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Het jaar 2015 is voorbij als u dit leest. Mijn tekst 
moet ik al voor de Kerstdagen inleveren zodat dit op tijd mee 
kan met de kopij en het blad weer op tijd bij u in de bus valt. 

Allereerst wens ik, namens het gehele bestuur U en de uwen 
een gezond en veilig 2016 toe.
Het afgelopen jaar is een bijzonder pittig jaar geweest waarbij 
de druk op de VPW enorm is toegenomen. Dit komt vooral 
door het vele werk dat veroorzaakt wordt door alle juridische 
procedures.

De druk nam ook toe omdat Trees Overhein het werk sinds 
de zomer van 2015 voornamelijk alleen doet. Paul van Es is 
door ziekte niet aanwezig op kantoor. Gelukkig kan Paul vanuit 
huis communiceren. U zult begrijpen dat het voor Trees als 
bureaucoördinator niet altijd makkelijk is, maar via de mail 
en Whatsapp kan zij toch overleggen met Paul om aan de 
gewenste informatie te komen en zo de leden zo goed mogelijk 
van dienst te zijn.

In de maand december houdt het bestuur altijd een strategisch 
overleg. Dan bespreken we het achter ons liggende jaar 
en natuurlijk ook het komende jaar. We houden de diverse 
portefeuilles tegen het licht. In 2016 zal Mirjam van Dijk, 
tijdens de Algemene Leden Vergadering, haar bestuursfunctie 
(met portefeuille PR en Communicatie) gaan neerleggen. We 
zoeken naast een nieuw bestuurslid ook nieuwe redactieleden 
om het team te komen versterken. In dit blad treft u een 
oproep aan.

Omdat de financiën wat achter gaan lopen heeft het bestuur 
besloten om een oud bestuursbesluit omtrent jaarlijkse 
aanpassing van de contributie voor het eerst na 12 jaar toe 
te gaan passen en de contributie met 3% te verhogen met 
ingang 01-01-2016. Het betreft een geringe verhoging van 
maximaal 30 eurocent per maand, maar alle kleintjes helpen.
Ook de portefeuille IB (Individuele Belangen behartiging)  is 
besproken. Deze portefeuille wordt onder verantwoordelijkheid 
van Paul van Es ingevuld, maar tijdens zijn afwezigheid is het 
werk grotendeels overgenomen door Trees. Hiermee is een 
situatie ontstaan die ongewenst is. Inmiddels is Henk Klos aan 
het inwerken, zodat wij het komend jaar weer op volle sterkte 
zijn. We hopen dat Paul ook snel weer op de been is en wensen 
hem van harte beterschap.

Al met al hebben we 
een spannend jaar 
achter de rug, maar 
ook in 2016 gaat er 
weer veel op ons af 
komen. We zullen er 
alles aan doen om U 
ook dit jaar weer van 
dienst te kunnen zijn.
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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

Vergaderingen
Bestuursvergadering
Het bestuur van de VPW vergadert op de tweede donderdag 
van de maand in het kantoor van de VPW te Amersfoort.
Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van het 
bestuur of graag besproken zou zien in een bestuursvergade-
ring kunt u dit mailen naar info@vpwnet.com.  

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

Algemene Ledenvergadering
19 April 2016  Houten 

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 Henk Klos 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 
de website van de VPW.

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.

Leden van het bestuur

Piet Voogt
Voorzitter

Paul van Es
Secretaris en Portefeuille IB-zaken en
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Hans van den Aker
Penningmeester

Mirjam van Dijk – van Leeuwen
Portefeuille PR en Communicatie

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap

Nol van Lith
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
Belastingservice
Ook in dit nummer van het VPW-nieuws staat het  aanmeldformulier van de belastingservice.
Als u de bon invult, scant en dat naar ons mailt gaat dat het snelst, maar invullen en per post 
sturen mag natuurlijk ook.
Zorg er in ieder geval voor dat uw aanmelding op tijd binnen is, dus vóór 1 februari 2016.
Als u te laat bent, is de kans groot dat u niet meer terecht kunt op de plaats van uw voorkeur of dat alles al vol zit.

Ledenwerving 2015
In 2015 zijn er in totaal 46 nieuwe leden bijgekomen.
De heer Johan Visser is de kampioen ledenwerver van 2015 met in zijn kielzog de bestuursleden Hans van den Aker en 
Mirjam van Dijk. Er zal een cadeaubon gestuurd worden naar Johan Visser.

Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk uw vragen per mail stellen: info@vpwnet.com.
We proberen u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Algemene informatie proberen we via de website te 
verspreiden. 

Volg VPW via www.vpwnet.com

Trees Overhein

25 jaar
Dhr. J. van Bruggen
Dhr. A.J Hoegee
Dhr. C.A Hoek
Dhr. W.F. Janssen
Dhr. J.H. Karstens
Dhr. Ph.H. de Koning
Dhr. E.K. Koppens
Dhr. J.W. Kramer
Dhr. G.T.H. Lavooy
Dhr. C.H.A. Lindhorst
Dhr. C.J van der Meyden
Dhr. A. Ruijgh
Dhr. P.G. Sterrenburg
Dhr. J.H. Wever
Dhr. P.C. Wijfje
Dhr. T. van der Zee
Dhr. H. Zomer

40 jaar
Dhr. J.A.A.M. van den Aker
Dhr. J.J. de Bakker
Dhr. G. van der Beek
Dhr. W.A. van Beers

Dhr. C. Bosma
Dhr. J.J. van Deelen
Dhr. W.P.C. van Gils
Dhr. R.J. Herrie
Dhr. H.G. van Houts
Dhr. E.J. Hubach
Dhr. O. Hungerink
Dhr. J.C. de Jongh
Dhr. G. Kamst
Dhr. Th.J.M.  Kuster
Dhr. H.P.L. Lardenoye
Dhr. J.A.A.M. van Lee
Dhr. C.E. Smith
Dhr. M. van der Stelt
Dhr. J.M. Terpstra
Dhr. F.J. Teunissen

Dhr. W.J.A. van der Veen
Dhr. J.C.J. de Vries 
Dhr. J.H.M. van Wegen
Dhr. H. Zimmer

50 jaar
Dhr. J.P.C. Peters
Dhr. L.L. Roelofs
Dhr. B.P. Somsen
Dhr. F.A Verheijen

60 jaar
Dhr. A.L.A. Biemans
Dhr. J.M. Rijkers
Dhr. P. Wellinga

Jubilarissen 2016

Secretariaatsmededelingen November-December 2015

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. G. Spreeuwers  - Wijchen (45 jaar lid)
Dhr. D. Stoffers    - Gieten (46 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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Wist je dat..? 

