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Op het moment dat ik dit schrijf is het 9 
december 2014 en gaan mijn gedachten uit naar 
het nieuwe jaar.
Wat daar natuurlijk bij hoort is dat ik, namens het gehele 
bestuur,  de wens uitspreek dat  u en uw dierbaren een gezond, 
mooi, maar vooral een veilig jaar tegemoet gaan. 

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen in de VPW. 
Het ledenaantal groeit gestaag. Dit komt mede door de onrust 
die er is binnen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. 
Maar door uw vertrouwen in de VPW heeft u collega’s kunnen 
overtuigen ook lid te worden. Mijn dank daarvoor!

Het afgelopen jaar is voor zover ik heb meegemaakt het 
pittigste jaar geweest voor het kantoor  in Amersfoort. Er is 
ongelooflijk veel tijd gestoken in het voorbereiden en bijwonen 
van de hoorzittingen naar aanleiding van OP2015.
Bijzonder was ook de hoorzitting op woensdag 26 november 
2014 in de zaak betreffende het niet toekennen van een 
consignatievergoeding bij reservediensten. De zitting werd 
gehouden in het Beatrixpark in Den Haag. Van nagenoeg alle 
verkeersposten was wel iemand aanwezig. Dit gaf aan de zitting 
een bijzondere sfeer en de VPW-delegatie o.l.v. Mr. Jacques 
Dijkgraaf voelde zich erg gesterkt door de aanwezigheid van 
de medewerkers. 
De uiterlijke datum waarop er een Beslissing op Bezwaar (BoB) 
beschikbaar moet zijn is 23 januari 2015. Dus zeer binnenkort.

In het DGO van 19 november 2014 stonden een aantal 
belangrijke onderwerpen op de agenda, o.a. een voorstel 
voor de wijze van arbeidsvoorwaardelijke afhandeling van het 
overdrachtskwartier bij RWS. Er is toen afgesproken dat de 
bonden uiterlijk 2 december zouden laten weten of zij konden 
instemmen met dit voorstel.  Op 2 december 2014 hebben 
de vier vakbonden aan RWS laten weten niet te kunnen 
instemmen met het voorstel.

De afgelopen maanden zijn er bij de VPW honderden mails en 
telefoontjes binnen gekomen over de roosters die geproduceerd 
zijn door de NRG (Normroostergenerator). Vooral het feit dat 
de roosters van 2015 al in SAP geplaatst zijn, zonder dat 
deze roosters goedgekeurd zijn door de OR en zonder dat het 
draagvlak onder de medewerkers is meegewogen heeft veel 
stof doen opwaaien.

Op 13 november 2014 hebben de leden van de Pensioenkamer 
een handtekening gezet onder het onderhandelingsresultaat, 
dat eerder bereikt werd over de aanpassing van de ABP-
pensioenregeling. Meer over het Pensioenakkoord kunt u lezen 
op blz. 10 en 11 van dit blad.

Wat zal ons het nieuwe jaar brengen?  Eindelijk een CAO? Een 
loonsverhoging? Het begint nu echt wel serieus tijd te worden 
voor acties.  De klok tikt al op dit moment van schrijven 1438 
dagen dat we geen CAO RIJK hebben. Kijkt u eens op de 
website www.vakbondinactie.nl.

Secretariaatsmededelingen nov/dev 2014
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Servicepagina
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
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 bestuursver-
gadering kunt u dit mailen naar info@vpwnet.com.  

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.

Algemene Ledenvergadering
21-04-2015 Van der Valk 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 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 
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 Hoofdbestuur

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
OP2015
De reeks hoorzittingen n.a.v. het plaatsingsproces OP2015 is nagenoeg ten einde. Er lopen 
nog enkele bezwaren n.a.v. de tweede of derde ronde van het plaatsingsproces.
Ook gaat er in een aantal gevallen beroep aangetekend worden.

Reservediensten en consignatietoeslag
Op 26 november 2014 diende de hoorzitting inzake het bezwaar tegen niet toekennen van een 
consignatievergoeding bij reservediensten. Als alle bezwaarden waren uitgenodigd had het Beatrixtheater afgehuurd 
moeten worden, nu met een groep vertegenwoordigers vulden we een flinke zaal van het Beatrixpark (BZK) in Den 
Haag. Mr. Jacques Dijkgraaf leverde voortreffelijk werk en de aanwezigheid van veel VPW-ers die verbaal en non-verbaal 
hun mening kenbaar maakten  gaf deze zitting wel een bijzondere sfeer. Rond 23 januari 2015 zullen we een Beslissing 
op Bezwaar ontvangen, iets waar we reikhalzend naar uitkijken.

Functieherwaardering
De  72 bezwaren inzake de functieherwaardering zijn van de EC O&P 
doorgestuurd naar de CABF, de Commissie van Advies Bezwaren 
Functiewaardering. We hebben inmiddels ontvangstbevestigingen 
binnen van de CABF. Hiermee zijn de juridische termijnen veilig gesteld.

Roosters….
Eind vorig jaar was al wel duidelijk dat het niet soepel verliep met de 
nieuwe roosters.
De combinatie van de invoering van de Leidraad Roosterperspectief & Anders Werken die bedoeld is om de regels 
rondom de roosters te uniformeren en de invoering van de NRG (normroostergenerator) die de roosters produceert, 
bleek geen gelukkige. Gedurende 2014 zijn de problemen niet opgelost, maar juist verder toegenomen. Inmiddels 
liggen er roosters die niet voldoen aan wet- en regelgeving, niet voldoen aan de door TNO opgestelde planregels en dus 
niet gedragen worden door de medewerkers. De OR was hier dan ook bijzonder ongelukkig mee.
Het gaat er naar uitzien dat ook hier het juridische traject ingeslagen moet gaan worden. Wat jammer, want wat een 
verspilling van tijd, geld en energie.

Nog meer werk aan de winkel
Zoals ik in het vorige VPW-nieuws al schreef en u na het lezen van bovenstaande wel zult begrijpen is er ongelooflijk 
én onnodig veel werk aan de winkel. Op (te) veel verschillende gebieden zijn momenteel veranderingen gaande en 
omdat deze veranderingen bepaald geen verbeteringen zijn, maar worden ervaren als een afbrokkeling van rechten en 
voorzieningen is er toenemende onrust en lopen er heel veel bezwaarzaken. Dat gevoegd bij het feit dat er ook nog wat 
werkdagen uitvallen door de feestdagen, maakt dat we momenteel echt alle zeilen bij moeten zetten.
Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk uw vragen per mail stellen, dat kunnen we vlotter verwerken.

