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Graag spreek ik de wens uit voor u en uw 
dierbaren voor een gelukkig, gezond en vooral 
een veilig Nieuwjaar. Vorig jaar schreef ik wat het 
jaar 2013 ons zal gaan brengen. Wat heeft het u 
gebracht?  Volgens mij geen salarisverhoging en heeft het u 
een hoop geduld en/of ergernis gekost. In ieder geval heeft u 
een sigaar uit eigen doos te pakken waarover wij u in het vorige 
VPW nieuws van november / december 2013 over hebben 
geïnformeerd. Ook voor 2014 heeft onze werkgever geen geld 
gereserveerd voor verhoging van onze salarissen. Dat betekent 
dat voor het 4e jaar op rij de nullijn wordt toegepast. 

Het afgelopen jaar heeft de VPW niet stilgezeten maar vooral 
doorgepakt. Zo is er veel tijd en inspanning gaan zitten in de 
evaluatie Leidraad Roosterperspectief en anders werken versie 
1.0. Dit heeft gespeeld tot aan de hoogste overlegvormen 
waarbij wij via DGO de problematiek op de overlegtafel 
hebben gelegd. Veel wordt  achter de schermen voorbereid 
en is niet zichtbaar geweest. Het is daarom soms lastig te 
communiceren over zaken die nog niet uitonderhandeld zijn. 
Er moest zelfs een juridische second opinion aan te pas komen 
om de verschuivingstoelage (NTV) van art. 17a van het BBRA 
te toetsen aan de wijze waarop RWS daaraan invulling geeft. 
De verschuivingstoelage heet eigenlijk “ Toelage wegens 
verschoven uren”. ’t Is maar dat u het weet. Deze second 
opinion geeft de onderhandelaars aan de DGO tafel voldoende 
ruimte om de verschillen van inzicht de wereld uit te helpen. 
Als voorzitter moet ik u ook mededelen dat er in het bestuur 
van de VPW een wijziging is gekomen. Om persoonlijke 
redenen heeft Ton van Bon zijn bestuursfunctie neergelegd. 
Het gehele bestuur betreurt het feit dat na zoveel jaren een 
einde komt aan zijn bestuursfunctie. Ton blijft wel lid van de 
VPW en zal ons blijven steunen. Namens het gehele bestuur 
wil ik Ton hartelijk bedanken voor zijn bewezen diensten en wij 
wensen hem nog vele mooie jaren toe. 

De veranderingen welke binnen I&M afspelen hebben ook het 
KNMI bereikt, ook hier is er onzekerheid over baanbehoud. 
De organisatiestructuur wordt geheel gewijzigd waardoor 
er een nieuwe (kleinere) directie is ontstaan. Ook het 
middenmanagement wordt aangepast (verkleind) aan de 
organisatiestructuur. Met deze wijziging wordt invulling gegeven 
aan de wens om een zogenaamde “plattere”, doelmatiger 
organisatie te creëren. Om deze wijzigingen zonder ontslagen 
te kunnen uitvoeren, wordt een sterk beroep gedaan op de 
medewerkers om via vrijwillige mobiliteit en toepassing van het 
Vrijwillige van Werk Naar Werk beleid ander werk te zoeken. 
Overigens is de medezeggenschap van het KNMI het op een 
aantal punten oneens met de bestuurder en heeft een geschil 
aangekondigd.

Ook goed om te vertellen is dat de Bezwarenadviescommissie 
Personele Aangelegenheden op 22 november 2013, via het DGO, 
onze collega Harry Sipkes is voorgedragen om zitting te nemen 
in deze commissie. Deze commissie is een gekwalifi ceerde 
commissie welke adviseert over de bezwaren van medewerkers 
van I&M met betrekking tot o.a. hun beoordelingen. In deze 
commissie hebben 9 vakbondsvertegenwoordigers zitting, 
waarvan 3 VPW-ers. Ik wens hen veel wijsheid toe.

Secretariaatsmededelingen nov/dec 2013
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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.

Kantoor VPW
Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort
Tel: 033 – 4650691, Fax: 033 - 4615252
E-mail: info@vpwnet.com
Website: www.vpwnet.com
Medewerkster: Trees Overhein
Bureaucoördinator en
Portefeuille Beleidszaken

Leden van het Hoofdbestuur
Piet Voogt
Voorzitter
piet.voogt@vpwnet.com 

Paul van Es
Secretaris en Portefeuille IB-zaken en
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
paul.van.es@vpwnet.com 

Hans van den Aker
Penningmeester
hans.van.den.aker@vpwnet.com 

Mirjam van Dijk – van Leeuwen
Portefeuille PR en Communicatie
mirjam.van.dijk@vpwnet.com 

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap
henk.klos@vpwnet.com

Nol van Lith
Portefeuille Medezeggenschap
nol.van.lith@vpwnet.com

Faciliteiten 
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.
Juridisch advies
Bij eenvoudige juridische problemen buiten de werksituatie kun-
nen leden juridisch advies krijgen.

Vergaderingen

Hoofdbestuursvergader ing
Het hoofdbestuur van de VPW vergadert op de tweede donder-
dag 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 info@vpwnet.com.  

Algemene Leden Vergadering
15-04-2014 Van der Valk Hotel Houten

DGO-vergadering  
Vanuit VPW neemt Paul van Es samen met AC-bestuurder Peter 
Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd Overleg. 
Henk Klos is plaatsvervangend lid.
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.

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 nemen Paul van Es en Piet Voogt deel aan dit 
overleg.
De data van de vergaderingen van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het (vooroverleg) DGO treft u aan op 
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Mededelingen van kantoor
Belastingservice
In het blad van november – december 2013 heeft al een aanmeldingsbon voor de belastingservice 
gestaan. We willen voorkomen dat onze leden deze service zou ontgaan, daarom treft u ook in 
dit blad een aanmeldingsbon aan.
Voor de belastingservice wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 20,-, de VPW legt de rest erbij.

SEPA en IBAN - Europees betalen.
De overheid, bedrijven, verenigingen, stichtingen en particulieren moeten vanaf 1 februari 2014 volgens de nieuwe 
Europese betaalstandaarden gaan betalen.  De banken mogen dan alleen nog maar overboekingen verwerken op basis 
van IBAN (International Bank Account Number), dat is dat nieuwe verlengde bankrekeningnummer. Dat betekent dat 
u en wij niet meer met het oude vertrouwde bankrekeningnummer kunnen werken. Wilt u daar s.v.p. rekening mee 
houden op betaalmomenten, b.v. bij het betalen van de eigen bijdrage voor de belastingservice, het invullen van uw 
nummer op een incassomachtiging of op de aanmelding van nieuwe leden etc.
VPW zal haar incassomachtiging en het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden aanpassen.
De incassomachtigingen die door leden al afgegeven zijn aan de VPW mogen we blijven gebruiken door deze om te 
zetten naar zgn. SEPA-machtigingen. Van deze leden is het VPW-lidnummer dan het unieke machtigingskenmerk.