• Dat de loonstijging dit jaar gemiddeld 1,5 % is?
Vakbonden en werkgevers hebben dit jaar loonsverhogingen van gemiddeld 1,5 
% afgesproken. Dat is iets lager dan de 1,6 % van 2014.

• Dat een bloedtest om kanker op te sporen een effect kan hebben 
voor het pensioen?
Eind oktober maakten wetenschappers van het VU Medisch Centrum bekend dat 
ze mogelijk een techniek hebben ontwikkeld waarmee kanker in een vroegtijdig 
stadium kan worden opgespoord in een druppel bloed. Dit kan een effect hebben 
op de levensverwachting. Want als mensen langer leven moeten pensioenfondsen 
ook langer pensioen uitkeren.

• Dat eerder onderzoek van het CBS uit 2009 heeft laten zien dat 
medische ontwikkelingen de levensverwachting een flinke impuls 
hebben gegeven?

Dalende sterftecijfers in het verleden zijn o.a. het resultaat van allerlei verbeteringen in de gezondheidszorg. Maar 
vooral een gezondere levensstijl kan de levensverwachting nog snel en aanzienlijk opschroeven. Niet roken, geen 
alcohol, voldoende nachtrust, gezond eten en veel bewegen zijn daarvoor het bekende recept. 

• Dat in Nederland in 2014 er 3,1 miljoen gepensioneerden waren?
Het aandeel gepensioneerden onder de totale bevolking is daarmee 18,4%.

• Dat de kosten die het ABP maakt voor het uitvoeren van de pensioenregeling € 88,- per jaar per 
deelnemer bedragen.

• Dat een op de zeven 
werknemers burn-
outklachten heeft?

Ruim 14 % van de werknemers 
in Nederland had in 2014 burn-
outklachten. Dat is maar liefst 
één op de zeven. Minstens een 
paar keer per maand voelden zij 
zich bijvoorbeeld leeg aan het 
eind van een werkdag, emotioneel 
uitgeput door het werk of moe 
bij het opstaan als ze werden 
geconfronteerd met hun werk. Dat 
melden CBS en TNO.
Binnen de groep 25-65 jaar komen 
burn-outklachten evenveel voor, 
maar juist onder de groep 15-25 en 
65-75 jarigen liggen de percentages 
flink onder het gemiddelde. Dat 
heeft doorgaans te maken met het 
feit dat ze in deeltijd werken.

• Dat de inkomensverschillen 
tijdens de kredietcrisis 
kleiner zijn geworden?

Na 2008 verdienden de 20 % 
huishoudens met de hoogste 
inkomens 2,5 keer zo veel als de 20 
% met de laagste inkomens. Voor 
2008 was dit nog 2,8 keer zo veel, 
meldt het CBS.
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Artikel
Van kantonnier naar kastelein: de 
droom van Frank Krijgsman komt uit 

Door: Jacques van Kesteren

Twee mannen spelen ‘tien over rood’. De timmerman legt 
de laatste hand aan de rokersruimte. Stijf aan de zijmuur 
geplakt zitten we op van die typische houten stoeltjes. 
De twee andere biljarttafels in café Uenk in het Gelderse 
Vorden, kunnen we bijna aanraken. “Vanmorgen speelden 
hier de oudjes van ‘Op goed geluk’ hun partijtjes”, 
vertelt Frank Krijgsman. Hij is ruim 30 jaar ambtenaar 
bij Rijkswaterstaat, maar sinds een paar maanden ook 
uitbater en kastelein van café Uenk.  Een diep gekoesterde 
wens is hiermee in vervulling gegaan. “Ik heb altijd al iets 
in de recreatie en toerisme- horeca willen doen”. Tegelijk 
beaamt hij dat er ook een ander verhaal te vertellen is 
over de achtergrond van deze opmerkelijke combinatie.

Kantonnier
Frank Krijgsman (56) sloeg er een encyclopedie op na 
om te weten te komen wat nou precies de taak van een 
kantonnier is. Natuurlijk wilde hij op het sollicitatiegesprek 
in 1984  beslagen ten ijs komen. Op zijn beurt legt hij de 
verslaggever uit dat dit beroep al bestaat sinds de tijd van 
Napoleon en dat de kantonnier langs de rijksweg papier 
prikt, putjes leeg schept, verkeersborden wast en zout 
strooit als het glad is. “Nou, dacht ik, ik kan goed met mijn 
handen werken dus dit baantje lijkt me wel wat.” Daarmee 
was zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat van start gegaan. Al 
snel begreep hij dat je verantwoordelijk bent voor je eigen 
ontwikkeling. “Mijn rayonhoofd zei dat ook steeds. Daarom 
ben ik allerlei cursussen gaan volgen. Ik wilde per se mijn 
horizon verbreden en een hogere salarisschaal zien te 
bereiken.” Daarom  volgde hij elk jaar wel een cursus die 

in zijn vakgebied paste. Hij geeft een paar voorbeelden. 
“Als ze aan het asfalteren zijn wil ik weten wat ze precies 
aan het doen zijn. Ik heb toen een cursus asfalttechniek 
gevolgd. En dan weet je ineens waarom de wals dwars 
over de weg moet en niet in de lengte, namelijk om die 
lasnaad goed te walsen. Een andere keer zie je dat ze 
van alles aan het opmeten zijn. Om dat werk te begrijpen 
heb ik een cursus landmeten gevolgd.” Later heeft hij in 
de avonduren 5 jaar lang de belangrijke opleiding grond- 
weg- en waterbouw gedaan. 

