlijst 2008

11. Bestuursverkiezingen (herkiesbaar zijn de heren van Bon en van Es)

 12.00 – 13.30 uur Aperitief / Lunch

12. Gastspreker (informatie volgt via de website: www.vpwnet.com)

13. Stand van zaken DGO

14. Stand van zaken SOR

15. Rondvraag

16. Sluiting
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Artikel

Eind 2008 verwierp de Raad van State de 2 ingediende beroepen op het 
tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel. Hiermee werd het tracébe-
sluit onherroepelijk en is de aanleg van de Tweede Coentunnel verzekerd. 
In dit artikel een overzicht van het project Tweede Coentunnel in samen-
hang met de Westrandweg.

Aanleiding
De bestaande Coentunnel, die onderdeel 
vormt van de ring om Amsterdam (de A10), 
werd in 1966 opengesteld voor het verkeer. 
Om het groeiende verkeer op de belangrijke 
noord-zuid verbinding aan de westkant van 
Amsterdam (via A7, A8, A10-west en A4) 
op te vangen zijn veel wegvakken sinds die 
tijd verbreed. Inmiddels is de Coentunnel 
met haar capaciteit van 2x2 rijstroken een 
trechter geworden zowel in noord-zuid als 
zuid-noord richting, omdat in beide richtin-
gen de toeleidende wegen 2x3 zijn. Dit leidt 
tot de dagelijkse filemeldingen ‘s ochtend 
in noord-zuid en ’s avonds in zuid-noord 
richting, omdat er een aanzienlijke stroom 
woon-werkverkeer is van de kop van Noord-
Holland en regio Amsterdam Noord naar de 
regio Amsterdam Zuid.
Behalve de Coentunnel zijn er nog drie 
snelwegverbindingen die het Noordzeeka-
naal (en het IJ) kruisen. Van west naar oost 
zijn dit de Velsertunnel, de Wijkertunnel, en 
de Zeeburgertunnel. In Amsterdam bevindt 
zich nog de IJtunnel en de Piet Heintunnel 
voor het verkeer in- en uit de stad met een 
aansluiting op de ringweg A10. 
Een verbreding van het Coentunneltracé 
heeft invloed op de doorstroming van alle 
overige oeververbindingen. Zonder aanleg 
van de Tweede Coentunnel treden stagna-
ties op bij alle tunnelverbindingen, omdat 
verkeer vastlopend bij de ene tunnel een 
mogelijkheid zoekt om andere tunnels te 
benutten, totdat alle tunnels vol staan.

Verkeersstudies
De afgelopen decennia is regelmatig gestu-
deerd op het vergroten van de capaciteit 
van de noord-zuid verbindingen. Zo is onder 
meer gedacht aan een nieuwe oeverbinding 
gelegen tussen Velsertunnel en Coentunnel: 
het zogenaamde Hemtunneltracé. Geen van 
deze plannen is verder dan de studiefase 

gekomen. Ook plannen voor alleen een 
verbreding van het Coentunneltracé door 
aanleg van een nieuwe tunnel naast de 
bestaande bleken niet de ideale oplossing. 
Verbreding van het Coentunneltracé zou 
een te grote verkeersbelasting opleveren 
voor het zuidelijke deel van de A10-west. 
Met name ter hoogte van het stadsdeel 
Slotervaart levert de belendende woon- en 
kantoorbebouwing te veel belemmeringen 
om verbreding mogelijk te maken.

Samenhang met Westrandweg
Naast verkeersproblemen gerelateerd aan 
woon-werkverkeer was er ook nog een 
andere ontwikkeling nl.: de uitbreiding van 
het havengebied van Amsterdam. Deze 
westwaartse uitbreiding vroeg om een 
adequate ontsluiting van het groeiende 
havengebied. Hierin voorziet de A5 ofwel 
de Westrandweg. Deze weg loopt vanaf de 
A10-west in zuidwestelijke richting naar de 
A9 (knooppunt Raasdorp). Het eerste deel 
door het westelijk havengebied bundelt met 
bestaande stedelijke wegen zoals de Basis-
weg. Verder richting A9 loopt de weg door 
de Osdorper Polders. De A5 loopt vanaf A9 
(knooppunt Raasdorp) verder tot aan de A4 
(knooppunt de Hoek). Dit deel, de zoge-
naamde Verlengde Westrandweg is reeds 
aangelegd.
Door de aanleg van de Westrandweg kan 
het Coentunneltracé worden verbreed zon-
der dat het zuidelijke deel van de A10-west 
wordt overbelast (figuur 1).

Aanleg Tweede Coentunnel en 
Westrandweg stap verder

figuur 1  ligging Coentunnel en Westrandweg
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Bestuursovereenkomst
Een impuls vormde het Bereikbaarheidsoffensief Randstad: 
hiermede kwamen gelden beschikbaar voor verbetering van 
de bereikbaarheid van de noordvleugel van de Randstad. 
In 2004 is via een bestuursovereenkomst de aanleg van bei-
de wegprojecten vastgelegd: de oplevering werd gepland 
voor uiterlijk 2012. Ook de scope, het budget en de wijze 
van samenwerking werden vastgelegd inclusief aanvullend 
budget boven op de middelen, die ter beschikking kwamen 
uit het budget Bereikbaarheidsoffensief Randstad. 
Vervolgens heeft Rijkswaterstaat in 2004 de taak op zich 
genomen om de beide projecten planologisch en contractu-
eel in parallelle procedures voor te bereiden.