Strategisch overleg
Het bestuur van de VPW vergadert maandelijks over alle lopende zaken. 
Daarnaast wordt er één maal per jaar een zogenaamd strategisch overleg 
gehouden. Dat klinkt erg zwaar, maar het betekent dat we ons op deze dag 
nu eens niet alleen bezig houden met de waan van de dag, maar meer met 
de grote lijnen, met hoe het in het afgelopen jaar ging en vooral met hoe 
we het komend jaar verder willen gaan.

Aanwas nieuwe leden
In 2013 zijn er bij de VPW 44 nieuwe leden ingeschreven. Daar hebben 
verschillende trouwe VPW-leden hun best voor gedaan.
Corrie Kaslander is al jaren een trouwe ledenwerver, maar dit jaar is zij 
de kampioen. Ze heeft maar liefst vijf nieuwe leden weten te winnen voor 
de VPW, waarvoor onze hartelijk dank. Corrie staat dit keer in de rubriek 
“Vraag maar Raak”.
Ook wil ik hier Matthias Buijze, Jan Hoegee, Paul van Es, Hans v/d Aker 
en Wobke Kuiper noemen, omdat zij meerdere collega’s hebben weten te 
overtuigen van het belang van het lidmaatschap van VPW.

Secretariaatsmededelingen November-December 2013

Nieuwe leden:
Dhr. J.J.W. Bustraan  - RWS, VWM
Dhr. H.J.L. Hoogerwerf  - RWS, Zuid-Holland
Dhr. A. Lourens   - RWS, VWM
A.L. Heesbeen   - RWS Zuid-Nederland

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. W. Miltenburg  - Post-actief lid uit Schoonhoven (52 jaar lid)
Dhr. I. Vriens   - Post-actief lid uit Arkel (47 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.

Trees Overhein

Namens het bestuur een 
zeer voorspoedig en gezond 

2014 gewenst! 
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Artikel

De medezeggenschap bij het ABP gaat op 1 juli 2014 
veranderen. De deelnemersraad maakt plaats voor 
een Verantwoordingsorgaan, waarin ook de ge-
pensioneerden ruim vertegenwoordigd zullen zijn. 
Trees Overhein, bureaucoördinator VPW, is lid van 
de huidige deelnemersraad. Als het aan haar ligt 
praat zij over een halfjaar ook weer mee in het Ver-
antwoordingsorgaan nieuwe stijl.  Maar dan moet 
zij wel voldoende stemmen krijgen. Stemmen? Ja-
zeker, straks worden de kandidaten gekozen, door 
u. Trees Overhein stelt zich ook verkiesbaar. “Na-
tuurlijk wil ik doorgaan, maar het belangrijkste is 
dat er straks iemand van het Ambtenarencentrum 
bij zit. Het worden spannende tijden!” 

De Vakorganisatie Personeel Infrastructuur & Milieu be-
woont een deel van een statig pand in Amersfoort, de 
ingang een beetje weggemoffeld aan de zijkant. Twee 
trappen op en je bent bij de club waar de belangenbehar-
tiging plaats vindt voor o.a. wegverkeersleiders, vuurto-
renwachters, sluismeesters, brugwachters, kustwachters 
en meteorologen. Trees Overhein ontvangt in een ruime 
vergaderzaal, warm en toch doeltreffend ingericht.  Van-
daag, maandag, runt zij het kantoor in haar eentje zodat 
ze ongestoord kan vertellen wat haar drijft zich zo in die 
moeilijke pensioenproblematiek te verdiepen. Haar beroep 
is bureaucoördinator. Naast manusje van alles verzorgt zij 
de boekhouding van de VPW, beantwoordt vragen van le-
den en beheert de portefeuille beleidszaken. In de deel-
nemersraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
(ABP) houdt zij, namens de leden van het Ambtenaren-
centrum (AC), een oogje in het zeil. Een baan voor 32 uur 
per week.

Kom maar op
Trees Overhein heeft een bijzondere belangstelling voor 
pensioenen. Aangewakkerd door de vele vragen die de le-
den haar in de loop der jaren over die, o zo ingewikkelde, 
materie hebben gesteld. “Om alle vragen goed te kunnen 
beantwoorden kwam ik in contact met het ABP.  Daar werd 

ik altijd heel goed geholpen. Ik kreeg goede informatie en 
ik merkte dat ik de pensioenmaterie heel boeiend begon 
te vinden.” Zo boeiend dat ze zich aanmeldde voor een 
HBO-opleiding tot pensioendeskundige voor onderwijs en 
overheid. “Na die opleiding voelde ik me zo zeker dat ik 
dacht, als er nu pensioenvragen komen: kom maar op!” 
Niet veel later mocht ze van de VPW solliciteren op een 
vacature in de deelnemersraad. Een gezelschap dat de be-
langen behartigt van de deelnemers van het ABP. In de 
raad zitten de vakcentrales en vertegenwoordigers van ge-
pensioneerden. 

De raad telt 36 leden van wie er drie lid zijn namens 
het AC. Er is ook een werkgeversraad van 36 leden. De 
deelnemersraad brengt advies uit over de voorgenomen 
besluiten van het bestuur van ABP. De raad toetst of de 
beslissingen voor alle deelnemers redelijk zijn. Allerlei be-
langrijke zaken komen aan de orde, zoals het jaarverslag, 
de jaarrekening en de begroting, statuten en reglementen. 
Maar ook het vaststellen van premies en het indexeren van 
de pensioenen.  Ook brengt de raad bij het bestuur naar 
voren wat er onder de deelnemers leeft. Bijvoorbeeld de 
onrust rondom de dalende dekkingsgraad die in het afge-
lopen voorjaar immers wegzakte naar een zorgwekkende 
99%.  

Trees Overhein weet nog niet welke adviesrechten er na 
de verandering op 1 juli 2014 overblijven. “Daar is nog veel 
onduidelijkheid over. Zo weten we nog niet of alle rech-
ten één op één worden overgenomen. Uiteraard proberen 
we zoveel mogelijk adviesrechten te behouden, bijvoor-
beeld over het jaarverslag en de jaarrekening.” Uiteindelijk 
beslist het bestuur van ABP hoe het gaat worden. “Maar 
we praten wel mee,” benadrukt Trees. ”Nu bespreken we 
vooral hoe de verkiezingen gaan lopen en hoe de kandi-
daatstelling moet zijn.”

Medezeggenschap ABP
Interview met Trees Overhein

Trees Overhein
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Nuttig werk
De vlot pratende Amersfoortse zit nu drie jaar in de deel-
nemersraad en heeft gemerkt dat het bestuur ‘goed naar 
ons’ luistert. “Omdat het ABP zo groot is en zo in het oog 
springt, wil het bestuur wel heel graag dat de werkgevers 
en de werknemers positieve adviezen geven over haar be-
leid en over de besluiten die ze wil nemen. Positieve advie-
zen komen in de buitenwereld goed over. Dit betekent dat 
het bestuur echt wel rekening houdt met de adviezen van 
de deelnemersraad. In die zin vind ik het wel heel erg nut-
tig dat wij dat werk doen.” Trees Overhein beaamt dat het 
jammer is dat je zo weinig van het werk van de medezeg-
genschappers verneemt. In de commissie communicatie 
& government van de deelnemersraad heeft  ze er al op 
aangedrongen dat de deelnemersraad veel beter zichtbaar 
moet worden. “Nu moet je op de site van het ABP behoor-
lijk doorklikken om de verslagen van de vergaderingen van 
de deelnemersraad te kunnen vinden.”