Nachtwerk 
Zoek Frank Krijgsman op in LinkedIn, volg zijn loopbaan 
en de lange lijst met opleidingen, en begrijp dat het niet 
zo gek is als hij stelt een echte allrounder te zijn. Ook 
heeft hij in zijn carrière de weg omhoog gevonden. Hij 
was opzichter van civiele werken,  landschap en milieu, 
en verkeer. Hij werd rayonhoofd van een deel van het 
wegendistrict Rijnmond en operationeel manager in het 
Waterdistrict Twentekanaal. Als ik hem vraag naar de 
fijnste tijd bij Rijkswaterstaat lijkt het net alsof hij die 
dienst al heeft verlaten en bezig is met een terugblik. Niets 
is minder waar. Hij is nog steeds ambtenaar. Maar niet 
meer volledig. Na een conflict met zijn werkgever heeft hij 
zijn werktijd bij Rijkswaterstaat teruggebracht tot 16 uren 
in de week. 
Toch vertelt hij graag over een periode waarop hij met 
genoegen terugkijkt. Dat waren de jaren negentig van de 
vorige eeuw. Waar de doorsnee mens er de voorkeur aan 
geeft de nacht in bed door te brengen, is Frank Krijgsman 
het liefst buiten, aan het werk. “Ja, het is echt waar”, zegt 
hij, terwijl zijn ogen beginnen te glimmen. “Nachtwerk 
is de mooiste tijd van mijn leven.” Vaak is hij betrokken 
bij ongevallen en calamiteiten en gladheidbestrijding. “Je 
moet altijd alert zijn, opletten wanneer het glad wordt en 
in de gaten houden wanneer de auto’s de weg op gaan. 

Frank Krijgsman

Geboren: 20 januari 1959 in Den Haag
Getogen: o.a. in Eindhoven, Deventer en Capelle a/d IJssel
Woonplaats: Zutphen
Burgerlijke staat: gehuwd met Lenie, zij hebben een 
dochter (30) en een zoon (25)

Opleidingen: machinale houtbewerking, hovenier, diverse 
vakopleidingen Rijkswaterstaat o.a. grond- weg- en 
waterbouw.

Loopbaan: 
• maart 1977 –oktober 1984 hovenier
• vanaf oktober 1984: diverse functies Rijkswaterstaat;
• heden: Adviseur Incident Management VWM Noord-Oost 

Belangrijk: zorgen voor dierenwelzijn
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Wij moeten er immers voor zorgen dat we tijdig kunnen 
gaan strooien. We werken weliswaar met draaiboeken en 
wat er in staat is heel mooi, maar in de praktijk gaat het 
altijd anders. En ik kan daar goed op inspelen, hoe groter 
de chaos hoe meer ik in mijn element ben.”  

Beschadigd
“Die tijd heb ik met zeer veel passie voor Rijkswaterstaat 
beleefd. Ik heb mij altijd zeer betrokken gevoeld bij 
mijn werk.” Tot twee jaar geleden. Hij beschrijft een 
periode waarin hij op zijn werk te kampen kreeg met 
verdachtmakingen; onterecht zo bleek later. Hij mocht 
vijf maanden niet op het werk verschijnen doordat de 
werkgever een onderzoek liet instellen. “Dit heeft mij 
zeer aangegrepen. Ik was onschuldig en voelde mij zeer 
gedupeerd. Wat moest ik doen? Ik hield er rekening mee 
dat ik door die problemen op straat zou kunnen komen te 
staan. Dan zou het wel prettig zijn als ik ander werk heb. 
Toen is bij mij het idee gaan groeien om iets in de horeca 
te gaan doen. Daar liep ik toch al een tijdje mee 
rond.” 
Frank Krijgsman  voelt zich zeer beschadigd 
door de wijze waarop zijn werkgever het conflict 
heeft  behandeld. Daardoor heeft hij ook 
bedankt voor het aanbod van zijn werkgever om 
als teamleider terug te komen. “De passie was 
weg. Vóór die affaire dacht ik nog de laatste 
tien jaar voor mijn pensioen als teamleider te 
kunnen doorbrengen. Helaas is dat mislukt. 
Maar ik ben niet in een hoekje gaan zitten huilen 
hoor, ik ga door.” Hij geeft toe dat de werkgever 
wel geprobeerd heeft het weer goed te maken. 
“Ik heb enkele andere functies kunnen krijgen. 
Uiteindelijk heb ik gekozen voor Adviseur Incident 
Management. Daar kun je van alles onder 

hangen, zoals contracten 
oppervlaktewaterveront-
reiniging, calamiteiten 
en ijs- en gladheid-
bestrijding. Met name 
in die werkzaamheden 
voel ik mij thuis, zowel 
overdag als bij nacht en 
ontij.”  

Hulp vakbond
Na zijn terugkeer 
hoopte Frank Krijgsman 
dat de werkgever 
mee zou werken 
aan de zogenoemde 
remplaçantenregeling. 
Deze regeling is 
getroffen in het kader 
van de reorganisatie 
die Rijkswaterstaat nu 
doormaakt en tot gevolg 
heeft dat ongeveer 
1500 arbeidsplaatsen 
verdwijnen. Hij legt 
uit dat door gebruik 
te maken van de 
remplaçantenregeling er 

een win-win situatie zou kunnen ontstaan. Hij zou dan uit 
dienst treden zodat iemand anders zijn plek zou kunnen 
innemen en daardoor geen slachtoffer hoefde te worden 
van de reorganisatie. “Dat viel tegen, de werkgever werkte 
niet mee en het duurde allemaal veel te lang. Nou, dacht 
ik, dan blijf ik. Navraag bij de vakbond (VPW) leerde dat 
je eenzijdig je contracturen mag verlagen. Die procedure 
verliep weliswaar zeer moeizaam, maar het is uiteindelijk 
gelukt. Ik ben nu nog voor 16 uren ambtenaar en voor 
de rest van mijn tijd ondernemer. Men vond het wel een 
grote stap, je bent gek zeiden ze, maar ik kan het iedereen 
aanbevelen. Nog acht jaar tegen mijn zin werken vind ik 
niks. Ik ben blij dat het zo gelopen is. Ik heb mijn eigen 
plan getrokken en ik geniet weer van het leven.”  Hij is blij 
met de hulp van de vakbond. “Zonder die hulp had ik het 
niet gered. Dankzij Paul van Es van de VPW ben ik er weer 
bovenop gekomen.” 
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Aanpakken
De overgang van ambtenaar naar ondernemer is op zich niet groot, het is een kwestie van de knoop doorhakken en 
doen, vindt Frank Krijgsman. “Natuurlijk, je moet je goed voorbereiden en er rekening mee houden dat de werktijden 
heel anders zijn. Dit café is open van twee uur ’s middags tot twee uur s’ nachts, behalve op zondag, dan sluiten we om 
middernacht. Maar gezien het feit dat ik een 24/7 mens ben gaat het mij makkelijk af. Bovendien heb ik 25 jaar lang 
nachtwerk gedaan. Ik kan goed tegen onregelmatigheid en ik houd van aanpakken. Ik zeg altijd maar zo: niet lullen 
maar poetsen.” 