Secretariaatsmededelingen November-December 2014

Nieuwe leden:
Dhr. L.E.P. Trommelen    - VWM
Dhr. J.T.R. Kippersluijs    - Oost-Nederland
Dhr. H.A. van Dongen    - VWM
Dhr. T. Hoogervorst    - VWM
Mw. S. Swenneker-Morsink   - VWM
Dhr. H.J.M. Elschot    - Oost-Nederland
Dhr. D. Reyne     - VWM
Dhr. Hems     - VWM
Dhr. R. van Strien    - VWM
Dhr. M. La Croix     - Kust en Delta
Dhr. D. van Beelen    - Kus

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. W.A. Brink     - Gep.lid

Trees Overhein

Ledenwerfkampioen
In 2014 zijn er bij de VPW 77 nieuwe leden 
ingeschreven. Daar hebben verschillende 
trouwe VPW-leden hun best voor gedaan.
Wouter Vastrick heeft maar liefst vijf nieuwe 
leden weten te winnen voor de VPW en is 
daarmee de ledenwerfkampioen van dit jaar.  
Hij ontvangt hiervoor een extra cadeaubon. 
Hartelijk dank voor je inzet! 
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De redactie van het VPW-nieuws wil graag de mening van de leden over het VPW-nieuws zodat wij het blad beter aan 
kunnen laten sluiten op onze leden. Daarom verzoeken we u deze enquête in te vullen en op te sturen naar onderstaand 
adres. Onder de inzenders wordt een VVV-cadeaubon verloot van €25,-. 

Haalt u het blad uit de verpakking?
☐ Ja, altijd
☐ Meestal wel
☐ Soms
☐  Nooit, het blad gaat ongeopend weg (hartelijk dank voor uw medewerking!)

Het VPW nieuws verschijnt 6 x per jaar. 
☐ Dit is precies goed 
☐ Dit is te vaak, ............ keer per jaar is voldoende. 
☐ Dit is te weinig, ............ keer per jaar is voldoende. 

De cover
☐ Is prima, aansprekend
☐ Geen idee, is onopvallend
☐ Maakt me niet uit
☐ Spreekt me niet aan. Wat me meer aan zou spreken is: .............................................................................

Welk artikel leest u? (kruis aan wat van toepassing is)
    Altijd  Meestal  Soms  Nooit
Voorwoord voorzitter  ☐  ☐  ☐  ☐  
Nieuws van kantoor  ☐  ☐  ☐  ☐
Het hoofdartikel   ☐  ☐  ☐  ☐
Het IB-artikel   ☐  ☐  ☐  ☐
De OR-artikelen   ☐  ☐  ☐  ☐
Interview jubilaris  ☐  ☐  ☐  ☐

Het hoofdartikel betreft regelmatig een project van Rijkswaterstaat. Wat vind u van dit artikel?
☐ Ik vind het hoofdartikel meestal interessant
☐ Ik heb geen voorkeur voor een thema of onderwerp
☐ Ik zou liever andere onderwerpen aantreffen, namelijk .................................................................................
☐ Anders: ....................................................................................................................................................

Wat mist u in het VPW Nieuws, waar zou u meer over willen lezen?

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

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

Leest u het VPW nieuws via onze internetsite www.vpwnet.com?
☐ Ja, altijd
☐ Meestal
☐ Soms
☐ Nee, nooit

Stelt u prijs op voortzetting van toezending van het VPW nieuws per post?
☐ Ja
☐ Nee, ik lees het blad net zo gemakkelijk via de website. U mag mij van de verzendlijst halen
☐ Nee, ik heb geen behoefte aan het VPW Nieuws. U mag mij van de verzendlijst halen. 

Gaarne deze enquête sturen naar:
VPW, antwoordnummer 341, 3800 VB  Amersfoort

(Een postzegel is niet nodig)

Enquête VPW Nieuws
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Artikel
Hij was voorzitter van de vakbond VPW en 
betonspecialist bij Rijkswaterstaat. Een al op jonge 
leeftijd ontloken liefde voor weg- waterbouw en de 
wens om mensen te helpen, zijn de drijfveren voor 
lange loopbanen bij bond en beton. Nu is hij met 
pensioen en doet hij het wat rustiger aan. O, hij 
zingt nu ook op maandagavond. Aat Hoogstraten 
(71): “Mijn zangavonden zijn heilig, daar zet ik, 
bijna, alles voor opzij.”

De VPW, voluit ‘Vereniging van Personeel van Verkeer en 
Waterstaat’, is een vakbond voor het personeel van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het secretariaat is 
gevestigd in een oud herenhuis in een lommerrijk wijkje 
in Amersfoort. Op de derde woensdag van september, 
óók een heerlijke nazomerdag, ontmoet ik daar Aat 
Hoogstraten, en wel voor een interview.  De redactie van 
VPW-nieuws is namelijk reuze benieuwd hoe het nu toch 
gaat met het drukke baasje van weleer. Ja natuurlijk, er 
is ook tijd om even terug te blikken. Aat Hoogstraten, 
drie jaar met pensioen, weet het zeker. Geen van de 
clichés over gepensioneerden past hem. Hij is niet in 
een zwart gat getuimeld en hij heeft zich ook niet achter 
de geraniums verstopt.  Hij weet nog steeds alles van 
betonreparatie en zo nu en dan verhuurt hij die kennis aan 
aannemerscombinaties. Binnenkort vliegt hij naar Curaçao 
voor een gevalletje betonrot.

Ontspannen
Als voorbereiding op het ‘nieuwe’ leven volgen veel 
aanstaande gepensioneerden de cursus ‘Pensioen in zicht’.  
Aat Hoogstraten niet. “Mijn afdelingshoofd vroeg of ik dat 
wel wilde. Ik stelde haar de wedervraag: ‘jouw budget is 
zeker erg laag?’ Ja, zei ze. Nou ,toen hoefde het niet van 
mij. Mijn echtgenote vond het wel jammer, zij had best wel 
een dag of drie op de hei willen zitten.” 