Nog meer doorklikken is vereist om te kunnen lezen welke 
standpunten het Ambtenarencentrum inneemt over de 
pensioenmaterie. Begin 2012 hebben de leden van het 
AC in de deelnemersraad, in samenwerking met Marianne 
Wendt en Jacques van Hulsen (beide AC’ers en lid van de 
Pensioenkamer) een groot aantal kernwaarden opgeschre-
ven die de leden van de AC-fractie tot leidraad dienen. 
Onderwerpen zijn, onder meer, collectiviteit en solidariteit. 
“Ja, ook hiervan vind ik het zonde dat die zo weggestopt 
zijn op de site van het ABP. Het AC mag wat mij betreft wel 
een beetje meer aan de weg timmeren.” 

Glimmende knopen
Het zag er niet naar uit dat Trees Overhein (56) bij een 
vakbond voor medewerkers van Rijkswaterstaat en het 
KNMI terecht zou komen en al helemaal niet dat ze een 
pensioendeskundige zou worden. Ze is lerares handenar-
beid geweest, pedagoog en later orthopedagoog. Toen er 
kinderen kwamen en het gezin verhuisde naar Amersfoort 
werd het tijd voor iets anders. “Ik heb het praktijkdiploma 
boekhouden gehaald, wat later MBA en ben bij de VPW de 
boekhouding gaan doen”.

Hoewel zij nooit bij Rijkswaterstaat heeft gewerkt, kende 
ze de organisatie wel. Van haar vader. Met zichtbaar ge-
noegen  vertelt ze over zijn werk als kantonnier. “Hij fietste 
als opzichter de IJsseldijk tussen Deventer en Olst op en 
neer. Hij zorgde er ook voor dat in de winter vrachtauto’s 
uitreden om zout en zand te strooien. Hij stond ook zelf 
op zo’n wagen zand te strooien. Ik zie hem nog in zijn pak 
met glimmende knopen en z’n  pet op. Hij was daar reuze 
trots op.” Met een glimlach vraagt ze of het interview toch 
niet alleen over haar gaat. Ze vertelt dat ze al in het vorige 
nummer van VPW-nieuws in de rubriek ‘Vraag maar raak’ 
genoeg over zichzelf had losgelaten. “De mensen zullen 
wel denken dat ik met een promotour bezig ben voor de 
komende verkiezingen bij het ABP.” 

Collectief en solidair
Trees Overhein gaat graag in gesprek met de deelnemers 
aan het pensioenfonds. Op vergaderingen van haar bond, 
maar ook op bijeenkomsten van het ABP. De gesprekken 
gaan dan meestal over het pensioensysteem van ABP. Ze 
is overtuigd van het belang dat dit systeem is gebaseerd 
op collectiviteit en solidariteit. Ze somt de voordelen nog 
eens op. “Het is verplicht, het is voor jong en oud, of je 
kort leeft of lang leeft, man en vrouw. Er is een doorsnee-
premie zodat je in het begin evenveel betaalt als later, 
terwijl het aan het begin eigenlijk lager zou moeten zijn 
en aan het eind hoger. Je deelt alle risico’s, is het een jaar 
wat minder dan moet er gekort worden. Heel veel van de 
ellende wordt gedempt door het feit dat je die over een 
heel grote groep en over een heel lange tijd kunt uitsme-
ren. Gemiddeld is er een rendement van 7% en dat haal 
je individueel nooit.” Trees Overhein spreekt uit ervaring. 
Omdat ze niet bij de overheid werkt heeft zij een individu-
eel pensioen. “En dan hoor je van die geluiden dat we van 
zo’n kolos als het ABP af moeten en dat iedereen het zelf 
maar moet regelen. Voor mijn individueel pensioen ben ik 
per maand van elke euro ongeveer 7 tot 10% kwijt aan 
kosten. Nou, dan moet je wel heel veel rendement halen 
wil je daar nog  bovenuit komen. Daarom ben ik ook een 
vurig voorstander van zo’n pensioensysteem als van het 
ABP omdat je het zelf nooit beter kan doen.”

De verkiezingen komen
Op 1 juli 2014 gaat het veranderen. “Ja, en dat vind ik 
wel jammer want het heeft me veel tijd gekost om er in 
te komen en nu loopt het echt goed, ik zit er midden in 
en dat vind ik juist zo leuk. Je moet echt aan de bak, je 
kunt niet achterover leunen en denken, goh wat ingewik-
keld. Door die veranderingen heb je kans op veel nieuwe 

Welke kernwaarden staan hoog in het 
vaandel van de AC-fractie?
Of: wat zijn de standpunten van de fractie 
van het Ambtenarencentrum van de 
Deelnemersraad van het ABP ten aanzien 
van het pensioenfonds ABP?

• Collectiviteit 
• Solidariteit 
• Handhaving van de bestaande 

pensioendoelstelling 
• Optimale (loon)indexatie 
• Een betaalbaar pensioen
• Evenwichtige verdeling van de herstellasten 
• Deelnemersgerichtheid 
• Transparantie
• Beleggingen: mooie rendementsdoelstelling bij 

aanvaardbare risico’s 
• Kostenbewustzijn
• Goedbestuur

Kijk voor uitleg bij elk punt op de site van het ABP 
onder Over ABP > Wie zijn wij > Onze mensen > 
Medezeggenschap > Deelnemersraad > Kernwaarden 
AC-fractie



7

mensen en ik vrees dat er veel kennis verloren zal gaan. Je 
moet immers maar afwachten hoe het met de kennis van 
de nieuwe kandidaten is gesteld.”
Het is de bedoeling dat in januari de kandidatenlijsten voor 
het Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl, samengesteld 
worden. In maart zijn er dan de verkiezingen. Dat regelt 
het ABP. “Het is nu nog onduidelijk hoe het gaat. Het ziet 
er naar uit dat het nieuwe verantwoordingsorgaan uit 36 
mensen zal bestaan, 12 voor de werkgevers, 14 voor de 
werkenden en 10 voor de gepensioneerden. Je hebt dus 
maar 14 zetels  waarvoor de vakcentrales kandidaten aan-
leveren. De kans dat daar iemand van het AC inkomt lijkt 
klein, afwachten maar.” 
Trees Overhein verwacht dat het nog een hele strijd kan 
worden welke bond hoeveel kandidaten mag leveren. Zij 
stelt zich in ieder geval verkiesbaar. “Ja, dat doe ik graag. 
Ik weet wat ik te bieden heb. Maar als ze mij niet willen 
dan houdt mijn leven echt niet op, hoor.”