Het verlangen om ooit iets in de horeca te doen is ontstaan tijdens de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Jaren achtereen 
stond hij bij dat evenement achter de bar. Honderden vaten heeft hij aangeslagen en duizenden glazen gevuld. Ook was 
hij barkeeper in de feesttent op de stadsfeesten van Zutphen. In ieder geval had hij genoeg ervaring in tappen. Bij het 
runnen van een café komt natuurlijk meer kijken. “Ik ben uiteraard niet over één nacht ijs gegaan”, zegt de voormalig 
kantonnier, “ik heb mij zo goed mogelijk voorbereid. Ik heb een ondernemersplan geschreven, want dat heb je nodig om 
een vergunning te krijgen, ik heb mij verdiept in de omzetbelasting en een cursus Sociale Hygiëne gevolgd. In totaal heb 
ik 50 cafés bezocht en café 
Uenk moest het worden. 
Door mijn oor hier en 
daar te luisteren te leggen 
kreeg ik het vertrouwen 
dat dit café goed zal 
kunnen draaien.” Wellicht 
voorzichtig geworden 
door de financiële crisis 
wilde de bank echter 
niet meewerken aan een 
financiering. Nu huurt hij 
het. 

Kastelein
Zaterdagavond moeten de 
biljarttafels aan de kant. 
In de hoek komt een extra 
bierpomp. Uenk verwacht 
een grote toeloop  voor 
het optreden van de 
rockband Verdwaald. 
Maandagmorgen, als 
de rust is weergekeerd, 
komen de leden van ‘Krijt 
op tijd’ weer hun partijtjes 
spelen. Voor de foto trekt 
kastelein Frank Krijgsman 
zijn bedrijfspolo aan. 
Optimistisch kijkt hij naar 
het vogeltje.

Kijk ook eens op 
www.cafeuenk.nl!
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Pensioenweetjes ABP

Nieuwe regels pensioen aanvragen
Vanaf 7 juli 2015 is het niet meer mogelijk om pensioen 
aan te vragen met terugwerkende kracht, dus vanaf een 
datum die in het verleden ligt. Het pensioen kan alleen 
ingaan vanaf de dag waarop het is aangevraagd. Daartoe 
moet het aanvraagformulier uiterlijk op de ingangsdatum 
van uw pensioen bij ABP binnen zijn. Nieuw is ook dat een 
pensioen vanaf 1januari 2016 op iedere dag van de maand 
kan ingaan. Nu was dat alleen mogelijk op de eerste dag 
van de maand - wanneer u uw pensioen niet op de AOW-
leeftijd liet ingaan.

Bijzonder partnerpensioen
Vanaf 1 januari 2016 verandert de regeling van het 
zogeheten bijzonder partnerpensioen in het geval er twee 
of meer ex-partners zijn waarvan de eerste overlijdt. In 
de huidige regeling is het zo, dat bij een overlijden van 
de eerste ex-partner het bijzonder partnerpensioen als het 

ware doorschuift naar de volgende (ex)partner. Ditzelfde 
geldt wanneer deze eerste ex-partner afstand doet van 
dit bijzonder partnerpensioen. Vanaf 2016 wordt bij een 
overlijden of afstandsverklaring van de eerste ex-partner 
het bijzonder partnerpensioen toegevoegd aan het 
partnerpensioen van de huidige partner.

Nabestaandenpensioen gaat omhoog
Vanaf 2016 gaat het nabestaandenpensioen bij overlijden 
op of ná 67 jaar voor iedereen naar 70% van het 
ouderdomspensioen. In 2015 was dit voor de meeste 
mensen 50%. Aan het nabestaanden pensioen dat u al 
heeft opgebouwd, verandert niets. Door de verhoging 
van het nabestaandenpensioen bouwt u vanaf 2016 
maximaal nabestaandenpensioen op. Daarom is het 
dan niet meer nodig om met ABP PartnerPlusPensioen 
extra nabestaandenpensioen op te bouwen. Het ABP 
PartnerPlusPensioen dat u al heeft opgebouwd, blijft 
behouden.

AOW gaat versneld omhoog
Afgelopen voorjaar is de Eerste 
Kamer akkoord gegaan met het 
wetsvoorstel voor versnelde 
verhoging van de AOW-leeftijd. 
Die wordt in 2021 67 jaar. Sinds 
2015 is de pensioenregeling 
gekoppeld aan de AOW-leeftijd 
(dat geldt niet voor defensie). 
Het ABP KeuzePensioen gaat 
standaard in op uw AOW-leeftijd 
(tenzij u zelf besluit om eerder 
of later te stoppen met werken).

Nieuwe regels maken pensioenen 
stabieler 

Om pensioenen en pensioenpremies stabieler te maken, 
gelden sinds januari nieuwe, strengere regels. Deze regels 
zorgen ook voor een eerlijkere verdeling van mee- en 
tegenvallers over de generaties. Wat betekent dit concreet 
voor de pensioenen van de deelnemers? 

Door de nieuwe regels zijn pensioenen stabieler 
geworden. De (beleids)dekkingsgraad van ABP bepaalt 
of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd. Voor ABP 
geldt een vereiste beleidsdekkingsgraad van ca. 128%. 
Is de beleidsdekkingsgraad te laag? Dan moet het fonds 
een herstelplan opstellen om binnen tien jaar voldoende 
financiële buffers te krijgen. Daarnaast is wettelijk bepaald 
dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan vijf jaar 
onder 104,2% mag liggen. Als ABP niet kan voldoen aan 
deze eisen, moet het fonds de pensioenen verlagen. Een 
eventuele verlaging mag over maximaal tien jaar gespreid 
worden, zodat een pensioen niet plotseling fors lager 
wordt.