Planologische voorbereiding
Voor de capaciteitsuitbreiding Coentunnel kon op basis 
van een eerder uitgebrachte tracénota/MER (1997) en een 
standpunt van de minister (2002) al in 2004 een ontwerp-
tracébesluit worden vastgesteld. Voor de Westrandweg 
moesten eerst nog tracénota/MER (2005) en standpunt van 
de minister (2006) worden voorbereid. Hier verscheen het 
ontwerp-tracébesluit begin 2007.
Het in 2004 vastgestelde ontwerp-tracébesluit voor de capa-
citeitsuitbreiding Coentunnel bleek onderhevig aan de “wet 
van de remmende voorsprong”. De veranderende wetge-
ving op het gebied van luchtkwaliteit maakte nog een ont-
werp-tracébesluit (2006) noodzakelijk, waarop begin 2007 
het tracébesluit werd vastgesteld. De vernietiging van het 
tracébesluit Burgerveen-Leiden (passage Leiderdorp) medio 
2007 maakte vervolgens nog een ontwerp-wijzigingstracé-
besluit en een wijzigingstracébesluit (beiden 2008) noodza-
kelijk, voordat het project Coentunnel aan de vereisten van 
luchtkwaliteit voldeed.
Het tracébesluit voor de Coentunnel (2 beroepen) is 3 de-
cember 2008 onherroepelijk geworden. 
Het tracébesluit voor de Westrandweg (vastgesteld begin 
2008, met 9 resterende beroepen) is momenteel in be-
handeling bij de Raad van State. Naar verwachting zal de 
uitspraak medio 2009 plaatsvinden.

Luchtmaatregelen
Met het van kracht worden van het Besluit luchtkwaliteit in 
2005 werden aanvullende maatregelen geformuleerd, zodat 
het project Coentunnel aan de wettelijke vereisten kon vol-
doen. De luchtmaatregelen voor de capaciteitsuitbreiding 
Coentunnel bestaan ten eerste uit de instelling (en handha-
ving!) van een 80 km-regime. Ten tweede wordt op enkele 
voor luchtkwaliteit gevoelige locaties langs het tracé voor-
zien in luchtschermen tot 8 m. hoogte. Deze verspreiden fijn 
stof en de kooldioxide tot aanvaardbare concentraties (fi-
guur 2). Tot slot worden de tunnelbuizen voorzien van een 
afzuigsysteem, dat de vrijkomende uitstoot uit de tunnel via 
schoorstenen verspreidt. Het aandeel luchtmaatregelen op 
de projectscope van het totale project is substantieel.
De hiervoor gemelde vernietiging van het tracébesluit 
Burgerveen-Leiden heeft voor Coentunnel en Westrandweg 
geleid tot een geheel nieuw onderzoek naar de luchtkwa-
liteit. In dit onderzoek is de nieuwe gebiedsafbakening 
gehanteerd op basis van het advies van de Expertcommissie 
Luchtkwaliteit.

figuur 2 impressie geluid- & luchtscherm langs de A8 

Contractering
Parallel aan de planologische voorbereiding is de contrac-
tering voorbereid. De aanleg van de Westrandweg is via 
een tweetal Design & Construct contracten aan de markt 
aangeboden, met een gefaseerde contractuitvoering (met 
als eerste fase definitief ontwerp, na onherroepelijk tracé-
besluit volgt fase uitvoering). Voor het civiele contract is uit 
een selectie van 5 aanbieders in 2006 de bouwcombinatie 
Westpoort (een combinatie van Van Hattum & Blankevoort, 
Boskalis en KWS Infra) gecontracteerd. Inmiddels heeft 
Westpoort het definitief ontwerp gereed en is zij gestart 
met de voorbereiding van de bouw. Het zogenaamde E&M 
contract -voor alle technische installaties op de Westrand-
weg- is na een openbare aanbesteding in 2008 gegund aan 
GTI Energy & Infra.

Het contract voor de capaciteitsuitbreiding Coentunnel is in 
2005 op de markt gebracht. Inzet van dit contract is berei-
ken van maximale beschikbaarheid van rijstrookcapaciteit 
voor verkeersdoorstroming, af te rekenen via een beschik-
baarheidsvergoeding. Vanuit het streven naar meer publiek-
private samenwerking is hier gekozen voor een DBFM-con-
tract (design, build, finance & maintain). Het contract heeft 
een looptijd van 30 jaar. Ook de instandhouding van het be-
staande Coentunneltracé vormt onderdeel van het contract. 
Van de aanvankelijke 5 aanbiedende bouwcombinaties zijn 
er 3 geselecteerd voor de concurrentiegerichte dialoog. 
Uiteindelijk is Coentunnel Company BV (een combinatie van 
Arcadis, BESIX, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, 
Haverkort Voormolen, Vinci) geselecteerd als economisch 
meest voordelige aanbieding. Coentunnel Company heeft 
per 1 juni 2008 het onderhoud en de instandhouding van 
het bestaande Coentunneltracé op zich genomen. Daar-
naast werkt zij een definitief ontwerp uit en bereidt de 
uitvoering van de capaciteitsuitbreiding Coentunneltracé, 
inclusief de aanleg van de Tweede Coentunnel voor.

Techniek Westrandweg
De aanleg van de Westrandweg betreft de realisatie van 
circa 10 kilometer nieuwe autosnelweg, bestaande uit 2x2 
rijstroken met vluchtstroken en de aansluiting daarvan op 
de A10-west. In het tracédeel zijn 10 kunstwerken en de 
nodige inpassingsmaatregelen opgenomen. 
De Westrandweg wordt over het gehele gedeelte verhoogd 
aangelegd, zodat alle verbindingen en poldersystemen 
bovenlangs worden gekruist. Vanaf de A10-west gezien 
worden de eerste 3,3 kilometer als 12 meter hoog viaduct 
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gerealiseerd (figuur 3). Het resterende gedeelte richting 
knooppunt Raasdorp wordt in een dijkligging opgeleverd.
Met name de realisatie van het lange viaduct vormt een 
kunstwerk pur sang. Vanwege de grote afmetingen van dit 
viaduct heeft de bouwcombinatie besloten een nieuw type 
liggers te ontwikkelen en deze ter plaatse te produceren in 
een zogenaamde “veldfabriek”. Het proces van funderen, 
storten van pijlers en plaatsen van de liggers wordt een 
logistiek hoogstandje in de complexe omgeving waarin het 
gerealiseerd moet worden. Bijvoorbeeld daar het verkeer 
op de naastgelegen Basisweg zo min mogelijk mag worden 
gehinderd.