Jacques van Kesteren

“Naschrift redactie:
Twee weken nadat het interview is opgenomen heeft de 
deelnemersraad het volgende besluit genomen. Om zich ver-
kiesbaar te kunnen stellen voor het Verantwoordingsorgaan 
nieuwe stijl, dient een kandidaat deelnemer of gepensio-
neerde te zijn bij het ABP. Zoals u heeft kunnen lezen heeft 
Trees Overhein geen pensioenregeling bij het ABP maar een 
individueel pensioen. Dat men zich namens de deelnemers 
verkiesbaar stelt is niet meer toegestaan. Trees betreurt deze 
ontwikkeling ten zeerste want zij had haar werk bij ABP graag 
voortgezet. Uit het interview blijkt haar grote betrokkenheid 
bij de pensioenproblematiek en haar ‘drive’ zich voor u in te 
zetten. Daarom hebben wij besloten het interview onveran-
derd op te nemen.
In de kaders bij dit interview treft u de situatie aan zoals die 
definitief is vastgesteld.
Redactie VPW-nieuws”

Hierbij roept het bestuur van de VPW u 
op om in maart 2014 vooral gebruik te gaan 

maken van uw stemrecht.

U weet dat de VPW is aangesloten bij het 
Ambtenarencentrum (AC) en het AC gaat met 
kandidatenlijsten komen voor de werknemers 

en de gepensioneerden.

Het is belangrijk dat het Ambtenarencentrum 
(AC) zichtbaar en hoorbaar aanwezig blijft 

binnen de medezeggenschap van het ABP.

De belangrijkste momenten op een rijtje



8

Jan Voskuilen met een doorsnede

Bestuur vanaf 1 juli 2014

Pensioengerechtigden krijgen hun eigen vertegenwoordigers in het bestuur. De pensioengerechtigden uit het 
Verantwoordingsorgaan dragen kandidaten voor die namens hen in het bestuur komen.

Toezicht vanaf 1 juli 2014 
In de Raad van Toezicht zitten 5 onafhankelijke leden. Deze 5 personen worden bindend voorgedragen door het 
Verantwoordingsorgaan. Naast het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij het bestuur moet 
de Raad van Toezicht onder andere goedkeuring geven bij de benoeming en het ontslag van bestuursleden, het 
beloningsbeleid, het jaarverslag en de jaarrekening.

Medezeggenschap vanaf 1 juli 2014 
Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 48 personen: 19 vertegenwoordigers van werknemers, 13 namens 
pensioengerechtigden en 16 vertegenwoordigers van werkgevers.
De vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan worden 
gekozen via verkiezingen.
Het Verantwoordingsorgaan heeft een adviestaak, maar draagt daarnaast de leden van de Raad van Toezicht 
bindend voor. Ook beoordeelt het Verantwoordingsorgaan jaarlijks het bestuur.
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Veelgestelde vragen over medezeggenschap ABP

Wat betekent dit voor werknemers en pensioengerechtigden?
Werknemers en pensioengerechtigden krijgen straks meer invloed op hun 
vertegenwoordiging bij ABP. Voelt u zich betrokken en wilt u uw stem laten horen? 
Dan kunt u zich straks als kandidaat verkiesbaar stellen voor een plek in het nieuwe 
Verantwoordingsorgaan. Verkiezingen bepalen daarna wie uiteindelijk een zetel krijgt 

in het Verantwoordingsorgaan.

Wanneer kan ik mijn stem op een kandidatenlijst uitbrengen?
De verkiezingen voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan vinden plaats in 
de periode 11 tot 28 maart 2014. Via abp.nl/medezeggenschap kunt u dan 

uw stem op een kandidaat of kandidatenlijst uitbrengen. 

Wat verandert er 1 juli 2014?
De deelnemersraad en werkgeversraad 
gaan in 2014 op in een nieuw 
Verantwoordingsorgaan dat bestaat uit 
48 personen: 32 vertegenwoordigers van 
werknemers en pensioengerechtigden en 
16 vertegenwoordigers van werkgevers. De 
vertegenwoordigers van werknemers en 
pensioengerechtigden worden gekozen via 
verkiezingen. De verhouding werknemers 
en pensioengerechtigden gebeurt op basis 
van het deelnemersbestand van ABP. 
Daarom zullen er 19 zetels voor werknemers 
beschikbaar gesteld worden en 13 zetels voor 
pensioengerechtigden. De benoeming van de 
vertegenwoordigers namens de werkgevers 

blijft ongewijzigd. 

Waarom deze wijziging?
De overheid heeft in september besloten 
de pensioenwetgeving aan te passen door 
middel van de Wet Versterking Bestuur 
Pensioenfondsen. Deze wet schept 
nieuwe kaders voor pensioenfondsen 
op het gebied van bestuur, toezicht en 

medezeggenschap. 

Wat zijn de taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan?
Het nieuwe Verantwoordingsorgaan krijgt straks een belangrijke 
adviestaak richting het bestuur van ABP. Zo adviseert zij onder 
andere over het vaststellen van het premie- en indexatiebeleid, 
het strategisch beleggingsbeleid en wijzigingen van de statuten 
en reglementen van ABP. Andere onderwerpen waarover het 
Verantwoordingsorgaan haar stem laat horen zijn: 
- het financieel beleid van ABP 
- het herstelplan en eventuele verlagingsmaatregelen 
- het meerjarenbeleidsplan 
Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt daarnaast ook jaarlijks 
het bestuur en bepaalt welke personen in de Raad van Toezicht 
van ABP zitten. De gekozen pensioen- gerechtigde personen in het 
Verantwoordingsorgaan dragen daarnaast ook de leden voor die 
namens pensioengerechtigden een plek in het bestuur krijgen. 

Hoe is de medezeggenschap nu geregeld?
Op dit moment zijn er nog twee raden die beide 
zelfstandig advies uitbrengen aan het bestuur: 
- een deelnemersraad 
- een werkgeversraad 
In de deelnemersraad zitten vertegenwoordigers 
van deelnemers en pensioen- gerechtigden, 
die worden benoemd door de centrales voor 
overheids- en 
onderwijspersoneel en Nederlandse Vereniging 
van Organisaties voor Gepensioneerden ( NVOG). 
In de werkgeversraad zitten vertegenwoordigers 
van de bij ABP aangesloten werkgevers, 
benoemd door de werkgeversorganisaties. 

Wat is het doel van medezeggenschap?
Via de medezeggenschap hebben werknemers, 
pensioengerechtigden en werkgevers de mogelijkheid om hun 
stem te laten horen over de wijze waarop het pensioen bij ABP 
wordt beheerd en kunnen zij invloed uitoefenen op belangrijke 

besluiten die het bestuur van ABP neemt. 
Waarom is medezeggenschap belangrijk?