Indexatie is lastiger
De nieuwe pensioenregels maken het lastiger om de 
pensioenen te indexeren en gemiste indexatie in te halen 
(na-indexatie).
• Gedeeltelijke indexatie is mogelijk bij een 
beleidsdekkingsgraad van 110% (dat was 104,2%) of 
hoger.
• Volledige indexatie is mogelijk bij een  beleids-
dekkingsgraad vanaf circa 130%.
• Na-indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad 
vanaf ca. 130%.
• Maximaal 20% van de financiële reserve die 
een pensioenfonds heeft (het zogenoemde 
vermogensoverschot) mag gebruikt worden voor na-
indexatie. Het vermogensoverschot is de financiële reserve 
boven de grens van circa 130%.

Beëindigen verlagingen
Voor het beëindigen van eventuele verlagingen van de 
pensioenen gelden nu dezelfde regels als voor een na-
indexatie. Tot 2015 mochten verlagingen al beëindigd 
worden vanaf een dekkingsgraad van 104,2%, nu ligt de 
grens om de verlaging te beëindigen dus op circa 130%.

Overzicht versnelde verhoging AOW-leeftijd
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IKAP-doelen 

De doelen in IKAP kunnen u belastingvoordeel opleveren. 
Hieronder staan de mogelijkheden en de bijbehorende 
voorwaarden. 
• Minder werken (extra vrije tijd)
Met toestemming van uw werkgever kunt u jaarlijks extra 
vrije tijd bijkopen. Voor één uur extra vrije tijd betaalt 
u het bedrag dat overeenkomt met uw salaris per uur. 
U kunt uw vakantie-uitkering niet gebruiken voor het 
kopen van extra vrije tijd. Via IKAP kunt u maximaal 80 
uur op jaarbasis minder werken. Als u parttime werkt, 
dan geldt een evenredig lager aantal uren. Werkt u meer 
dan 36 uur per week? Dan moet u uw arbeidsduur eerst 
terugbrengen tot 36 uur, anders kunt u geen extra vrije 
tijd kopen.
• Fiets
U gebruikt de fiets op meer dan de helft van uw 
werkdagen voor woon-werkverkeer. 
U kunt maximaal 749 euro inzetten als u in het 
lopende kalenderjaar en in de daaraan voorafgaande 2 
kalenderjaren IKAP niet voor de aanschaf van een fiets 
heeft gebruikt. Dit is niet mogelijk als uw werkgever voor 
woon-werkverkeer aan u een fiets heeft verstrekt of ter 
beschikking heeft gesteld in dezelfde periode.

Voorbeeld
U heeft in oktober 2014 via IKAP 749 euro voor een fiets 
ingezet. Dan is IKAP niet mogelijk in 2015 en niet in het 
jaar 2016, maar vanaf januari 2017 weer wel. Het maakt 
daarbij niet uit in welke maand u de fiets inzet, als er 
maar 2 kalenderjaren tussen zitten. 

Heeft u voor uw fiets in het kalenderjaar waarin u 
deze heeft aangeschaft via IKAP geen fiscaal voordeel 
genoten? Dan kunt u daarvoor in de daarop volgende 
kalenderjaren nog een verzoek indienen. U kunt dan 
een fiscaal voordeel genieten over ten hoogste de nog 
niet verstreken afschrijvingstermijnen en rekening 
houdend met de restwaarde (10%) van die fiets. 
Hierbij is de aankoopdatum van belang. Er geldt een 
afschrijvingstermijn van 5 jaar. Bekijk de berekening 
afschrijving IKAP-fiets. 

Let op! Een fiets die onder de IKAP-regeling valt is 
een fiets die voortbeweegt door de inspanningen van 
de berijder. Ook de zogenaamde elektrische fiets met 
trapondersteuning valt hieronder. Echter, een fiets die 
kan worden aangedreven door een (hulp)motor waarbij 
de berijder niet hoeft te trappen, valt dus niet onder de 
IKAP-regeling.
• Fietsverzekering
U gebruikt de fiets op meer dan de helft van uw 
werkdagen voor woon-werkverkeer. Dat hoeft geen IKAP-
fiets te zijn.
• Inrichten telewerkruimte
U kunt maximaal 1.815 euro per 5 jaar inzetten (onbelast 
maximumbedrag). U kunt dit bedrag gebruiken voor 
de meubilering en stoffering van de werkruimte, 
maar niet voor de aanschaf van een computer. De 

werkruimte moet voldoen aan de arbo-eisen. U werkt 
minimaal een dag per week thuis en heeft hiervoor een 
telewerkovereenkomst getekend.
• Vakliteratuur
U kunt IKAP-bronnen inzetten voor de voor uw rekening 
blijvende kosten van alle literatuur, vakbladen en 
tijdschriften die gewoonlijk in uw beroepsgroep worden 
gebruikt.
• Studie en/of opleiding voor beroep
U kunt IKAP-bronnen inzetten voor de voor uw rekening 
blijvende kosten voor studie/opleiding. Dit is alleen 
mogelijk in het jaar waarin u deze kosten betaalt. Het 
betreft een studie of opleiding die is gericht op het 
uitoefenen van een (toekomstig) beroep of het op peil 
houden van uw vakkennis.
• Openbaar vervoerbewijzen
Voor uw woon-werkverkeer per openbaar vervoer kunt 
u de Mobiliteitskaart Rijksoverheid aanvragen. Bij het 
aanvragen van de kaart bij Mobility Mixx kunt u ook 
aangeven of u de kaart voor het reizen met de trein 
wil laten opwaarderen van 2e naar 1e klas. De kosten 
daarvoor zijn voor uw eigen rekening. U kunt hiervoor via 
IKAP een fiscaal voordeel genieten.
• Vakbondscontributie
U kunt IKAP-bronnen inzetten voor de door u betaalde 
vakbondscontributie. Dit is ook mogelijk als deze via 
uw werkgever door een inhouding op uw salaris wordt 
betaald.
• Bedrijfsfitness
Via IKAP kunt u een belastingvrije vergoeding krijgen van 
de voor uw rekening blijvende kosten van bedrijfsfitness. 
Er zijn daarbij 3 opties:
1) op de werkplek of een vaste locatie die uw werkgever 
aanwijst; 
2) in een fitnesscentrum dat uw werkgever voor alle 
werknemers binnen een onderdeel bepaalt;
3) in alle vestigingen van een fitnesscentrum waarmee de 
werkgever een overeenkomst sluit.
• Aanvullende belastingvrije vergoeding woon-