figuur 3 viaduct Westrandweg

Techniek Coentunnel
Het werk omvat de realisatie van een Tweede Coentunnel 
en de renovatie van de bestaande tunnel. Daarnaast maakt 
de aanpassing (en gedeeltelijke verbreding) van ca. 10 km 
autosnelweg en aansluitende wegen, de bouw en/of reno-
vatie van zo’n 36 kunstwerken, geluid- en luchtmaatregelen 
en de realisatie van de verkeers- en tunneltechnische instal-
laties deel uit van de scope. 
De nieuwe tunnel komt aan de oostzijde van de bestaande 
tunnel, op een afstand van zo’n 10 tot 15 meter. Om 
ongewenste invloed van de aanlegwerkzaamheden op de 
bestaande tunnel te voorkomen wordt een scheidingswand 
(buispalenwand) in de waterbodem aangebracht. Het 
gesloten deel van de tunnel zal gaan bestaan uit 4 elemen-
ten, van elk ca. 165 meter lengte. Deze elementen worden 
gebouwd in een bouwdok nabij Barendrecht, waar ook 
segmenten voor eerdere tunnels zijn gebouwd. Van daar uit 
worden zij via Nieuwe Maas, Noordzee en Noordzeekanaal 
naar de locatie gevaren om daar te worden afgezonken.
Een grote uitdaging ligt in oplevering van een feilloos wer-
kend tunnelsysteem. De integratie van weg en tunnel met 
de bijbehorende verkeers- en tunneltechnische installaties is 
geen sinecure!
De nieuwe tunnel wordt breder uitgevoerd dan de be-
staande tunnel en zal daarmee meer rijstrookcapaciteit 
beschikbaar krijgen. Ter vergelijking: de bestaande tunnel 
bestaat uit 2 buizen met in elke rijrichting 2 rijstroken. 
Het nieuwe Coentunnelsysteem (incl. de gerenoveerde 
Eerste Coentunnel) krijgt in de meest oostelijke buis van 
de Tweede Coentunnel 3 rijstroken voor de noordwaartse 
rijrichting. De westelijke buis van de Tweede Coentunnel 
gaat uit 2 wisselstroken bestaan, die in de ochtendspits 
worden opengesteld voor de zuidelijke verkeersstroom en 

in de avondspits voor de noordelijke verkeersstroom. De 
gerenoveerde Eerste Coentunnel tot slot biedt in haar 2 
buizen ruimte voor 3 permanente rijstroken in de zuidelijke 
richting (figuur 4).

figuur 4  rijstroken Coentunnelsysteem 

Stand van zaken / slot
Via parallelschakeling van planologische procedure en 
aanbesteding zijn beide projecten nu in een vergevorderd 
stadium van voorbereiding. Focus ligt nu op de “conditione-
ring” d.w.z. het tijdig verwerven van de benodigde gronden 
en het verleggen van kabels en leidingen.
Met de positieve uitspraak van de Raad van State is het tra-
cébesluit capaciteitsuitbreiding Coentunnel onherroepelijk 
en kan de bouw van de Tweede Coentunnel starten. Wat 
betreft de relatie met de Westrandweg heeft de Raad van 
State in haar uitspraak overwogen dat samenhang met de 
Westrandweg nadrukkelijk is onderkend en dat er rekening 
is gehouden met de gevolgen van deze aanleg. Bij haar uit-
spraak heeft mee gewogen dat de Tweede Coentunnel niet 
in gebruik zou worden genomen, totdat het Tracébesluit te 
aanzien van de Westrandweg onherroepelijk is en zeker is 
dat deze weg wordt aangelegd.
Bij de openstelling van de Tweede Coentunnel treedt pas 
de betwiste invloed op luchtkwaliteit op, die in het lucht-
kwaliteitsonderzoek voor beide projecten in samenhang is 
beoordeeld. Naar verwachting spreekt de Raad van State 
zich in het voorjaar van 2009 uit over het tracébesluit voor 
de Westrandweg. Indien dit positief uitvalt, kan daarna ook 
de bouw van de Westrandweg starten. Mocht de Raad van 
State anders beschikken dan resteert nog voldoende tijd 
voor een eventuele aanpassing van het bestreden tracébe-
sluit.

Huib de Ridder (projectmanager Westrandweg)
Hans van der Sluijs (projectmanager Coentunneltracé)
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BESIX is een wereldwijd opererend bouwbedrijf met 100 jaar ervaring in de 

civiele betonbouw, utiliteitsbouw en maritieme bouw. Sinds 1991 is BESIX 

actief in Nederland. Meebouwend aan de toekomst, met prestigieuze projecten 

als de Landtunnel Leidsche Rijn, Montevideo, Roertunnel, Tweede Coentunnel 

en Station Bijlmer ArenA. Kijk voor meer projecten op www.besix.com.

Investeren in kwaliteit

Dynamiek, stabiliteit en vertrouwen liggen ten grondslag aan BESIX’ kwaliteits-

belofte. Om aan deze belofte te voldoen, investeren wij continu in beproefde en 
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Tw
ee