Medezeggenschap is een belangrijk instrument. Het 
biedt het bestuur van ABP de mogelijkheid om belangrijke 
beslissingen vooraf te toetsen bij een klankbordgroep 
van werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. 
Het ABP-bestuur kan zich zo een beeld vormen van wat 

er bij de belanghebbenden leeft. 
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Individuele 
Belangenbehartiging
Er is veel onvrede bij de roostermedewerkers van 
RWS ten aanzien van de toepassing van de Leidraad 
Roosterperspectief & Anders  Werken versie 1.0 bij de 
samenstelling van de roosters. Daarnaast heeft het DGO 
aangegeven dat er een evaluatie plaats dient te vinden.

Hierbij wil ik de voortgang melden van onze acties en u 
informeren over de afspraken die er gemaakt zijn in het 
DGO van 21 november jl aangaande de evaluatie Leidraad 
1.0.
Regelmatig hebben wij overleg gehad met Karin Visser 
(HID-VWM) en Hugo Kramer (Directeur-ACT) over de 
ontstane onrust ten aanzien van de invoering van de 
Leidraad  bij RWS. De vakbonden hebben die gesprekken 
tevens benut om alle door de medewerkers geconstateerde 
problemen te inventariseren en het proces van de evaluatie 
te bespreken.

In vervolg hierop hebben de vakbonden technisch overleg 
gehad over de voorbereiding van de evaluatie Leidraad 1.0 
in het DGO van het ministerie van IenM en de signalen 
die nog steeds, wekelijks bij de betrokken vakorganisaties 
binnenkomen. Uitgangspunten voor deze evaluatie zijn de 
onderwerpen die door het DGO tijdens de voorwaardelijke 
goedkeuring door het DGO (juni 2011) van de Leidraad 
eerder zijn omschreven.

In deze overleggen zijn de volgende punten aan de orde 
geweest:

*Toepassing Toeslag niet tijdig verschoven dienst: 
naar aanleiding van het advies van juristenbureau 
Vijverberg, dat is uitgebracht ten aanzien van de 
interpretatie van de toepassing van de toeslag niet tijdig 
verschoven diensten (NTV), heeft het bestuur van RWS 
aangegeven dat  zij zich kunnen vinden in het advies van 
Vijverberg. 
Met dit besluit is vastgesteld dat RWS zich ten aanzien 
van de NTV zal houden aan de relevante regelgeving en 
intenties inzake, zoals omschreven in het ARAR en BBRA. 
De  roostermedewerkers hebben bijgevolg recht op de 
NTV toeslag en de (onjuiste) beschrijving in de Leidraad 
dient te worden aangepast.

*RD dienst(RC): in de leidraad 2.0 is reeds een 
tekstwijziging opgenomen waar in staat dat deze 
dienst principieel ingeroosterd wordt als een dagdienst. 
Hieruit blijkt dat de toepassing van de RD dienst in 
overeenstemming is met de omschrijving in de Leidraad 
1.0. Opgemerkt wordt dat indien deze dienst als avond- 
of nachtdienst moet worden gedraaid, er sprake is van 
een verschoven dienst met recht op de bijbehorende NTV 
toeslag. Er is reeds in maart 2013 door RWS besloten 

om een bindingsvergoeding toe te kennen 
gedurende de periode voorafgaand aan de 
RD dienst. Echter de feitelijke uitvoering van 
dit besluit heeft nog niet plaatsgevonden. 
Daarnaast heeft  de VPW al eerder 
namens een aantal medewerkers, beroep 
aangetekend tegen het niet toekennen 
van een bindingsvergoeding in combinatie 
met een RD dienst. Deze beroepszaak is 
onlangs behandeld door de Rechtbank 
te Breda en deze heeft de eisers in het 
gelijk gesteld. RWS dient het bestreden 
besluit  in te trekken en een nieuw besluit 
te nemen dat rekening houdt met de 
randvoorwaarden die de Rechtbank heeft 
aangegeven. Een spoedige toekenning ligt 
dus voor de hand waarbij de VPW namens 
de eisers toekenning van de toelage met 
terugwerkende kracht zal vorderen.

*Evaluatiepunten DGO:
• De keuzes en varianten binnen de 
bandbreedte van de toelagen; er zou 
sprake moeten zijn van een evenwichtige 

Overleg met Rijkswaterstaat over de Leidraad
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verdeling van de verschillende roosterdiensten tussen 
de medewerkers.  Met behulp van de uitgevoerde 
roosters is RWS in staat om deze evenwichtige 
verdeling aan te tonen. In het DGO zal deze informatie 
worden aangetoond door RWS.

• Doorbetalen TOD bij vakantie en verlof, dit was 
onduidelijk. Er is geen verschil van mening meer over 
de doorbetaling van TOD bij vakantie en verlof. In het 
DGO is dit inmiddels bevestigd.

• Tekort aan uren binnen een tijdspanne van jaar 
vereffenen: Compensatie via korting op verlof 
binnen 30 dagen is niet toegestaan. Er wordt een 
herformulering van de tekst uitgevoerd waarbij 
duidelijk wordt dat compensatie van tekorturen in 
overleg met de medewerker, en binnen een periode 
van de resterende maanden van het lopende jaar, 
worden vereffend.

• In het ARAR is vastgelegd dat er op minimaal 13 
zondagen per half jaar geen dienst wordt vereist. In 
dit verband is een vrije zondag gedefinieerd gedurende 
24 uur eindigend op 24.00 uur. De definitie van een 
dergelijke roostervrije dag komt niet overeen met de 
definitie van vrije dagen zoals omschreven door RWS. 
De vakbonden hebben er op gewezen dat het ARAR in 
dit verband leidend is en gevolgd dient te worden in 
geval er recht bestaat op de genoemde vrije zondag. 
RWS zoekt dit uit en zal in het DGO terugmelding 
geven.

• In de Leidraad is omschreven dat er gedurende 
opleidingen en cursussen maximaal 8 uur werktijd 
geschreven mag worden. De reistijd om deze 
opleidingen te kunnen bezoeken wordt niet als werktijd 
gedefinieerd. Deze tijd kan dus niet als werktijd 
geregistreerd worden. (zie reistijdenregeling). Het 
DGO heeft reeds eerder aangegeven dat er sprake 
is van een mogelijk onevenwichtige verdeling van 
de reistijd en cursusduur, en heeft geadviseerd om 
opleidingen meer lokaal uit te voeren teneinde de 
reistijd te beperken. RWS heeft eerder aangegeven 
dat er sprake is van een gemiddelde cursusduur en 
reistijd waardoor de werktijd van 8 uur normaliter niet 
wordt overschreden. RWS zal het DGO aantonen dat 
deze middeling inderdaad aanwezig is. 
RWS geeft aan dat een aantal opleidingen   
inmiddels lokaal is uitgevoerd. Het DGO zal op de 
hoogte worden gesteld van de ratio van centraal en 
decentraal georganiseerde opleidingen.