Zijn leven, en ook dat van zijn vrouw,  is vanzelfsprekend 
veranderd. Openhartig openbaart hij zijn doorsnee 
dagindeling en die klinkt best ontspannen. “We hebben nu 
een heel ander ritme. Daardoor gaan de dagen misschien 
wel sneller. Meestal in bed nog lossen we de puzzeltjes 
uit de krant op, ontbijten, laten de hond uit en om een 
uur of elf zitten we  aan de koffie. Vaak is er dan een 
karweitje dat gedaan moet worden en dan is het alweer 
tijd voor thee of een borreltje. Nee, ik heb geen last van 
een zwart gat. Dat vroegen ze me ook toen ik, na acht 
jaar, uit de gemeenteraad stapte. Natuurlijk was ik alle 
avonden behoorlijk druk met de bond en de politiek. Maar 
een zwart gat? Nou, nee.”

Hij leent al 14 jaar zijn basstem aan een mannenkoor 
waarvan hij onlangs bestuurslid is geworden. Het koor 
oefent op dinsdagavond. Die avond is voor hem heilig. 
“Wat er ook gebeurt, die zangavond gaat door.” Inmiddels 
is zijn vrouw erin geslaagd hem mee te krijgen naar ‘haar’ 
oratoriumvereniging zodat ook de maandagavond heilig is. 
Beiden oefenen voor grote koorwerken. In november a.s. 
staat ‘Paulus’ van Felix Mendelssohn op het programma en 
in het  komend voorjaar hopen zij mee te zingen in Bach’s 
Matthäus Passion. 

Modderpoel
Het gesprek komt al snel, hoe kan het ook anders, op zijn 
werk bij Rijkswaterstaat. Hij vertelt dat hij in zijn vroege 
jeugd al een voorliefde had voor de weg- en waterbouw. 
Een groenstrookje voor het ouderlijk huis in Oegstgeest, 
tussen trottoir en de rijweg, bevatte meer zand dan gras. 
“Als het dan geregend had werd het een modderpoel en 
daar speelde ik dan in. Ik groef slootjes, bouwde sluisjes 
en dijkjes. Daar was ik altijd mee bezig, vond ik leuk.” 
Hij vertelt dat hij als 14 jarige jongen iedere vrije dag bij 
zijn vader in de woningbouw meewerkte. “Ik  heb daar 
van alles gedaan en heb daar later bij Rijkswaterstaat 
veel gemak van gehad. Nadat ik de LTS en de HTS had 
afgerond wilde mijn vader graag dat ik ook de bouw in 
zou gaan, liefst in het bouwbedrijf van mijn oom Wim.” 
Dit bedrijf  deed niet aan weg- en waterbouw zodat hij 
een andere weg insloeg. Nadat hij negen maanden bij een 
wegenbouwer had gewerkt trok hij de stoute schoenen 

Aat Hoogstraten al drie jaar met pensioen
Door: Jacques van Kesteren

“Het gaat nu wel snel hoor, 
voor je het weet is er wéér een week voorbij”
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aan en belde naar Rijkswaterstaat. “ Ik kon na een paar 
dagen al op gesprek komen en toen ik wegging was ik 
aangenomen. De brug over de IJssel bij Zwolle was net 
aanbesteed en daar hadden ze te weinig mensen voor, dus 
zeiden ze:  kom maar.” En dat was drie weken later.  

Spanbeton als hobby
Hij kijkt met veel voldoening terug op zijn werk bij 
Rijkswaterstaat. Nog altijd vindt hij het heel interessant. 

“Veel uitdagender en veel afwisselender dan de 
woningbouw. Ik heb steeds projecten gedaan waarvan 
er bijna nooit een hetzelfde was. Dat trok mij enorm. 
Bovendien werd je vaak geconfronteerd met dingen die 
anders waren dan verwacht. Je moest snel beslissingen 
kunnen nemen, inspelen op dingen, improviseren.” 
Als een van de beste projecten die hij bij Rijkswaterstaat 
heeft gedaan noemt hij de ringweg Amsterdam met de 
Zeeburgerbrug, een brug van 1200 meter, als het grootste 

afsluitstuk. “Dit project, afgerond in 1990, 
had heel veel specifieke bouwmethoden. 
Ondanks een verlies van 5 miljoen 
gulden vond ook de aannemer het een 
geweldig project. Ook de mensen van  die 
aannemerscombinatie, ik zie ze nog wel 
eens,  vinden dat het leukste bouwwerk 
dat  we gedaan hebben.” 
Voorgespannen beton, een specifiek 
onderdeel van de wegenbouw,  heeft zijn  
bijzondere belangstelling. “Spanbeton 
heeft mij altijd geïntrigeerd. Ik ben er 
altijd heel druk mee bezig geweest. Het is 
eigenlijk een hobby van mij. Ik heb daar 
in de avonduren ook les in gegeven, tien 
weken per jaar, 20 jaar lang.” Op de vraag 
wat voorgespannen beton is krijgt de 
verslaggever een minilesje:  “Spanbeton is 
een speciale techniek  om het beton lichter 
maar ook sterker te maken. Je moet het 
vooraf onder druk zetten waardoor het 
veel meer kracht kan opnemen. Je kan het 
vergelijken met een stapel boeken die je 
moet opruimen. Die klem je  horizontaal 
tussen je handen en als je dat maar stevig 
genoeg tegen elkaar drukt vallen ze niet 
uit elkaar. En dat doe je in voorgespannen 
beton ook. Niet met je handen maar met 
stalen kabels of stalen staven.”