d
e 

C
oe

nt
un

ne
l

bouwt aan Nederland…

Ouderen
De financiële crisis weet wat. Je kunt de krant niet 
openslaan of er wordt over geschreven. Is het niet op de 
voorpagina dan in ieder geval in de financiële katern. Al-
les wordt er bij gesleept. Iedereen mag, nee moet er wat 
over vertellen. 
Wat mij in al die commentaren opvalt is dat iedereen 
wel weet waardoor het komt. Nu zijn daar best knappe 
koppen bij. Op een nieuwjaarsbijeenkomst was onze 
“oud” staatssecretaris Willem Vermeent uitgenodigd. Hij 
hield een gloedvol betoog over de manier waarop we 
met zijn allen in de financiële misère zijn beland. Hij had 
driekwartier spreektijd, maar wel voor anderhalf uur stof. 
Die stopte hij dan ook in een uur.  Razendsnel nam hij 
ons mee naar Amerika en weer terug naar Nederland en 
Frankrijk. Het klonk allemaal heel logisch. Voor zover ik 
dat met mijn beperkte kennis van financiële en economi-
sche zaken kan beoordelen vond ik wel dat hij op punten 
scoorde. Anderen zullen ook wel kunnen scoren denk 
ik, maar mij bekruipt  het gevoel dat het spreekwoord 
over de koe en zijn achterste ook hier weer opgaat. Als 
zoveel knappe koppen nu kunnen vertellen waarom het 
is misgegaan waarom hebben ze dat met z’n allen dan 
niet eerder gedaan? Was dan de ellende te voorkomen 
geweest? Of ligt het aan het feit, zoals iemand in een 
column schreef, dat er veel te veel mensen te hebberig 
zijn geweest en dingen aan andere hebberige mensen 
verkocht die, zoals Vermeent zei, financieel absoluut 
niet door de beugel konden, maar vanwege het gelde-
lijke gewin voor de verkoper als warme broodjes over de 
toonbank van de financiële instellingen gingen. Met het 
gevolg dat wij, als gepensioneerde ambtenaren,  

geen indexatie op onze pensioenen 
krijgen omdat de 
resultaten van de beleggingen van het 
ABP niet zo heel erg florissant zijn. Ban-
ken die omvallen waardoor de geldstromen stagneren, 
de rente laag blijft en het ABP ook daar minder rendeert. 
Triest allemaal.
Op 28 februari publiceert het ABP weer het dekkingsper-
centage. In januari was het nog “maar”  90%. De maar 
tussen aanhalingstekens. Het is natuurlijk te laag, maar 
het ABP heeft een lange termijn beleggingsstrategie. Dat 
houdt in dat niet direct gereageerd wordt op koerswis-
seling op de beurs. Dat gekeken wordt naar de bedrijven 
en instanties waar aandelen van worden of zijn gekocht. 
Betrouwbaar en solide. Dat moeten die bedrijven zijn. 
Vastgoed degelijk. Dat het dan, tijdelijk,  wat minder 
gaat is natuurlijk niet fijn, maar op de lange duur toch 
beter. Het plan uit 2007-2009 gaat er vanuit dat in 3 jaar 
het dekkingspercentage naar 105 % moet en binnen 15 
jaar weer naar 125%. Of dat zo blijft is nu nog niet zeker. 
Op 1 april moet het plan worden voorgelegd aan De 
Nederlandse Bank als toezichthouder. Vooralsnog heb ik 
voldoende vertrouwen in “ons”  ABP al doet het natuur-
lijk wel zeer als er niet geïndexeerd wordt want dat merk 
je toch iedere maand in je portemonnee. De wijsheid 
over het ABP heb ik overigens niet van mezelf hoor, het 
meeste staat op de website ABP.nl.
Tot de volgende keer.

Aat Hoogstraten
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Interview

Chris Slagter, schipperszoon, was 1 augustus 2008 60 jaar lid van de EMM/VPW.

C.P. Slagter, 60 lid EMM/VPW

Chris had t.a.v. ondergetekende een brief geschreven naar 
het secretariaat in Amersfoort. In deze brief had hij zijn hele 
loopbaan beschreven bij de Rijkswaterstaat. Om hem toch 
zelf de oorkonde en bijbehorende cadeaubon en ruiker 
bloemen voor zijn vrouw te kunnen overhandigen zijn we 
samen naar Moerdijk getogen. 
We werden hartelijk ontvangen. Ik ken Chris wel van de 
Algemene Vergaderingen vroeger. 
Chris begon 1 augustus 1948 als matroos op het dienstvaar-
tuig Kil van de dir. Beneden Rivieren in Dordrecht. Zijn taak 
behelsde de bakendienst op de Zuid Hollandse en Zeeuwse 
stromen. Veel handmatig met stok en lood. Begeleiding van 
scheepsongevallen, opsporing van scheepswrakken, toezicht 
bij berging en afvoeren naar scheepswerf of de sloop. 
In 1951 moest hij in militaire dienst, hij werd opgeleid voor 
meteorologisch waarnemer voor de Luchtdoelartillerie.
Chris kwam terug bij de Rijkswaterstaat in februari 1953, na 
de watersnoodramp. Hij werd te werk gesteld op het eiland 
Schouwen Duiveland. Hij was ook betrokken bij de afsluiting 
op 6 november 1953, eerste fase dijkherstel. Hij was inmid-
dels stuurman op het stoom-directievaartuig Jan Blanken Jz. 
bij het sluitgat Ouwerkerk. Dit was een enorme interessante 
periode. In 1953 en 1956 moest er met ijsbrekers worden 
gevaren. 
Chris deed van 1957 tot 1967 dienst als schipper op directie 
meetvaartuigen , o.a. de Chr. Brunings van de Deltadienst 
over het hele Zuidhollandse en Zeeuwse kustgebied met 
standplaats Hellevoetsluis. 
In die jaren trouwde hij en kregen zij samen 3 kinderen.
Toen Chris schipper werd op de bakenboot Volkerak en 
Goude , verhuisden zij naar Willemstad. Dit was een voort-
zetting van zijn bakendienst uit de eerste periode. 
Nu kreeg Chris wat meer tijd voor maatschappelijke functies. 
Zoals voorzitter van een buurt- en speeltuinvereniging. Lid 
van de EHBO en het Oranje comité. En er was beperkt aan-
dacht voor eigen studie. 
De Rijkswaterstaat werd van bouwkundig meer nautisch 
georiënteerd. Directie Zeeland kreeg het beheer over de 
Zeeuwse wateren. Collega’s gingen daar, terecht, ook wo-
nen. Zelf ging hij als scheepvaartmeester naar Dordrecht, 
met woonplaats Klundert. 
Zijn vrouw was afkomstig uit Moerdijk en voelde zich als 
Brabantse daar meer thuis dan in Dordrecht. 
De scheepvaartdienst werd en wordt in continudienst 
uitgevoerd. Er was veel werk, scheepvaartregelingen bij 
veelvuldige scheepvaartstremmingen bij bruggenbouw en 
het afzinken van tunnelelementen in de regio Dordrecht. 
Van privé en sociaal leven was nagenoeg deze jaren geen 
sprake meer. 