werkverkeer
In de maand november wordt de eindejaarsuitkering 
automatisch ingezet als bron voor een aanvullende 
belastingvrije vergoeding voor (een deel van) het woon-
werkverkeer. Ook (een deel van) het salaris kan daarvoor 
worden gebruikt.

De hoge kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer 
bedraagt 0,19 euro per kilometer. Dit is gelijk aan de 
fiscaal maximaal onbelast te betalen vergoeding. Daarom 
kunt u alleen aanspraak maken op een aanvullende 
vergoeding als u de lage kilometervergoeding krijgt 
van 0,06 euro per kilometer en voor de kilometers 
waarvoor u niet de gebruikelijke vergoeding krijgt. Ook 
wordt rekening gehouden met eventueel toegekende 
hoge kilometervergoeding voor dienstreizen. Een 
rekenvoorbeeld vindt u onder Woon-werkverkeer.

Bij ontslag kunt u op het ontslagformulier aangeven of u 
de eindejaarsuitkering (en eventueel salaris) wilt inzetten 
voor de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer. 
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IKAP Voordeel Vakbondscontributie

Voordeel!
Maak gebruik van IKAP zodat jouw lidmaatschap van de 
VPW nog goedkoper wordt.

Het lidmaatschap van de VPW levert je veel voordelen 
op. Eén van die voordelen is de fiscale regeling 
vakbondscontributie. Zo kun je ieder jaar geld besparen 
door de vakbondscontributie in te zetten via de IKAP-
regeling. 

Wat houdt de fiscale regeling precies in? 
Door gebruik te maken van de IKAP-regeling (via het 
P-Direkt portaal) krijg je een gedeelte van de betaalde 
vakbondscontributie terug. Je werkgever verrekent de 

betaalde contributie eenmaal per jaar met de door jou 
in te zetten inkomstenbron. Hierdoor krijg je al snel 40% 
korting op de betaalde contributie. 

Hoe werkt het? 
Simpel gezegd gaat dit als volgt. Op jouw salarisstrook 
staat hoeveel contributie je per maand betaalt. Je kunt 
dan eenvoudig uitrekenen wat je op jaarbasis betaalt. 

En dan?
De eerste post op je salarisstrook is je brutoloon. Van dat 
bedrag (of van de bruto eindejaarsuitkering, vakantiegeld 
etc.) wordt de door jouw betaalde vakbondscontributie 
afgetrokken. Je brutosalaris wordt daardoor lager voor de 
berekening van loonheffing.
Vervolgens wordt de gebruikelijke inhouding, zoals 
loonheffing uitgevoerd. Je betaalt zodoende dus minder 
belasting. Daarna wordt het eerder genoemde bedrag 
aan vakbondscontributie netto weer bij je loon opgeteld. 
Uiteindelijk leidt dit onder de streep van jouw salarisstrook 
tot het fiscale voordeel. 

NB: Wil je vakantiegeld inzetten. Zorg dan dat je de IKAP-
aanvraag altijd voor 1 mei invult. Na de maand mei kan er 
namelijk geen vakantiegeld meer ingezet worden.

Hoe groot is het voordeel?
De precieze grootte van het voordeel is afhankelijk van het 
voor jou geldende belastingtarief. 

Kun je ook vakbondscontributie van voorgaande 
jaren nog inzetten in de IKAP-regeling?
Nee, jammer genoeg niet. 
Alléén betaalde contributie van het lopende kalenderjaar 
mag van de Belastingdienst fiscaal verrekend worden.

Redactieleden gezocht!
Lijkt het je leuk om mee te bepalen wat voor onderwerpen aandacht krijgen in ons blad en op welke manier? 
Wil je betrokken zijn bij journalistieke producties en vormgeving? Voor de redactie van VPW-nieuws zijn we op 
zoek naar nieuwe leden. Kom kennismaken met de redactie! Schrijfervaring en redactionele ervaring zijn niet 
noodzakelijk, wel enthousiasme en inzet.
 
Wat verwachten we van je?
Als redactielid breng je ideeën in en bepaal je, samen met andere redactieleden, wat de inhoud van het nieuwe 
nummer gaat worden. Vervolgens ga je zelf aan de slag en creëer je jouw eigen artikel. Je krijgt daarbij steun van 
onze eindredacteur en jouw artikel wordt visueel versterkt door foto’s en cartoons. Je leest de artikelen van de 
andere redactieleden, let op taalgebruik en helderheid en beslist mee over het redactiebeleid. Bovendien breng jij 
binnen dit alles ook jouw eigen persoonlijkheid in. 
 
Waarom meedoen?
Als redacteur zit je bovenop de laatste ontwikkelingen 
in jouw werk, raak je goed geïnformeerd, doe je leuke 
en interessante contacten op en heb je de kans om je 
pen te laten 'horen'. Als redactielid van VPW-nieuws 
heb je jaarlijks recht op 208 uren vakbondsverlof en 
een fatsoenlijke reiskostenvergoeding. Wil je een keer 
kennismaken of heb je behoefte aan meer informatie? 
Stuur dan een e-mail naar info@vpwnet.com.
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Vraag en Antwoord van Marianne Wendt

Vraag: Ik las in de krant dat bij de politie een betere cao is afgesloten dan de cao Rijk. Hoe kan dit nu? 
Bij de loonruimteovereenkomst is toch besloten dat alle sectoren evenveel loonruimte krijgen? Hoe kan 
de politie dan meer loon krijgen?
Antwoord: Bij de politie loopt al lang een conflict over een nieuwe cao. Om deze reden is een onafhankelijke deskun-
dige, de heer Borstlap, gevraagd om een advies te geven om uit dit conflict te komen. Hij adviseerde om een langere 
looptijd te overwegen zodat hierdoor financiële ruimte beschikbaar kwam voor salaris en andere arbeidsvoorwaarden. 
Dat is nu ook gebeurd. Politiemensen krijgen 6,5 procent meer loon in drie jaar, plus eenmalig 1.000 euro bruto. In de 
loonruimteovereenkomst is 5,05 procent loonruimte beschikbaar voor twee jaar en eenmalig 500 euro. 