• Effect overschrijden roostertijd door reistijd: Zie vorige 
punt. RWS heeft het plan om meer gebruik te maken 
van e-learning. Het is vooralsnog onduidelijk op welke 
wijze RWS e-learning wil uitvoeren alsmede welke 
positieve ervaringen uit deze methode voortvloeien.
Geen nadelige TOD gevolgen voor medewerkers die 
aan de medezeggenschap deelnemen: RWS heeft 
aangegeven dat de oorspronkelijke roosterindeling 
(grondrooster) wordt doorbetaald waardoor er geen 
nadeel ontstaat.

• Opnemen verlof mag niet leiden tot overwerk: Dit 
punt heeft te maken met de capaciteitbehoefte. 
Het DGO heeft reeds eerder aangegeven dat er 

sprake dient te zijn van een formatief gevuld rooster 
waardoor er voldoende mogelijkheden zijn om verlof 
toe te kennen zonder dat dit spanning in het rooster 
oplevert. Het DGO heeft  RWS verzocht om een 
overzicht van de formatieve invulling van het rooster 
waarin aangegeven dient te worden of er sprake is van 
formatieve onderbezetting.

Verder zijn de volgende signalen besproken:
• Werkdruk; de medewerkers ervaren een toename van 

de werkdruk. Met name de onzekerheid ten aanzien 
van de roosterindeling veroorzaakt veel ongenoegen.

• Dag (uitslaapdag) na de nachtdienst. In de ATW is een 
rustperiode voorzien na een nachtdienst, die voorziet 
in voldoende rusttijd. Er is geen reden om aan te 
nemen dat de ATW op dit punt wordt overschreden. 
Desalniettemin is er reden om met de medewerkers 
in overleg te gaan om te bezien of er een passende 
oplossing voor dit ongenoegen kan worden gevonden.

• Reistijd bij RKW-gesprek op vrije dag. De medewerkers 
ervaren het als onredelijk dat RKW-gesprekken op een 
vrije dag kunnen worden gehouden. Het feit dat de 
uren worden gecompenseerd doet aan dit feit niets af. 
Hetzelfde geldt voor door RWS opgedragen medische 
keuringen op een vrije dag.

• Onevenwichtigheid privé en werk. Zou aan het eind 
van het jaar sprake van kunnen zijn als gevolg van niet 
voorziene roostercorrecties. Indien dat aan de orde is 
zal dit door het DGO worden herbezien.

• Verlof tijdig aangeven. Thans dienen de medewerkers 
reeds in oktober/november aan te geven in welke 
periode zij hun vakantieverlof (2 minimaal weken 
aaneengesloten) wensen op te nemen. Tijdig 
aangeven, betekent dat de verlofaanvraag dient te 
worden gehonoreerd. De strikte bepaling dat de 
verlofaanvraag in oktober/november moet worden 
ingediend zal worden gecorrigeerd. Indien de 
vakantieaanvraag later wordt ingediend bestaat wel 
het risico dat dit wordt afgewezen. Dit dient overigens 
wel gemotiveerd plaats te vinden.

• Het maximaal aantal nachtdiensten achter elkaar. 
Dit wordt nu per team besproken. RWS gaat na wat 
de reden is om het maximum aantal opvolgende 
nachtdiensten uit te breiden en zal het DGO informeren.

• SAP registratie van nachtdiensten. De nachtdienst 
wordt geregistreerd op de dag van aanvang. Echter, 
de ATW-checker houdt rekening met eindtijd van de 
dienst en het aantal feitelijk gelopen uren . Volgens 
RWS wordt hiermee voldaan aan de wettelijke eis ten 
aanzien van de werktijdregistratie. Overigens is door 
RWS nadrukkelijk onderzocht of de registratie in SAP 
kan worden gewijzigd. Dit bleek onmogelijk.

Voorgaande punten zijn op 21 november jl. opnieuw 
en uitgebreid in het DGO ter sprake gebracht 
vanwege de wens van de vakbonden om stappen 
te maken ten aanzien van de besluitvorming en de 
definitieve evaluatie van de Leidraad 1.0, die zal 
plaatsvinden in het geplande DGO van 30 januari 
2014.
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Dhr. Louis Arnold - 50 jaar lid

Op een mooie dag ging ik op weg naar het plaatsje Pan-
nerden dat in een van de mooiste streken van ons land 
ligt. Daar aangekomen werd ik vriendelijk ontvangen door 
het echtpaar Arnold en was ik blij verast door het uitzicht 
vanuit de woning over een mooi stukje Rijnwaarden. Na 
een kopje koffi e kwam het gesprek snel op de merkwaar-
dige carrière die Louis Arnold bij Rijkswaterstaat heeft 
doorlopen.
    
Louis heeft, toen hij 4 jaren oud was, kinderreuma gekre-
gen, dat is een infectie die gepaard gaat met hoge koorts 
en heeft hij een hartbeschadiging opgelopen. Daardoor 
werd hij bij alle medische keuringen afgekeurd. “Zelfs voor 
schoolzwemmen wilde de arts mij niet goedkeuren”. aldus 
Louis. 
 
Na de lagere school moest hij maar naar de Mulo, want 
school mocht geen inspanning kosten. Toen hij in 1952 
van de Mulo kwam, is hij bij Meeùs Assurantiën in Breda 
gaan werken als jongste bediende. Omdat hij toch wel 
wat verder wilde komen ging hij ‘s avonds de Middelba-
re Handelsschool doen. Via het arbeidsbureau hoorde hij 
in 1953 dat RWS,  Afdeling  Dijkverhogingen te Breda, 
een administratieve hulpkracht zocht. Hij solliciteerde en 
moest gekeurd worden. De eerste keuring verwees naar 
een cardioloog, de keurende cardioloog had zelf last van 
z’n maag. Krimpend van de maagpijn zei hij, terwijl hij z’n 
handtekening zette: “ze zouden iemand voor platvoeten 
afkeuren.”
 
Hij werd dus aangenomen en trad 16 januari 1954 in dienst 
bij de Rijkswaterstaat als Administratieve Hulpkracht. Die 
rang bleek fout, want die was alleen voor meisjes. Jongens 
werden Administratieve Kracht.  De taak van die afdeling 
was herstel van de dijken na de watersnood 1953, vanaf 
de Biesbosch tot Bergen op Zoom. Het werk verliep voor-
spoedig. In 1957 werd duidelijk dat de afdeling  binnen 
een jaar zou worden opgeheven. In 1958 zag hij een func-
tie van adm. ambt. B2 in Zwolle, voor de boekhouding, 
hij solliciteerde. Inmiddels had hij de 5 jarige Middelbare  
Handelsschool afgemaakt en ook de diploma’s Praktijkdi-
ploma Boekhouden,  Nederlandse Handelscorrespondentie 
en M.B.A. gehaald. Er was een RWS  Administratie Cursus 
(3 jarig) en daarvan had hij de eerste twee jaren al ge-
haald. Toen bekend werd dat hij had gesolliciteerd werd hij 
gedetacheerd bij de Deltadienst in Den Haag, want daar 
zocht men iemand voor de boekhouding. Hij heeft daar-
mee ingestemd onder voorwaarde dat hij vrij zou zijn om 
naar Zwolle te gaan. In die tijd was de huisvestingssituatie 
erbarmelijk. Als je vreemd in een gemeente kwam, kwam 
je ergens onderaan een lijst van woningzoekenden en dan 
duurde het in een stad als Den Haag jaren voor je iets kon 
huren. 
 