Bij het instellen van verkeersposten werd Chris als eerste 
opgeofferd als pionier voor de verkeersdienst. 
In 1988 is Chris, onder dankzegging (op eigen verzoek) met 
de VUT gegaan. Hij is toen, op voordracht van zijn collega’s 
onderscheiden met de medaille in goud verbonden aan de 
ridderorde van Oranje Nassau. Het afscheid was een grootse 
happening, dat de krant heeft gehaald. Een mooi artikel 
met meerdere foto’s. In de haven lagen 12 boten die zorg-
den voor een luid spektakel in de haven van Moerdijk. Zij 
zijn toen ook naar Moerdijk verhuisd. In plaats van de ver-
wachte 100 man waren er uiteindelijk 250 mensen gekomen 
om afscheid van Chris te nemen. Het afscheidscadeau was 
een bon voor een scanner die opgedoken moest worden 
door een duiker, die Chris dan binnenhaalde.
Na zijn werkzame leven heeft Chris tijd gevonden voor 
maatschappelijk werk. Te veel om op te noemen. Hij heeft, 
samen met een kleine groep mensen, hebben de landelijke 
maritieme “Vereniging de Binnenvaart” opgezet. Bestuurs-
functies heeft hij helaas op moeten zeggen. Hij vermaakt 
zich nu als suppoost/conservator in het Binnenvaartmuseum 
aan boord van de Rene Siegfried in Dordrecht. 
Wanneer ik vraag naar nog iets bijzonders, vertelt hij niet 
zonder trots dat een ankerplaats bij de Moerdijkbrug ge-
noemd is: “De rede van SLagter”. 
Chris je hebt het mooi verwoord, de foto is genomen in zijn 
“atelier”, familie Slagter jullie worden hartelijk bedankt 
voor de gezellige ontvangst en we wensen jullie nog een 
fijne tijd.

Tiny Isbrücker-Klijnsmit
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De heer van der Laan is werkzaam geweest bij Rijkswater-
staat en zijn dienstverband is op 58-jarige leeftijd beëin-
digd. De heer van der Laan maakte in 2003 gebruik van de 
zogenaamde FLO-regeling. Deze regeling wordt officieel 
beschreven in het Besluit ontslaguitkering substantieel 
bezwarende functies. 

Deze regeling voorziet in een uitkering die afhankelijk 
is van de leeftijd op de datum van het ontslag en wordt 
vermeerderd met zoveel – ten hoogste tien - keer 0,5% 
van de bezoldiging als het totaal aantal volle voor pen-
sioen geldige dienstjaren, die meetellen krachtens het 
pensioenreglement, op de dag van ingang van het ontslag 
meer dan 30 bedraagt. (Artikel 4, lid 2 van bovengenoemd 
besluit) In het geval van de heer van der Laan is recht 
op een uitkeringspercentage ontstaan van 87% van zijn 
laatste bezoldiging. Daarenboven bestaat er recht op toe-
passing van de vermeerdering van 2 maal 0,5% omdat de 
heer van der Laan 32 dienstjaren had. Hierdoor wordt het 
samengestelde uitkeringspercentage 88%. Dit uitkerings-
percentage is geldig gedurende de eerste zestig maanden 
en wordt vervolgens gewijzigd naar een basisuitkering van 
70%, eventueel vermeerderd met een percentage volgens 
artikel 4. 
In 2008 kreeg de heer van der Laan een brief van ABP. In 
deze brief werd vermeld dat deze zestig maanden waren 
verstreken en dat zijn uitkering naar 70% zou worden 
teruggebracht. Er werd geen melding gemaakt van de 
vermeerdering waar recht op bestond. Verbazend want de 
voorgaande uitkering was inclusief de bedoelde vermeer-
dering. Weliswaar was de vermeerdering slechts 1%, maar 
gezien de inkomensachteruitgang toch van belang om te 
ontvangen. Er bestond voor de heer van der Laan recht op 
een uitkering van 71% en hij stemde niet in met het per-
centage van 70% en hij informeerde het ABP hier schrif-
telijk over. Het ABP deelde echter mede, onder verwijzing 
naar nota bene het betreffende artikel 4,  dat er geen 
recht bestond op de vermeerdering. Tevens stelde een 
woordvoerder van het ABP, dat de heer van der Laan zich 
diende te wenden tot zijn voormalig werkgever. Uiteraard 
kon de heer van der Laan zich hier niet in vinden en hij 
maakte bezwaar.

Het bezwaar betreft dus feite-
lijk de juiste toepassing van het 
besluit Ontslaguitkering substan-
tieel bezwarende functies, en meer 
specifiek de toepassing van artikel 4, 
lid 2. In dit artikel is de vermeerdering ge-
formuleerd en is tevens de toepassing beschreven. De heer 
van der Laan ziet geen kans om het ABP te overtuigen van 
zijn gelijk en vraagt juridische ondersteuning van de VPW. 
Na onderzoek blijkt dat de heer van der Laan inderdaad 
recht heeft op de vermeerdering waarbij de juridische 
afdeling van de VPW de zaak van de heer van der Laan 
overneemt. Een duidelijke brief met verwijzing naar de re-
levante artikelen wordt samengesteld en verzonden naar 
het ABP. Het ABP, inmiddels is de behandeling van de zaak 
in handen van de Algemene Pensioen Groep, reageert op 
korte termijn op deze brief en deelt de heer van der Laan 
mede dat, na overleg met de voormalige werkgever, be-
sloten is om inderdaad een uitkeringspercentage van 71% 
toe te kennen. De uitkering wordt met terugwerkende 
kracht aangepast. De heer van der Laan heeft de VPW 
laten weten zeer erkentelijk te zijn voor de behandeling 
van zijn zaak en het bereikte resultaat, en geeft tevens 
aan dat hij dit als gepensioneerd lid nooit zelfstandig had 
kunnen bereiken. 
Tevens geeft de heer van der Laan aan dat er mogelijk 
meer leden zijn die van de FLO-regeling gebruik maken en 
recht hebben op de vermeerdering. Hij verzoekt onderge-
tekende deze zaak bekend te stellen zodat de leden dit 
kunnen controleren. Aan dit verzoek is bij deze voldaan.