Vraag: Ik krijg al jarenlang 0,6 cent per kilometer vergoed, omdat ik met de auto naar mijn werk rijd. 
Wordt dit bedrag nooit aangepast aan de inflatie?
Antwoord: Ja dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Het maximumbedrag per maand per kilometer wordt verhoogd met 
de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse. Deze prijsstijging bedraagt 2,02%. Vorig jaar bedroeg het onafgeronde 
maximumbedrag per kilometer 0,0618 eurocent en werd dit afgerond naar 6 cent. Volgend jaar wordt het onafgeronde 
bedrag vastgesteld op 6,30 eurocent, en is rekenkundig afgerond op 6 eurocent. Het bedrag wordt dus wel jaarlijks 
aangepast, maar door de afronding naar eurocenten merk je dit niet.

Vraag: Hoeveel verlofdagen kan ik meenemen naar volgend jaar?
Antwoord: Recentelijk is de verlofsystematiek gewijzigd. Om deze reden geldt voor dit jaar een overgangsmaatregel:
• Alle verlofuren gaan zonder maximum over naar 2016.
• U krijgt tot 1 januari 2021 de tijd om deze verlofuren op te nemen.
• Hiervan mag u per kalenderjaar maximaal 22 vakantie-uren verkopen, bij een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur 

per week. Bij een andere arbeidsduur geldt een evenredig aantal uren.
U kunt dus al uw verlofdagen meenemen naar volgend jaar. Let op: dit geldt niet voor ADV-dagen. ADV-dagen die u niet 
heeft opgenomen in 2015 vervallen.

Wijzigingen rondom uw vakantierechten: wat betekent dit voor u?

Per 1 januari 2016 wijzigen de regels rondom uw vakantierechten. In het Sectoroverleg Rijk is afgesproken dat deze 
regels zoveel mogelijk moeten aansluiten bij wat daarover is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de 
regels voor rijksambtenaren grotendeels gelijk worden getrokken met de regels voor het bedrijfsleven.

Wat verandert er op 1 januari 2016? De belangrijkste wijzigingen rondom uw vakantierechten op een rij:
• U krijgt voortaan wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren. De totale omvang van uw vakantie-uren wijzigt 

daarbij niet.
• De wettelijke vakantie-uren die u ontvangt op 1 januari 2016, kunt u opnemen in 2016 en 2017. Daarna vervallen 

ze.
• De bovenwettelijke vakantie-uren die u ontvangt op 1 januari 2016 

kunt u opnemen tot en met 31 december 2021. Daarna vervallen ze.
• Er geldt een overgangsrecht voor de vakantie-uren die u in 2015 

niet heeft gebruikt of verkocht. Deze kunt u opnemen tot en met 31 
december 2020.

• Vanaf 1 januari 2016 bouwt u ook bij (langdurige) ziekte vakantie-
uren op.

• Neemt u tijdens uw ziekteperiode vakantie-uren op, dan boekt u deze 
vakantie-uren voortaan wel af.

• De regels over het minimum aantal op te nemen uren vervallen.
• De regels over compensatie-uren veranderen niet; niet opgenomen 

compensatie-uren vervallen aan het einde van het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd.

Handige brochure
In de brochure ‘Wijzigingen rondom uw vakantierechten’  (te vinden in uw P-direct portaal) vindt u een overzicht 
van alle veranderingen per 1 januari 2016. Ook leest u hoe u vanaf 11 januari 2016 uw verlof registreert in het 
P-Direktportaal en met de P-Direkt app.

Let op! Bent u werkzaam bij het ministerie van Financiën? Dan registreert u uw verlof niet in het P-Direktportaal. 
Kijk voor aanvullende informatie van uw ministerie bij 'Vakantie uren overboeken naar volgend jaar' op Rijksportaal 
Personeel.
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Opgestapt OR-lid opnieuw verkiesbaar?

Als een OR-lid tussentijds uit de ondernemingsraad gestapt is, mag hij zich dan weer verkiesbaar stellen voor de OR?
Ja, dat mag. De WOR kent geen regels die het uitsluiten dat een tussentijds vertrokken OR-lid zich later opnieuw ver-
kiesbaar mag stellen. In het OR-reglement mogen nadere regels zijn opgenomen met betrekking tot OR-kandidaten, 
maar die mogen niet in strijd zijn met de wet. De WOR laat weten dat in het reglement een afwijking mag worden 
opgenomen ten aanzien van de diensttijd van een kandidaat; andere mogelijkheden staan niet in dit artikel van de WOR 
(zie artikel 6 van de WOR).

Artikel 6 van de Wet OndernemingsRaad
1. Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in 
de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun 
midden worden gekozen. De wet geeft een vaste verhou-
ding tussen het aantal werknemers en de omvang van de 
ondernemingsraad.

Aantal werknemers Leden in de OR 
Minder dan 50 werknemers 3 leden

50 tot 100 werknemers 5 leden

100 tot 200 werknemers 7 leden

200 tot 400 werknemers 9 leden

400 tot 600 werknemers 11 leden

600 tot 1000 werknemers 13 leden

1000 tot 2000 werknemers 15 leden

Vervolgens bij elk volgend duizendtal werknemers 2 leden 
meer, tot ten hoogste 25 leden.

1. De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in zijn reglement zowel een afwijkend aantal leden 
vaststellen, als bepalen dat voor een of meer leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. 
Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.

2. Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste 6 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.
3. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste een jaar in de onderneming 

werkzaam zijn geweest.
4. De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze 

wet in de onderneming, gezamenlijk een of meer groepen van personen die anders dan op grond van een arbeids-
overeenkomst met de ondernemer, dan wel krachtens publiekrechtelijke aanstelling regelmatig in de onderneming 
arbeid verrichten, aanmerken als in de onderneming werkzame personen, dan wel een of meer groepen van die 
personen niet langer aanmerken als in de onderneming werkzame personen. Komen de ondernemer en de onderne-
mingsraad niet tot overeenstemming, dan 
kan ieder van hen een beslissing van de 
kantonrechter vragen.

5. De ondernemingsraad kan in zijn regle-
ment afwijken van hetgeen in het tweede 
en derde lid van dit artikel ten aanzien van 
de diensttijd is bepaald indien dit bevorder-
lijk is voor een goede toepassing van deze 
wet in de onderneming.

6. Tijdens een zittingsperiode van de onder-
nemingsraad kan geen wijziging worden 
gebracht in het aantal leden van de raad 
op grond van vermeerdering of vermin-
dering van het aantal in de onderneming 
werkzame personen.

Bron: Redactie ORnet  (4 dec. 2015) 
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Interview   
Dhr. Wellinga - 60 jaar lid VPW

Op een mooie decembermiddag reed ik naar het maasdorpje Belfeld, om een bezoek te bren-
gen aan de heer Wellinga. Daar aangekomen werd ik hartelijk ontvangen met koffie en een echt 
stukje Limburgse vlaai. Het gesprek kwam vanzelf op gang na dat hij het verhaal erbij haalde van 
zijn 50ste Jubileum wat door Tiny zo voortreffelijk was weergegeven. Toen leefde zijn vrouw nog, helaas 
is zij een paar maanden voor hun 50ste huwelijkjaar overleden. 

De heer Wellinga is een goede verteller, die op zijn 31ste al riviermeester was. “Een van de jongste van Nederland”, zo 
ver als hij weet, verteld hij trots. In de tijd dat hij riviermeester werd was het allemaal nog niet zo geautomatiseerd als 
vandaag de dag en werden ze voornamelijk bakenmeester genoemd, een benaming die de binnenvaartschippers nog 
steeds gebruiken. Het werk was vaak zwaar en er waren toen nog koude winters met ijsgang en gevaarlijke situaties 
op de rivier. In 1957 was hij al getrouwd. “Ja ik moest trouwen” zei hij lachend “niet omdat er kinderen kwamen maar 
omdat je anders geen huis kon krijgen”, in die tijd was dat nu eenmaal zo. Hij heeft in zijn loopbaan op verschillende 
rivieren en plaatsen gevaren als riviermeester bij Rijkswaterstaat, onder andere in Nijmegen, Lobith, Cuijk, Venlo en 
Belfeld. Zijn tijd in Lobith was voor hem zonder meer de fijnste tijd in zijn loopbaan, al heeft hij het overal wel naar zijn 
zin gehad. Vanaf  1967 tot begin 1989 was hij riviermeester in Belfeld, daar is hij toen ook meteen gaan wonen. In die 
tijd moest de gemeente huizen vrijhouden voor Rijksambtenaren die binnen hun gemeente werkten. Tevens werd van 
de werknemer verwacht dat hij zo dicht mogelijk bij zijn werk woonde. Hij heeft er altijd leuk gewoond en zich er wel 
thuis gevoeld, maar eens per jaar gaat hij toch graag weer even terug naar de omgeving van Hattum en Blokzijl waar 
oorspronkelijk zijn roots liggen. 

De heer Wellinga is inmiddels al 81 jaar en alleen-
staand. Dat gaat hem nog goed af, hij zorgt zelf 
voor zijn  eten en  drinken en het huishouden. Hij 
verveelt zich geen moment en als hij klaar is met 
zijn dagelijkse werkzaamheden doet hij graag even 
wat op zijn computer. Hij heeft een mooie collectie 
foto’s van plaatsen waar hij ooit is geweest en heeft 
onder andere een mooie Donaureis gemaakt. Over 
deze reis kan hij veel vertellen en de mooie plaatjes 
die hij daaraan heeft overgehouden in zijn computer 
bewaard. Hij heeft nog leren internetbankieren en 
andere noodzakelijke zaken waar je vandaag de dag 
bijna niet meer omheen komt. Tussendoor maakt hij 
nog vaak gezellig een puzzel in een ouderwets puz-
zelboekje, maakt een wandeling of gaat er eens een 
weekeindje of iets langer tussenuit met een bus-
reis. Zijn grootste hobby is zwemmen, hij zwemt al 
15 jaar in Duitsland net over de grens. Vroeger een 
paar keer in de week en tegenwoordig nog een maal 
per week, hij doet het nog steeds graag en voelt 
zich er goed bij. 

In zijn jonge jaren heeft hij een paar rampen meegemaakt die hij nooit zal vergeten. In de eerste plaats de waters-
noodramp in Zeeland in 1953 waar hij in de buurt was en mee heeft geholpen om de gevolgen van deze ramp te helpen 
opruimen, en de ramp met de Tina Scarlett in Emmerich, waarover het volgende is vermeld “ Elf schepen in brand, twee 
doden en een miljoenenschade. Dat is de trieste uitkomst van de scheepsramp bij Emmerich op 7 oktober 1960. Die dag 
ramt de 78 meter lange veerboot Tina Scarlett de tanker Diamant. Een ramp van nog grotere omvang wordt voorkomen 
door dapper ingrijpen van een aantal schippers. Ik had er nog nooit van gehoord maar als je ziet hoe omvangrijk deze 
ramp was kan ik begrijpen dat het nooit meer van je netvlies verdwijnt. 
Voor mij werd het na anderhalf uur toch echt tijd om op te stappen en na de uitreiking van de oorkonde en  het maken 
van de foto, nam ik afscheid en ging weer huiswaarts. 

Ria Kauwenberg-van der Weerden
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De voorbereidingen voor het belastingjaar 2015 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 
mogelijk 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 2016 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 
belastingaangifte.
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 2015 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 2016 naar:
VPW t.a.v. Belastingservice

Snouckaertlaan 32
3811 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 1 februari 2016 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 1 februari en 31 maart 2016 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  (locaties onder voorbehoud)

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