Louis werd aangenomen bij de Directie Overijssel te Zwol-
le. Boekhouden is saai werk en toen er een plaats vrij 
kwam in het arrondissement Almelo voor Personeel en Be-
steks-zaken heeft hij gesolliciteerd en werd aangenomen. 
Zij verhuisden naar Almelo, een heerlijke rustige plaats, 
maar daar zaten zij niet op te wachten. Na ongeveer twee-
en-een-halfjaar solliciteerde hij naar een functie Vergun-
ningen en Ontheffi ngen bij de directie Gelderland in Arn-
hem. Inmiddels had hij alle RWS administratie diploma’s 
en was bezig met een studie Staatsinrichting. Arnhem leek 
een gunstige werkomgeving, want daar had je twee RWS 
directies en twee arrondissementen, plus nog twee arron-
dissementen binnen acceptabele reisafstand. Je kon dus 

van werksituatie veranderen zonder te hoeven verhuizen!  
Hij werd aangenomen en zij verhuisden naar Westervoort. 
Na drie jaren kwam er een vacature plv. bureauchef bij 
de directie Bovenrivieren in Arnhem. Louis werd aange-
moedigd te solliciteren, en werd aangenomen in de rang 
van adm. ambt. A1. Inmiddels was hij toegelaten op de 
bureauchefcursus. In 1969 werd gevraagd naar het Arron-
dissement Maas van de directie Limburg over te stappen, 
en werd daar hoofdambtenaar. Dit leek het eindstation te 
kunnen worden en dus verhuisden zij naar Beuningen.
 
In 1970-1971 werd een reorganisatie proces in gang ge-
zet, waarbij de arrondissementen zouden worden opge-
heven. Toen het gesprek voor het herplaatsen van admi-
nistratieve krachten in de directie Limburg afgerond was, 
vroeg  een van de collega’s: “Waar ben jij gebleven?” Louis 
antwoordde: ”nergens, want ik wil niet naar Maastricht”.
  
De andere dag belde Den Haag met de vraag of hij terug 
wilde naar Bovenrivieren. De bureauchef van Bovenrivie-
ren deed ook grondaankoop en die taken moesten worden 
gescheiden. De plaats van bureauchef (Hoofdambtenaar 
A) kwam vrij en dat heeft hij aangenomen. In de reorga-
nisatie golf in de jaren 90 werd hij onder andere, hoofd

Interview   
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van de hoofdafdeling RF directie Bovenrivieren, hoofd RF 
van Gelderland nieuwe stijl (samengevoegde directies Bo-
venrivieren en Gelderland), in de rang van administrateur. 
In 1993 was Louis Arnold door de Hoofddirectie verzocht 
samenvoeging van de directies Drenthe, Overijssel, Gel-
derland, Limburg, Flevoland en Utrecht  te onderzoeken. 
Resultaat was een startnotitie voor de vorming van een 
directie Oost Nederland. (Overijssel. Gelderland en Boven-
rivieren) 

Inmiddels was het 1994. Louis was al 40 jaren actief. Hij 
had inmiddels een  open hartoperatie ondergaan. Volgens 
geldende regelingen kon hij, per 1 maart 1994 uittreden. 
Dat heeft hij gedaan. In april 1994 is hij Koninklijk Onder-
scheiden met benoeming tot Ridder der Vierde Klasse – 

Offi cier – in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Hij heeft in 40 jaren geen 5 jaren 
achtereen in één functie gezeten.
Een merkwaardiger carrière zal niet ge-
makkelijk te vinden zijn.
 
Louis Arnold is bestuurslid geweest van de V.A.P., van de 
C.R.P. Nu hij is gepensioneerd, zit hij nog steeds niet stil, 
als er iets te organiseren valt in de buurt of bij een vereni-
ging weten ze hem nog steeds te vinden, maar hij en zijn 
vrouw genieten nu vooral van hun vrije tijd en de leuke 
dingen van het leven.  

Ria Kauwenberg-van der Weerden

Oproep: Wie heeft  er oude jaarboekjes van EMM, periode 1975 tot 1981.

“Beste VPW,
Ik heb voor u misschien wel een vreemde vraag en ik 
weet niet of ik hiervoor bij u terecht kan.
Of heeft  u dan misschien een ti p voor mij.
Ik ben op zoek naar een jaarboekje genaamd Vereniging 
personeel verkeer en waterstaat voor heen EMM. Ik heb 
een boekje van 1990 ( zie bij gevoegde foto's) 
Nu even het hoe en waarom ik het boekje zoek.
 
Ik ben zelf werkzaam bij Rijkswaterstaat nu als 
Scheepvaartmeester op de Lorentzsluizen te 
Kornwerderzand Afsluitdijk. Vanaf 1 maart 1974 was ik 
werkzaam als Wegkantonier op de Afsluitdijk toen nog 
Zuiderzeewerken.
Mijn vader is in 1963 als Sluiswachter op de 
Lorentzsluizen te Kornwerderzand begonnen. Vanaf 1975 
staan wij met zijn tweeën in het boekje van de EMM 
vermeld. In eerste instanti e zoek ik dus een boekje van 
die periode 1975 tot 1981 maar ben ook in andere jaren 
geïnteresseerd.
 
Ik zoek al heel lang op marktplaats en boekenmarkten maar tot nu toe zonder resultaat. 
En zo kwam ik op dit idee om het zo te proberen.

Met vriendelijke groet,
Henk van de Wetering” 
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Vraag maar raak

Functie / dienstonder-
deel:
Adviseur Projectbeheer-
sing, PPO

Burgerlijke stand / kin-
deren:
Ben getrouwd met Giel, 
die 1 dochter heeft, 4 
katten (Loesje, Goofi e uit 
Spanje meegenomen, Tij-
ger en Poes geërfd van de 
overleden buurman), kip 
(Bas) en kooikarpers.

VRAGEN

Wat was je eerste (bij)baantje?
Vis schoonmaken in de schoolvakanties bij mijn neef, die 
een viswinkel heeft. Als zakcentje verdiende dat goed en 
daarvan heb ik mijn eerste scootertje gekocht. Mijn eerste 
echte baan was bij Rijkswaterstaat (40 jaar geleden). Mijn 
toekomstige collega kwam thuis bij me vragen of ik bij 
RWS wilde komen werken.

Wat zou je willen doen als je dit werk niet deed?
Werken bij een reisbureau, leuke reizen organiseren voor 
mensen, nadat ik ze eerst zelf heb gecheckt.

Wiens baan zou je absoluut niet willen?
Politicus , je doet het nooit goed. 

Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten en
wat zou je dan vragen?
Naast iemand die, ondanks mismanagement een hoge bo-
nus krijgt en ik zou hem vragen of hij zich dan niet schaamt 
om dat aan te nemen, terwijl er nu zoveel mensen zijn die 
proberen het hoofd boven water te houden

Op welke website kom je vaak?
Facebook, marktplaats, webcams Oostenrijk en Spanje.

Wat is iets dat weinig mensen van je weten?
Ik ben altijd heel open, dus zou niet weten wat mensen 
niet van me weten.

Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt?
In de strandtent waar ik vroeger kwam hing een bord bo-
ven de bar met de spreuk
“2/3 van de dingen die men vreest, gebeuren nooit” . Met 
andere woorden: maak je van te voren niet druk om din-
gen die misschien nooit gebeuren.

Met wie zou je een dagje willen ruilen?
Eigenlijk met niemand, ik wil gewoon mezelf zijn

Naar welke muziek luister je in de auto?
Soms Hollandse muziek, zit ik lekker mee te zingen of ja-
ren 60-70 muziek.

Wat is volgens jou het mooiste plekje op aarde?
Eigenlijk heb ik er 3 en dat is thuis in de tuin, Fügen (voor 
de wintersport) in Oostenrijk, waar we ook getrouwd zijn 
en Roses in Spanje waar we ’s zomers vakantie vieren met 
uitzicht op de Middellandse Zee

Naar welke bestemming zou je heel graag af willen 
reizen?
Israel, om de plaatsen te zien waar Jezus geleefd heeft, 
naar de Griekse eilanden of een Middellandse 
Zee cruise.

aan Corrie 
Kaslander-Orgers

“Maak je van te voren niet te 
druk om dingen die misschien 

nooit gebeuren”
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De voorbereidingen voor het belastingjaar 2013 zijn bij de afdeling Belastingservice alweer in volle gang. 
Een groot aantal leden maakt al jaren gebruik van de belastinghulp die de VPW via het Ambtenarencentrum aan haar 
leden aanbiedt. Ook dit jaar kunt u wederom gebruik maken van deze uitstekende service.
De eigen bijdrage blijft gelijk, namelijk € 20,- per lid, maar er is wel een maximum van 2 belastingformulieren, namelijk 
de aangifte van het lid en diens partner.

Aanmeldingsprocedure.
U vult de onderstaande bon in, bij voorkeur mét emailadres en stuurt of mailt (info@vpwnet.com) de bon zo snel mo-
gelijk op naar de VPW in Amersfoort.
Vervolgens ontvangt u van ons een betalingsverzoek á € 20,-. Zodra dit bedrag bij ons binnen is, zal de VPW ervoor 
zorgen dat uw aanmeldingsformulier bij de belastingconsulenten terechtkomt.
Van de belastingconsulenten ontvangt u begin februari 2014 een uitnodiging, waarin vermeld de locatie, de datum, het 
tijdstip en de financiële bescheiden die u mee dient te nemen naar uw afspraak voor het invullen van uw belastingaan-
gifte.
Als u een e-mailadres invult, ontvangt u de uitnodiging per mail. Deze aanmeldingen gaan sneller!!!!

De consulenten bieden ook hulp wanneer er na het invullen en verwerken van uw aangifte, problemen ontstaan met de 
Inspecteur der Directe Belastingen.
De belastingconsulenten verzorgen voor u en uw partner de aangiften over 2013 en eventueel voorgaande jaren (max. 
2 formulieren per bijdrage van € 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.

Stuur de bon vóór 1 februari 2014 naar:

VPW t.a.v. Belastingservice
Snouckaertlaan 32

3811 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 1 februari 2014 binnenkomen kan niet worden gegarandeerd dat ze worden ingepland.
Deze zullen zo mogelijk schriftelijk worden afgehandeld.

......................................................................................................................................................

AANMELDINGSBON BELASTINGSERVICE

Naam en voorletters: ……………...................................................................................………… (M/V)
Straat + huisnummer: .............. ……………....................................................................……………….
Postcode + woonplaats: ........... ……………...................................................................……………….
E-mail-adres:…………………………………………………………………………………………………..
Telefoon privé: ............................. ……………............telefoon werk: ........ …………….......…...………
Sofi-nummer: ............................................... …………….................................……………………….….
Aantal formulieren dat moet worden ingevuld: ........ ……………..……………..……………..………..….
Op welke werkdagen tussen 5 februari en 31 maart 2014 bent u echt verhinderd?
...............................................................................................................................................….……….
Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)

 Den Helder   Rotterdam   Doorn   Bergen op Zoom
 Vlissingen   Eindhoven   Enschede   ’t Harde
 Amsterdam   Breda   Den Haag   Havelte
 Venlo   Katwijk (ZH)  Leeuwarden  Ermelo
 Amersfoort   Ede-Harskamp  Assen   Terneuzen
 Nijmegen   Weert   Schaarsbergen  Heerlen
 Emmen   Vught   Apeldoorn

Belastingservice



VPW…. dat is uw organisatie !!!
A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

Naam     : ………………………………………………………………………………………m / v
(BIJ GEHUWDE VROUWEN GRAAG GEHUWDE - EN MEISJESNAAM VERMELDEN)

Straat en huisnummer : ………………………………………………………………………………………………

Postcode / woonplaats : ……………………………………………… Land: ……………………………………

Geboortedatum  : ………………………………… Mobiel nummer…………………………………… 

Tel. werk   : ………………………………… Tel. privé ……………………………………………

E-mail adres (werk)  :………………………………………………………………………………………………

E-mail adres (privé)  :………………………………………………………………………………………………

Werkzaam bij   :………………………………………………Salarisschaal……………………………

Functie                       : ……………………………………………………………………………………………

Dienstonderdeel  : ……………………………Standplaats……………………………………………… 

Personeelsnummer  : ……………………………………………………………………………………………

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

Ondergetekende geeft zich m.i.v. .............................. voor tenminste één jaar op 
als  lid van de VPW.

Doorlopende machtiging        SEPA
VPW, Snouckaertlaan 32, 3811 MB Amersfoort.    Incassant ID: NL49ZZZ40061625
Door ondertekening van dit formulier machtig ik hierbij de VPW om periodiek en tot wederopzegging 
de contributie te innen van mijn bankrekeningnummer.
(Terugboeken verloopt volgens de voorwaarden van uw bank.)

Naam    : ………………………………………………………………………………………………

Adres    : ………………………………………………………………………………………………

IBAN*    : ………………………………………………………………………………………………

Machtigings ID  : ………………………………………….(uw lidnummer, door VPW in te vullen)

Plaats en datum  : ………………………………………………………………………………………………

Handtekening  : ………………………………………………………………………………………………
(* IBAN-nummer, bevat landcode, bankcode en 10-cijferig eigen rekeningnummer)

Dit aanmeldingsformulier kunt u ongefrankeerd opsturen naar:
VPW, Antwoordnummer 341, 3800 VB  AMERSFOORT