Paul van Es

(De naam van de heer van der Laan is gefingeerd)

Uitkering Substantieel Bezwarende functies

Gezocht: hoofdredacteur VPW-nieuws.
Onlangs is de functie van hoofdredacteur van het VPW-Nieuws vacant geworden.
Het hoofdbestuur van de VPW is dan ook op zoek naar:

een persoon die het leuk vindt om redactionele werkzaamheden uit te voeren voor het VPW-Nieuws.

Er wordt gewerkt op vrijwilligersbasis, maar uiteraard is er voorzien in een onkostenvergoeding.
De werkzaamheden betreffen voornamelijk het verzamelen van kopij en het voeren van de eindredactie.
De redacteur wordt bijgestaan door diverse vaste schrijvers die kopij aanleveren en er is intensieve samenwerking met 
Mirjam van Dijk, de portefeuillehouder PR & Communicatie. Verder wordt van de redacteur verwacht dat hij/zij regelmatig 
vergaderingen van het hoofdbestuur van de VPW bijwoont om terugmelding van de resultaten te verzorgen.

Mocht u interesse hebben voor deze functie, neemt u dan contact op met Mirjam van Dijk via email:
mirjam.van.dijk@vpwnet.com
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Economische Crisis (december 2008)

Daarnaast hebben veel particulieren hun 
spaargeld ondergebracht bij buitenlandse 
banken waarvan zij de soliditeit niet kon-
den beoordelen, maar die meer rente uit-
keerden op hun spaargeld. Zelfs overheids-
organen zoals provincies en gemeenten, 
die werken met onze belastingcenten, blij-
ken zich als bankiers te hebben gedragen 
en via het wegzetten van belastingsgeld 
bij buitenlandse banken onverantwoorde 
risico’s te hebben genomen.
Toen kwam de klap.

Banken bleken niet meer aan hun garan-
tieverplichtingen te kunnen voldoen en bij 
degene die leningen hadden genomen was 
geen geld te halen, want de beschreven 
waarborg was veel te laag of zelfs niet aan-
wezig. De houders van omvallende spaar-
rekeningen huilden dikke tranen.
Een volkomen ineenstorting van het finan-
ciële systeem is niemands belang. Onze mi-
nister van Financiën had snel een hulppro-
gram voor het opvangen van grote spelers 
in het financieel-economisch circuit en ook 
voor de procenten – graaiende -spaarders. 
Inmiddels is het aantal hulpvragers toege-
nomen en vanochtend hoorde ik dat zelfs 
een grote lease-onderneming zich met een 
vraag om steun bij minister Bos durfde te 
melden.

Wie betaalt die steun?
Dat is duidelijk. Dat zullen U en IK moeten 
doen, want ook minister Bos heeft alleen 
belastingheffing als mogelijkheid om aan 
geld te komen.

Hoe dat gaat lopen?
Tja, dat wordt een voorspelling en voor-
spellen is moeilijk, vooral als het de toe-
komst betreft.
Alle kosten zullen stijgen en er zal sprake 
zijn van inflatie. Met hetzelfde inkomen 
kun je dus minder kopen. Ook het ABP 
heeft risico’s genomen en in de crisis kapi-
taal verloren. Daarom staat al vast dat de 
pensioenen volgend jaar en waarschijnlijk 
een behoorlijk aantal jaren daarna niet zul-
len worden aangepast aan de inflatie, wat 
praktisch inhoudt dat gepensioneerden 
sterk achteruit gaan want zij zullen de ho-
gere lasten van energie en dienstverlening 
moeten betalen uit een lager inkomen, wat 
nog wordt versterkt doordat over 2009 de 
aftrek van ziektekosten zal vervallen.  Maar 
die groep zal niet staken, dus wat geeft 
het? Het is wel goed even stil te staan bij 

het feit dat ook de huidige actieven het 
effect van niet - indexeren zullen ervaren, 
tenzij zij nu een compensatieregeling tref-
fen en die is niet goedkoop.
Wat mij wel opvalt is dat financiële instel-
lingen die verlies lijden worden geholpen, 
dat de rente – procenten - graaiers uit het 
verleden door de Staat worden geholpen 
en dat ik niet heb gehoord dat met name 
het ABP gevraagd heeft om hulp van de 
Staat om te voorkomen dat de gepensio-
neerden en mensen die zelf voor opbouw 
van een pensioen betalen mogen meebe-
talen aan het opvangen van schade van 
financiële instellingen en mede daardoor 
verarmen. Tenslotte is het ABP gewoon een 
beheerder van spaargelden om pensioenen 
te kunnen betalen en in die zin vergelijk-
baar met spaarbanken.
Wordt het geen tijd het AC hiervoor te 
interesseren?  
 