Op een rijtje
Naam: Aat Hoogstraten
Geboren: 2 september 1943 in Oegstgeest

Woont: in Mijdrecht (Ronde Venen) met echtgenote Minka. Zij hebben 
drie dochters  en acht kleinkinderen

Studie: MULO (2 jaar), LTS en HTS (weg- en waterbouwkunde), enkele 
Post Academische Cursussen

Carrière: van 1967 tot 1 september 2011 betonspecialist en projectleider 
bij de bouwdienst van Rijkswaterstaat. Van 1990 tot 1999 werkzaam in 
het bedrijfsleven (resp. voorspanbedrijf en ingenieursbureau).
Vanaf 1972 diverse functies bij de vakbond VPW; bestuursfunctie en 
voorzitter Centrale van Rijkspersoneel; in 2000 bestuurslid VPW; van 
2003 tot 1 september 2011 voorzitter VPW

Politiek: van 2002 t/m 2010 lid van de gemeenteraad Ronde Venen 
voor het CDA
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Eerst zien dan geloven
De dag voor het interview meldde de 
koning in zijn troonrede goed nieuws 
voor de ambtenaren: ‘ In 2015 wordt de 
loonbijstelling in de publieke sector volledig 
uitgekeerd. Na een nullijn van jaren kunnen 
de inkomens van leraren, politieagenten, 
militairen en ander overheidspersoneel 
weer meestijgen met de loonontwikkeling 
in de markt’. Aat Hoogstraten kan een licht 
spottend lachje niet verbergen en trekt zijn 
‘eerst zien dan geloven’ gezicht. “Inderdaad, 
ik heb het ook gelezen. Nou, dat is dan het 
plan. Maar tussen zeggen en doen zit bij 
onze, nou ja, mijn voormalige werkgever 
nog wel een groot verschil.” Zijn argwaan 
voor politici als het gaat om de positie 
van de ambtenaren steekt hij niet onder 
stoelen of banken. Hij vertrouwt ze niet 
zo. Neem nu de kwestie van de ambtelijke 
status. Dit onderwerp loopt als een rode 
draad door zijn vakbondsleven. Al in 2000 
was hij betrokken bij de voorbereidende 
besprekingen tussen de vakbonden en de 
volksvertegenwoordigers. Pas dit jaar is 
over dit heikele onderwerp een beslissing 
genomen nu de Tweede Kamer de Wet 
Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, 
heeft aangenomen (zie ook artikel hierover 
in VPW-nieuws van september/oktober 
Red.) 

Aat Hoogstraten herinnert zich de 
gesprekken met de initiatiefnemers van deze 
wet nog goed. De argumenten van mevrouw 
Koser Kaya (D66) en van Van Hyum (CDA) 
raakten volgens hem kant noch wal. Hij 

verwijt hen dat zij alleen maar 
kijken naar de kosten van 
het ambtenarenapparaat en 
naar de bevoorrechte positie 
van de ambtenaren. “Toen 
mevrouw Koser Kaya begon 
over de ontslagbescherming 
van ambtenaren, heb ik haar 
gezegd dat zij niet weet 
waar ze het over heeft. Als 
er bij Rijkswaterstaat een 
reorganisatie is dan worden 
de medewerkers zo buiten 
de deur gezet hoor. Er was 
geen mogelijkheid om naar de 
kantonrechter te stappen.  Er 
was wel een wachtgeldregeling 
maar geen gouden handdruk 
zoals in het bedrijfsleven.”

Ook Eddy van Hyum krijgt er 
van langs. “Ik heb eens met 
hem gesproken over zijn idee 
om het aantal ambtenaren 
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omlaag te brengen en de ministeries kleiner te maken. 
Weet je wat jullie zouden moeten doen, vroeg ik hem. 
Als jullie nu eens beginnen met minder Kamervragen te 
stellen, dan heb je minder beleidsambtenaren nodig die 
de vragen moeten beantwoorden en het ministerie hoeft 
het ook niet uit te besteden aan dure adviesbureaus. Toen 
keek hij mij aan en zei: ‘ zo hebben we het eigenlijk nooit 
bekeken maar ik denk niet dat dit gaat lukken.’ Nee, dat 
dacht ik al.”

Heftige periode
Aat Hoogstraten was voorzitter van de VPW in de periode 
2003 tot september 2011. Op de vraag wat het belangrijkste 
is wat hij in die jaren heeft meegemaakt noemt hij de vele 
reorganisaties bij de bouwdienst van Rijkswaterstaat. 
Als gevolg van deze reorganisaties werden honderden 
medewerkers met ontslag bedreigd. De oud-vakbondsman 

somt met gemak nog de aantallen op. Het werd de heftigste periode uit zijn vakbondscarrière. De VPW werd bedolven 
onder verzoeken om bijstand. Aat roemt de inzet van Trees Overhein en Paul van Es, belangenbehartigers van de VPW. 
“Zij hebben echt hard gewerkt, bezwaarschriften geschreven, zaken bij de rechtbank aanhangig gemaakt. En ook 
met succes. Het ontslag van tientallen leden hebben ze weten te voorkomen en veel anderen hebben zij onder meer 
geholpen met de zogenaamde van werk-naar- werkbegeleiding. Ja, echt, het was soms heel heftig. Als ik op kantoor 
was had ik bijna de hele dag mensen bij me op bezoek die hun hart luchtten over de ellende die ze ondervonden om 
na  zo’n 30 jaar aan de kant gezet te worden. En wat moet je dan? Sommige mannen zaten huilend aan mijn bureau! 
En ik was blij dat ik ze met adviezen geven toch kon helpen. Ook aan collega’s die geen lid waren bij ons. Het was een 
zware, maar ook een dankbare periode.”  

25 jaar
Dhr. J. van Vliet
Dhr. P.J.W.M. Franssens
Dhr. E.A.A. Koop
Dhr. M.W. de Vries
Mw. J.L.A. van Dam
Dhr. C. Tieleman
Dhr. D.A. Kwetters
Dhr. B.P.W. Monster
Dhr. J. de Nooijer
Dhr. A.J.C.C.M. Faro
Dhr. E. Rem
Dhr. F.W. Kaijser
Dhr. G.H. Horst
Dhr. J.M. Jager
Mw. M.A.J.C. Breitenbach-Bosman
Dhr. J.J. Buijze

40 jaar
Dhr. J. van Dijke
Dhr. B.L. Roose
Dhr. A. Witte
Mw. T.C. Zaal-Schaalje
Dhr. F.W. Beumer
Dhr. C.J. van der Putten
Dhr. A.H.J. Wels
Dhr. U.R.W. Rothe
Mw. A.P. van Prooijen-Rietveld

Dhr. J.H.L. Tacke
Dhr. B. van Aarsen
Dhr. H.G.J. Zijlstra
Dhr. P.W. Blok
Dhr. C. Bolijn
Dhr. J. Verbeek
Dhr. A.P. Lancee
Dhr. F. van Dijk
Dhr. H.G. van Harten
Dhr. J.J.W. Scherpbier

50 jaar
Dhr WJJ Kuypers
Dhr. J Zwanepol

Dhr. CA Beck
Dhr. H. de Vries
Mevr. T Isbrucker/Klijnsmit
Dhr. W Gommeren
Dhr. G. de Bree
 
60 jaar
Dhr. K Bakker
Mevr. EA Hooftman
 
65 jaar
Dhr. CP Slagter
Dhr. H Borg

Jubilarissen 2014
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De Centrales van Overheidspersoneel en de vertegenwoordigers van de overheidswerkgevers hebben in 
de Pensioenkamer van 13 november 2014 een handtekening gezet onder het onderhandelingsresultaat, 
dat eerder bereikt werd over de aanpassing van de ABP-pensioenregeling. 