Gevolg van de malaise zal toeneming van 
de werkloosheid zijn.
In Europa, (ook heel sterk in ons land) is, 
waar mogelijk, uitvoerend werk verplaatst 
naar landen waar mensen in mensont-
erende omstandigheden heel lang werken 
tegen heel lage lonen. Directies van grote 
bedrijven hebben uitvoerend werk naar die 
landen verplaatst, daarmee werkgelegen-
heid in ons land opgeofferd en daarmee 
dikke bonussen “verdiend”. 
Door het wegvallen van die werkgelegen-
heid in ons land zal een toenemende werk-
loosheid harder aan komen dan waneer dit 
niet was gebeurd.
U denkt toch niet dat de ontvangers van 
die dikke bonussen de kosten van de extra 
werkloosheid zullen opvangen?
Er is alle reden om wakker te blijven.
L. de (oude) Vos

L. de (oude) Vos

Ingezonden Brief 
Gevolg van verschillende 
oorzaken. 
Om te beginnen het leven 
op de pof. Allereerst in de 
Verenigde Staten en later 
ook in Europa. Zelfs dat 
zou niet zo erg zijn, als de 
waarborg, op grond waar-
van leningen werden ver-
strekt, solide was geble-
ven, maar de normen voor 
waarborgen voor leningen 
zijn uitgehold en waarbor-
gen blijken vaak alleen op 
papier te bestaan, zodat  
consumptieve kredieten 
werden verleend zonder 
een gegronde verwach-
ting dat terugbetaling 
zeker was.
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Het boek geeft de volledige ledenlijst van de eerste en 
tweede kamer van de Staten Generaal met opgave van 
naam, kiesdistrict en huisadres van de leden. Dat waren 
nog eens tijden, geen gedonder met privacy of persoon-
lijke gevaarzetting. Het geeft een indruk van laagdrem-
peligheid. Of die er ook in de werkelijkheid is geweest in 
een tijd van uitgesproken standsbewustheid waag ik te 
betwijfelen.

Bij de personalia van de 
Rijkswaterstaat worden eerst 
de ingenieurs in de diverse 
directies en arrondissementen 
genoemd. Daarna de opzichters 
der eerste tot en met de vierde 
klasse met nog een klein groepje ad-
junct-opzichters erachteraan. Na deze betrekkelijk grote 
groep komen de Bureelambtenaren en een kleine groep 
ambtenaren in algemene dienst. De havenmeesters en 
de beambten van de Rijkswaterstaat staan vermeld op 
naam en standplaats. Als extra informatie is het geboor-
tejaar en het jaar van aanstelling gegeven. Zodoende 
raken verjaardagen en jubilea ten minste niet in de 
vergetelheid.

Informatie gerelateerd tot de werkzaamheden
De volledige getijdentafels voor de belangrijkste havens 
alsmede gegevens tot het bepalen van hoogwater op 
andere plaatsen neemt een prominente plaats in. Hierbij 
wordt benadrukt dat alle gegevens volgens de bewer-

king van “den algemeenen dienst van den Rijkswater-
staat” zijn overgenomen zodat aan de betrouwbaarheid 
niet te twijfelen valt. Heerlijk dat vertrouwen.
Ook is er een overzicht van de Stormwaarschuwingseinen 
langs de Nederlandse kust. De kolklengten en doorvaart-
wijdten van de Sluizen in beheer bij ‘t Rijk, alsmede deze 
gegevens van de sluizen in beheer bij Steden, Waterschap-
pen en Provincie.

Algemene informatie.
Het EMM boekje van 1917 geeft een dijk aan informatie, 
waar je vandaag van Herodes tot Pilatos voor moet lopen 
om het bij elkaar te sprokkelen.

Bij de algemene wetenswaardigheden kunnen wij passend 
beginnen met het vaststellen in welk jaar wij ons precies 
bevinden. De in dit boek vermelde jaartelling is een reden 
tot enige relativering en daarmee samenhangende beschei-
denheid. Het jaar 1917 is namelijk het jaar 6630 van de 
Juliaansche periode en volgens de Israëlitische tijdsrekening 
bevinden wij ons in het jaar 5677. De islamitische jaartelling 
geeft echter het jaar aan als 1335.
Vermeld worden verder de Algemene Christelijke Feest-
dagen, de Rooms Katholieke Feest- en Heiligen dagen, de 
veranderlijke Christelijke Feestdagen en de Israëlitische 
Feestdagen. Te samen zijn dat er nog heel wat die de magere 
vrije tijd wat konden aanvullen. 

Juwelen uit de oude VPW doos - Deel II
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Er is informatie over de lengte van enige Rivieren en de  
binnenscheepvaartwegen in Nederland.. Een additioneel 
praktisch punt is de doorvaarthoogten der Spoorwegbrug-
gen op de rivieren en de belangrijke kanalen in Nederland.
Met dit boekje kon je als binnenvaartschipper goed uit de 
voeten.

Het sociale gezicht
Ook het sociale gezicht van de Waterstaat krijgt gestalte 
in het boekje door een klein stukje over de  twee weduwe-
fondsen. Eén voor de ingenieurs opgericht in 1816 en één 
voor de opzichters opgericht in 1867. Ach ja, sociaal gevoel 
moet groeien!

De Posterijen
Het boekje staat verder vol van praktische gegevens zoals  
prijzen en condities van de posterijen en waardepapieren.
De tarieven stemmen weemoedig, 2 cent voor een brief-
kaart en 5 cent voor een brief. Er zijn speciale tarieven  en 
bijzondere regels rond dienststukken.
Ook blijkt dat je nooit te oud wordt om te leren. Ik had 
bijvoorbeeld nog nooit gehoord van de maat één myria-
meter (de spellingscontrole trouwens ook niet). Dit blijkt 
10 kilometer te zijn. Hetzelfde geldt voor één myriagram, 
dat is 10 kilogram.
De begrippen zegeltarieven, postwissels en handelspapie-
ren horen duidelijk thuis in het predigitale tijdsperk, maar 
zijn toch niet zo ver weg, dat ik mij deze begrippen en 
betaalmiddelen nog heel goed herinner. 

Poëzie
Ja, u leest het goed, ter lering ende vermaak zijn er door 
het hele boekje kleine gedichtjes opgenomen die de poë-
tische kant van de waterstaters tot uitdrukking laat komen 
zoals:

“Lenig druk of droog een traan,
Breng een enkele zegen aan,
Doe een woord van liefde hooren,
En uw dag is niet verloren”

“Braaf is braaf  en slecht is slecht,
Of het vriend of vijand doet,
Daarom jongens houd U goed,
Dat ge trouw uw  meening zegt
Dat ge spreken durft in ’t recht,
Dat is braaf en dat is slecht.”