Bij het begin beginnen: wie besluit er over wat? 
1. De politiek neemt besluiten over pensioen, zoals een verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw of de verhoging van 
de AOW-leeftijd of nieuwe pensioenrekenregels. 
2. De Pensioenkamer (die bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers) bepaalt hoe de pensioenregeling 
van ABP eruit moet komen te zien. 
3. Als de Pensioenkamer weet hoe de pensioenregeling eruit moet zien, legt ze dit voor aan het bestuur van ABP. Het 
bestuur toetst of de regeling uitvoerbaar is en past daarop zijn beleid aan en stelt een bijbehorende premie vast.

Waarom onderhandelen over een nieuwe ABP pensioenregeling?
Kortweg: omdat het kabinet ons hiertoe dwong. Vanaf 2015 beperkt het kabinet de fiscale ruimte voor pensioenopbouw. 
Dit is een versobering van het zgn. Witteveenkader.
Het Witteveenkader is in Nederland een begrip bij de heffing van belastingen en de mogelijkheden om belastingvrij 
te sparen voor pensioen. Het bepaalt hoeveel er jaarlijks voor de opbouw van een pensioen maximaal mag worden 
afgetrokken. Op die manier bouwt men een pensioen op zonder dat daar bij de inleg van de premie al belasting 
over hoeft te worden betaald. De ingelegde pensioenpremie - het pensioenvermogen - is bovendien gedurende de 
hele periode van inleg vrijgesteld van belastingheffing in Box 3 en kan zo belastingvrij aangroeien. Het betalen van 
inkomstenbelasting wordt naar later doorgeschoven, als de pensioenen worden uitgekeerd. Dat is gunstig voor de 
gepensioneerde werknemer, want bij de uitbetaling van het pensioen komt de belastingplichtige vaak in aanmerking 
voor een lager belastingtarief.
Deze wijziging in het zgn. Witteveenkader, treft dus ook alle ABP-deelnemers. Per 1 januari 2015 geldt een verlaagde 
maximale pensioenopbouw per jaar. Mensen moeten daardoor langer werken om hetzelfde pensioen te bereiken. De 
oude ABP-regeling paste niet binnen de nieuwe fiscale ruimte vanaf 1 januari 2015.

Wat betekent het pensioenakkoord 2015 nu concreet 
voor jou? 
Ben je gepensioneerd? Dan verandert er niets voor jou. 
Ben je nog werkend? Dan ga je vanaf 1-1-15 minder pensioen 
opbouwen per jaar. Je zal dus langer moeten doorwerken om 
een zelfde pensioenopbouw te bereiken.
 
Wat verandert er nu kortweg aan de ABP- 
pensioenregeling per 1 januari 2015? 
• Je opbouwpercentage wordt verlaagd (fiscaal voorgeschreven) 
• Geen pensioenopbouw boven 100.000 euro (fiscaal voorgeschreven) 
• Je nabestaandenpensioen wordt verhoogd (inzet van de vakbonden). Dit nabestaandenpensioen kan je bij 

pensionering eventueel omzetten in extra ouderdomspensioen. 
• Het voorwaardelijk pensioen wordt beperkt (inzet van werkgevers). Let op: Dit gebeurt pas per 2 mei 2015! 

Hierdoor zijn er lagere pensioenpremies voor werknemers en werkgevers. 
De werkgeverspremie die vrijvalt wordt herbesteed aan verbetering van andere onderdelen van de pensioenregeling en 
wordt benut voor een salarisverhoging.

Het opbouwpercentage wordt per 1 januari 2015 lager. Hoeveel dan? 
• Bij een salaris tot ca. € 37.000 bruto per jaar (voltijds salaris) bouw je 1,701% pensioen op. De franchise bedraagt 

ongeveer € 10.000. 
• Bij een salaris vanaf ongeveer € 37.000 bruto per jaar (voltijds salaris) bouw je 1,875% pensioen op. De franchise 

bedraagt ongeveer € 12.500. (ook krijgen de laagste inkomens iets meer premieverlaging) 

De pensioenregeling sluit per 1 januari 2015 aan 
op de AOW-leeftijd. Kan je dan nog steeds met 
vervroegd pensioen op 60 jaar? 
De AOW-leeftijd is verhoogd en wordt de komende jaren 
verder verhoogd. Vanaf 2015 sluit de pensioenregeling aan 

op de AOW-leeftijd. De leeftijd waarop de pensioenuitkering ingaat, verandert. Dit was voorheen de eerste dag van de 
maand waarop je 65 jaar wordt. Vanaf 1-1-2015 is dit de AOW-leeftijd. 
Natuurlijk kan je met de ABP pensioenregeling er nog steeds voor kiezen om al vanaf 60 jaar met vervroegd pensioen te 
gaan. Maar let vooral goed op de financiële gevolgen door het steeds verder naar achter schuiven van de AOW-leeftijd. 
Dit zgn. AOW-gat moet jezelf financieren vanuit je pensioenuitkering.

En kan je het pensioen ook uitstellen tot ná je AOW-leeftijd?
Dat kan. De maximaal toegestane pensioenleeftijd is verhoogd: je AOW-leeftijd plus 5 jaar. 
Als de AOW-leeftijd dus in de toekomst stijgt naar 67 jaar, kan je tot je 72e je pensioen uitstellen.

Franchise: Het deel van je salaris waarover je geen 
pensioen opbouwt, want over dit deel van je salaris 
ontvang je later je AOW

Vragen en antwoorden over het pensioenakkoord
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Klopt het dat de aanpassing van de 
opbouw leidt tot een lager pensioen? 
Het klopt dat de aanpassing van de 
opbouw leidt tot een lager pensioen. 
Dit is dan ook de reden dat we deze 
versobering hebben proberen te 
compenseren met het verbeteren van 
andere onderdelen in de pensioenregeling 
zoals het nabestaandenpensioen en 
het pensioengevend maken van de 
overhevelingstoeslag. Al deze maatregelen 
bij elkaar maken dat het pensioen 
uiteindelijk minder versobert dan indien 
deze compenserende maatregelen niet 
waren genomen.

Wat gebeurt er met de Inkoop 
Voorwaardelijk Pensioen? 
Een van de onderdelen van het 
pensioenakkoord is de van het 
voorwaardelijk pensioen versobering per 2 
mei 2015 (dus niet al direct per 1 januari 
2015). Een groot aantal deelnemers dat 
pensioen opbouwt onder de regeling ABP 
Keuzepensioen, heeft ook voorwaardelijk 
pensioen opgebouwd. Dit voorwaardelijk 
pensioen wordt verlaagd.

Hoe wordt de Inkoop Voorwaardelijk Pensioen versoberd? 
Door verhoging van de pensioenrekenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. 
Door verlaging van de aanspraken met 2,7%.

Welk effect heeft dit op je Inkoop Voorwaardelijk Pensioen? 
De maatregel met het grootste effect is dat de leeftijd waarop de aanspraak wordt berekend, wordt verschoven van 
65 jaar naar 67 jaar. Deze zogenoemde spilleeftijd is voor het ouderdomspensioen al verschoven in 2014. Als de 
medewerker er voor kiest om nog steeds met 65 jaar het pensioen in te laten gaan, heeft dit een negatief effect van 
ca. 10% op de hoogte van het Voorwaardelijke Pensioen (dus niet op de hoogte van de ouderdomspensioen). Als je 
doorwerkt ná 65 jaar wordt dit effect steeds kleiner tot nul op 67 jaar en daarna is er sprake van een positief effect. 
Daarnaast is er een netto korting van 2,7% toegepast. Deze korting kan niet worden gecompenseerd door langer 
doorwerken (hoewel dit laatste natuurlijk altijd een verhogend effect op het totale pensioen heeft). Het maximale 
negatieve effect van beide maatregelen op het voorwaardelijke pensioen, zoals dat tot op heden op 65 jarige leeftijd zou 
gelden, komt in maatmanberekeningen van het ABP uit op 14%. Let op: het gaat om een verslechtering van het bruto 
gedeelte van de voorwaardelijke pensioenrechten. Netto zal het % dus lager uitvallen.
 
Klopt het dat als je vóór 2 mei met pensioen gaat, de Inkoop 
Voorwaardelijke Pensioen aanspraken niet gewijzigd worden?
Dat klopt. De versobering gaat pas in op 2 mei 2015. 
De verlaging van de VPL-regeling heeft behoorlijke financiële effecten 
voor medewerkers. Vooral voor medewerkers die vlak voor hun pensioen 
staan. Zij worden door het pensioenakkoord nieuwe ABP-regeling nu 
plotseling geconfronteerd met een verlaging van hun Voorwaardelijk 
Pensioen. Mogelijk dat sommigen zelfs al een pensioenofferte van ABP 
hebben ontvangen. 
De bonden hebben recentelijk ervoor gezorgd dat die medewerkers nu 
meer tijd krijgen om een afgewogen keuze te maken wanneer ze met 
pensioen willen gaan en wat daarvan dan de financiële gevolgen zijn. 
Het Voorwaardelijk Pensioen zal daarom niet per 1 januari 2015 worden 
verlaagd maar pas vanaf 2 mei 2015.

Wat als je nu al deeltijdpensioen geniet en vervolgens na 1 mei 2015 het resterende pensioen opneemt?
Bij de eerste (deeltijd) pensionering wordt getoetst of e.e.a. voldoet aan de voorwaarden voor voorwaardelijk pensioen. 
Vanaf dat moment verliest de werknemer het uitzicht op voorwaardelijk pensioen niet meer. Maar de daadwerkelijke hoogte 
van het voorwaardelijk pensioen is afhankelijk van de regeling op het moment van pensionering. Bij deeltijdpensionering 
geldt daarbij de regeling ten tijde van de volgende deeltijdpensionering. Kortom: heb je nu al deeltijdpensioen dan 
verandert aan dit deel niks, neem je vervolgens de rest van je pensioen op ná 1 mei 2015 dan wordt dat deel versoberd 
zoals afgesproken in het pensioenakkoord. 

Wat waren de voorwaarden voor Inkoop Voorwaardelijk 
Pensioen ook alweer? 
De voorwaardelijke inkoopregeling (voorwaardelijk pensioen) is een 
regeling die voortkomt uit het VPL-akkoord van 2006 en is bedoeld 
voor ABP deelnemers die vóór 2006 meebetaalden aan de FPU, maar 
daar zelf geen aanspraak meer op konden maken (geboren na 1949) 
omdat de FPU werd afgeschaft door het kabinet.

Om recht te kunnen hebben op voorwaardelijk pensioen moet een 
werknemer tot (eerste deel) pensionering of tot 1 januari 2023 
werknemer bij de overheid blijven. Iemand die voor een deel het 
pensioen laat ingaan en later werkloos of arbeidsongeschikt wordt, 
verliest dus niet zijn/haar uitzicht op het voorwaardelijk pensioen. 

Bij ingang van het pensioen wordt het voorwaardelijk pensioen 
gefinancierd en zodoende onvoorwaardelijk. Het pensioen kan dan 
niet meer worden aangepast. Bij deeltijdpensioen wordt een gedeelte 
van het voorwaardelijk pensioen, naar rato van het deel van het 
ingegane pensioen, toegekend en onvoorwaardelijk. Het andere deel 
blijft nog voorwaardelijk en kan bij een wijziging van de regeling 
worden aangepast. Voor dat resterend deel wordt bij een volgende 
pensioeningang niet meer opnieuw getoetst of een deelnemer 
voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het 
voorwaardelijk pensioen.