       
Wordt vervolgd

Mr. Regitse Hoogewerff

Ook binnen de VPW is ARBO in beweging
Het hoofdbestuur van het VPW heeft mij gevraagd om zitting te nemen in het hoofdbestuur en als portefeuille Arbo 
zaken te behartigen. Deze portefeuille was nog niet vervuld binnen het VPW hoofdbestuur. Arbo deskundigheid is zeer 
gewenst omdat Rijkswaterstaat een verbeterslag maakt op het gebied van Veiligheidsmanagement. Dit heeft uiteraard 
een direct verband met Arbo en Veiligheid.
Met advisering en ondersteuning willen wij onze leden dan ook bijstaan als het om Arbo-zaken gaat waar zij zelf mee te 
maken hebben binnen hun werkzaamheden. 

Dit verzoek van het hoofdbestuur komt niet zomaar uit de lucht vallen want mijn functie bij Rijkswaterstaat is Arboco-
ordinator van Directie Water & Scheepvaart van de dienst Zuid-Holland. Hierdoor ben ik mede verantwoordelijk voor de 
Veiligheid, Gezondheid en Welzijn binnen alle waterkerende objecten van dienst Zuid-Holland. Met deze functie ben ik 
gestart op 1 april 2006. 

Nu eerst maar wat over mij zelf:
Ik ben Piet Voogt, 54 jaar, geboren te Hoogvliet en al 37 jaar werkzaam bij Rijkswa-
terstaat. Ik ben al 30 jaar getrouwd met Joke en wij hebben 3 kinderen waarvan er al 
twee zijn uitgevlogen. Met veel plezier geniet ik van mijn twee kleinkinderen, Jordy en 
Lizette. 

Ik woon in Rijswijk maar mijn kantoor is gevestigd bij het Waterdistrict Nieuwe Water-
weg te Capelle aan den IJssel. Vorig jaar heb ik met goed gevolg de cursus Arbocoördi-
nator van Elsevier gevolgd en kunnen afsluiten met een examen bij het PBNA. Ik hoop 
nog dit jaar te kunnen starten met de cursus Middelbaar Veiligheidskundige, alhoewel 
dit nog lastig wordt in verband met de financiële krapte binnen het opleidingenbudget 
van mijn dienst. Naast dit alles ben ik al meer dan 5 jaar coördinator van het Nazorg-
team ZH. 
Voor de aanstaande Ondernemingsraad verkiezingen heb ik mij als VPW-er kandidaat 
gesteld. Voor mij een echte uitdaging.

Al met al hoop ik op een goede, maar vooral veilige samenwerking en wil ik u allen 
graag van dienst zijn.  

nieuws 15



Vakorganisatie

Personeel

Verkeer &

Waterstaat

VPW... Uw organisatie?
Natuurlijk is de VPW uw organisatie. En dat moet zij ook blijven. Daarvoor is het nodig dat de VPW de moge-

lijkheden heeft om die organisatie te zijn die zoals al meer dan 100 jaar opkomt voor de belangen van haar 

leden. Hoe meer leden de VPW heeft, hoe beter zij kan waarborgen dat die belangen in goede handen zijn. 

Aangesloten bij het Ambtenarencentrum

Uw lidmaatschap alleen is niet genoeg. Meer van uw collega’s moeten niet alleen collega’s zijn bij Verkeer & Waterstaat, maar 
ook medeleden binnen een organisaties die telt, de VPW. U kunt daarvoor zorgen door uw collega’s te overtuigen dat uw VPW 
opkomt voor haar leden zoals geen enkele organisatie doet.
Op het collectieve vlak door onze inbreng binnen het Ambtenaren Centrum (neem eens een kijkje op www.ambtenarencentrum.
nl) en het rechtstreekse contact met de onderhandelaars met onze werkgever, maar ook door de Individuele Belangenbeharti-
ging. Een team van ervaren juristen staat klaar om gerezen problemen met de werkgever tot  een goed einde te brengen. Een 
goed einde voor u wel te verstaan.

U wordt daar zelf ook beter van door het feit dat uw organisatie daardoor groeit en er meer mogelijk is. En... wist u dat u voor 
ieder nieuw lid een cadeaubon krijgt?
Dus werf een lid voor de VPW en ontvang als dank voor uw inzet een cadeaubon.

AANMELDINGSFORMULIER
Naam : ____________________________________________________________________________________________________________________  M / V

 (bij gehuwde vrouwen graag de gehuwde naam en de meisjesnaam vermelden)

Adres : ___________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode/woonplaats : ___________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail adres (werk) : ___________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail adres (privé) : ___________________________________________________________________________________________________________________________

Tel. werk : ___________________________________________  Tel. privé : ________________________________________________________

Mobiel nummer : ___________________________________________________________________________________________________________________________

 Geboortedatum : ___________________________________________ Geboorteplaats : ________________________________________________________

Werkzaam bij : _________________________________________________________ Salarisschaal :  ___________________

Dienstonderdeel : ___________________________________________  Standplaats : ____________________________________________________

Geeft zich m.i.v. _____________________________________ voor tenminste één jaar op als lid van de VPW en machtigt de VPW om de 

contributie in te houden op het salaris.

Aangemeld door : _________________________________________________________________   (Naam VPW-lid die nieuwe lid geworven heeft)

Datum : ___________________________________________  Handtekening : _________________________________________________

Dit aanmeldingsformulier (of een kopie ervan) kunt u ongefrankeerd opsturen naar:
VPW, Antwoordnummer 341, 3800 VB  AMERSFOORT.

U kunt dit aanmeldingsformulier ook downloaden, invullen en retour mailen aan de VPW: vpw@hetnet.nl.

www.vpwnet.com

VPW... Dat is uw organisatie!!