Overigens: 
Wanneer het Voorwaardelijk Pensioen al 
volledig onvoorwaardelijk geworden is 
vóór 2 mei 2015, heeft de versobering 
geen gevolgen meer voor de hoogte 
van het voorwaardelijk pensioen. Dit 
wordt alleen bereikt wanneer het ABP 
Keuzepensioen volledig is ingegaan voor 
2 mei 2015.
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OR-artikelen
Aanbeveling SER over OR en 
geheimhouding 
Door: Emiel Lijbrink 

14 okt 2014 - Ondernemingsraden krijgen regelmatig 
een geheimhoudingsplicht opgelegd met slechts de re-
den ‘angst voor onrust’. Om te zorgen dat de OR en het 
bestuur goed omgaan met geheimhouding doet de SER-
commissie Bevordering Medezeggenschap een aanbeve-
ling. 

In artikel 20 van de WOR is de geheimhoudingsplicht 
wettelijk geregeld.
1. De leden van de ondernemingsraad en de leden van 
de commissies van die raad, alsmede de overeenkom-
stig artikel 16 geraadpleegde deskundigen zijn verplicht 
tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen 
die zij in hun hoedanigheid vernemen, alsmede van alle 
aangelegenheden ten aanzien waarvan de ondernemer 
dan wel de ondernemingsraad of de betrokken commis-
sie hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in 
verband met opgelegde geheimhouding het vertrouwe-
lijk karakter moeten begrijpen[...]’ 

Het delen van zoveel mogelijk informatie kan onrust 
binnen een organisatie juist voorkomen, stelt de SER. 
Maar geheimhouding kan een onderneming aan de an-
dere kant ook beschermen door schade die ontstaat door 
openbaarmaking van gevoelige informatie.

De commissie concludeert onder meer dat er terughou-
dend moet worden omgegaan met actieve geheimhou-
dingsplicht. Als het besluiten voldoende duidelijk is, is 
angst voor onrust als enige argument niet voldoende.
In de aanbeveling wijst de SER bovendien op de ver-
antwoordelijkheid van OR. De ondernemingsraad moet 
zich bewust zijn dat geheimhouding soms helpt om in 
alle openheid met het bestuur te spreken. Die bewust-
wording betekent ook dat de OR zich bij contact met de 
achterban moet afvragen of er een actieve of passieve 
geheimhoudingsplicht geldt.

Bron: OR-net

Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd naar Tweede Kamer

21 november 2014 - Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft een wetsvoorstel voor de versnelde verhoging van de 
AOW-leeftijd vanaf 2016 ingediend bij de Tweede Kamer.

De afspraken over een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd wa-
ren eerder vastgelegd in het regeerakkoord. Vanaf 2016 wordt de 
AOW-leeftijd in stappen van drie maanden verhoogd tot 66 jaar in 
2018. Daarna wordt de AOW-leeftijd met stappen van vier maanden 
verhoogd tot 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd 
gekoppeld aan de levensverwachting.

Overbruggingsregeling
Voor mensen met een lager inkomen is er een tijdelijke overbrug-
gingsregeling. De overbruggingsregeling staat open voor mensen 
die voor 1 januari 2013 al deelnamen aan een VUT of prepensioen 
of vergelijkbare regeling. Deze regeling biedt  mensen die geen of te 
weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar 
en de verhoogde AOW-leeftijd ter overbrugging een uitkering op mi-
nimumniveau. Voor alleenstaanden is de  inkomensgrens tot 200% 
van het wettelijk minimumloon (WML). Dat is een bruto maandbe-
drag van 2971,20 euro. Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk 
inkomensgrens van 300 % van het WML. Dat is een bruto maand-
bedrag van 4456,80.

Staatssecretaris Klijnsma (SWZ) 
Foto: ANP 
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Zzp’er meer tevreden 
dan werknemer

Zelfstandigen zonder personeel 
(zzp’ers) zijn tevredener met hun 
werk, dan werknemers die in dienst 
zijn van een werkgever. Vooral over 
de aansluiting tussen hun werktijden 
en hun thuissituatie zijn zzp’ers te 
spreken.
Dat blijkt uit onderzoek van het Soci-
aal en Cultureel Planbureau.

Slechts 6 procent van de zzp’ers wil 
liever een vaste baan in loondienst. 
Dit terwijl zzp’ers over het algemeen 
minder te besteden hebben. In 2012 
woonde 15 procent van de zzp’ers 

in een huishouden waarin het geza-
menlijke inkomen onder de armoe-
degrens van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau ligt. Onder werknemers 
was dat drie procent.

39 procent van de zzp’ers ontving in 
het verleden minstens eenmaal een 
uitkering wegens werkloosheid of ar-
beidsongeschiktheid. Onder werkne-
mers was dat 30 procent.
Het aantal zzp’ers groeide de laatste 
jaren flink, van 7 procent in 2001 
naar 11 procent in het voorjaar van 
2014. Werkgevers die zelfstandigen 
inhuren doen dat naar eigen zeggen 
vooral als ze (tijdelijk) behoefte heb-
ben aan specialistische kennis. Ook 
worden zzp’ers vaak aangetrokken 

als er in een bepaalde periode heel 
veel werk te doen is.

Medezeggenschap
Zzp’ers hebben over het algemeen 
geen stemrecht bij OR-verkiezingen. 
Sommige bedrijven hebben hier ver-
andering in gebracht. Zo hebben 
flexwerkers bij Flynth, zoals zzp’ers, 
sinds dit jaar ook actief en passief 
stemrecht bij OR-verkiezingen. Eén 
van de uitgangspunten die de Com-
missie Bevordering Medezeggen-
schap van de SER heeft geformu-
leerd voor goede medezeggenschap 
is dat deze er ‘voor iedereen is’. Het 
is nog niet duidelijk hoe de SER me-
dezeggenschap voor flexwerkers in 
de praktijk wil realiseren.

Van Miltenburg overhoop met personeel

18 november 2014 - Kamervoorzitter Van Miltenburg heeft een conflict met het personeel van de Tweede Kamer, 
vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad. De zaak kwam in november zelfs voor de rechter.
“De Kamervoorzitter wil een stafbureau oprichten ter ondersteuning van haarzelf en het presidium van de Tweede 
Kamer. Maar de procedure is niet goed gevolgd en de oprichting is in strijd met het belang van de werknemers”, zegt 
advocaat Brouwers-Wozniak van de OR.

“Regentenpolitiek”
Volgens ingewijden gaat het om plannen met grote ge-
volgen voor het personeelsbeleid, maar wordt de OR 
“volledig buitenspel gehouden”. Een anonieme bron 
spreekt van “regentenpolitiek”. 
Brouwers-Wozniak: “Het klopt dat dergelijke reorganisa-
ties volgens de Wet op de Ondernemingsraden moeten 
worden voorgelegd aan de OR.

“Geen enkele rol”
Van Miltenburg zegt  in een persbericht dat het geschil 
gaat om het ambtelijk management van de Tweede Ka-
mer en de Ondernemingsraad. “In verschillende media 
is vandaag bericht over een geschil tussen de voorzitter 
van de Tweede Kamer en het Kamerpersoneel. Dit is niet 
juist,” zo staat in het persbericht.  “De voorzitter speelt 
hier geen enkele rol in. De griffier van de Tweede Kamer, 
het hoofd van de ambtelijke organisatie, is verantwoor-
delijk voor het personeelsbeleid van de Tweede Kamer. 
Het gaat hier om een geschil tussen het ambtelijk ma-
nagement van de Tweede Kamer en de Ondernemings-
raad.”

Op de hoogte
De advocaat van de OR heeft laten weten dat de Ka-
mervoorzitter volledig op de hoogte is van het dossier. 
De zaak dient donderdag bij de Ondernemingskamer 
in Amsterdam. De uitspraak is over zes weken te ver-
wachten. 
In de Tweede Kamer werken zo’n duizend medewerkers ter ondersteuning van de politici, van griffiers tot catering 
tot beveiliging. Twee derde van hen is ambtenaar en valt formeel onder de griffier van de Tweede Kamer. Ook het 
presidium van de Tweede Kamer houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken.

Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) 
Foto: ANP 
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Interview   
Frank Tullemans - 50 jaar lid

Deze keer hoefde ik niet zo ver van huis en mocht voor de eerste keer een jubilaris in Limburg 
bezoeken op een afstand van 6 minuten rijden. Bij de Familie Tullemans aangekomen werd ik 
vriendelijk onthaald en was het binnen lekker gezellig met een dochter en kleinkinderen op bezoek. 
Ik kreeg een  kopje koffie aangeboden en een lekker stukje gebak. Omdat Frank  ook van de vaart komt 
en altijd op de sluis in Linne gewoond en gewerkt heeft, kwam het gesprek al heel snel op de wederzijdse schippers en 
schepen die wij beiden kennen. 

Frank is 50 jaar lid van de Bond en is in het verleden lid ge-
worden omdat een buurman die een fanatiek vakbondsman 
was van de EMM hem vroeg ook lid te worden. Frank  is nog 
enkele jaren Penningmeester geweest van het District bestuur 
van de EMM.  50 jaar geleden is hij begonnen als sluisknecht 
op de sluis in Linne. Zijn vader die bij de Rijksverkeersinspec-
tie werkte vroeg op een dag aan de sluiswachters of zij niet 
iemand konden gebruiken want hij had nog een jongen over. 
Hij werd meteen aangenomen en heeft daarna 40 jaar lang 
op de sluizen van Linne en later ook in Heel , die maar 150 
meter verder ligt,  gewerkt. Na 40 jaar kwam er een regeling 
voor het sluispersoneel om vervroegd uit te treden, op de 
valreep heeft Frank hier nog gebruik van kunnen maken. Nu 
is hij al weer 10 jaar thuis en heeft er nooit spijt van gehad 
dat hij zo vroeg is gestopt met werken.

Zo als het bij zo velen gaat, heeft ook hij het na zijn pen-
sionering alleen maar steeds drukker gekregen. Hij en zijn 
vrouw waar hij volgend jaar al 50 jaar mee getrouwd zal zijn, 
hebben kinderen en kleinkinderen. Daar is altijd  bij deze of 
gene wel wat te doen of moet er opgepast worden. Hij heeft 
een recreatie bootje waar hij regelmatig mee in de omgeving 
gaat varen en wat ook onderhoud nodig heeft. Verschillende 
keren heeft hij met dit bootje ook  Panheel Maritiem bezocht, 
en in de plassen in de omgeving gezellig gelegen in de zomer.  
Vooral tijdens warm weer is het heel goed uit te houden in 

deze plassen. De laatste jaren kan men niet meer vrij liggen met een bootje in de vele plassen aan de Maas,  na een 
paar dagen wordt je al weggestuurd of je moet betalen. Betalen vindt hij ook niet erg maar dan moet er wel wat tegen-
over staan zoals een goede ligplaats en stroom aan de wal.  

Frank en zijn vrouw wonen hun hele huwelijksleven al op de sluis in Linne in een Dienstwoning die zij later gekocht 
hebben toen de huizen door Rijkswaterstaat afgestoten werden. Ze hebben van die koop nooit spijt gehad en hebben 
altijd graag op die plek gewoond. Ondanks de vele jaren van overlast en blubber die ze hebben meegemaakt, eerst 
met de bouw van sluis  Heel en achteraf nog tijdens de vele verbouwingen die rondom de sluizen Heel en Linne heb-
ben plaatsgevonden. Alhoewel het vroeger gezelliger was, aldus Frank, toen er nog meer sluispersoneel om hun heen 
woonde en werkte. Hij is zijn leven lang te voet naar zijn werk kunnen gaan en alleen dat al was hem heel wat waard.
Hij gaat, samen met zijn vrouw, voor de gezelligheid  een keer in de week biljarten op een leuke locatie in Heel. De 
dames knutselen terwijl de mannen gezellig biljarten. Frank vindt dat alles naar wens verloopt alhoewel hij de laatste 
jaren wat minder snel ter been is. Toch is hij  heel tevreden met zijn gezin en zijn leven zo als het nu is. Hij houdt van 
gezelligheid en is een goede verteller over de schippers en schepen en zijn tijd toen hij nog op de sluis werkte. Verschil-
lende schippers ziet hij nog regelmatig. Ze komen hem gedag zeggen als ze in de buurt zijn of in de sluis liggen. 

Eigenlijk was het te gezellig en helaas weer tijd om naar huis te gaan. Dus nog even de oorkonde overhandigd, een klein 
presentje uitgereikt, een foto genomen en aanstalten gemaakt om naar huis te gaan. Met de jas aan nog een poos na 
gekletst en toen dan toch echt vertrokken.  

Ria Kauwenberg-van der Weerden
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De voorbereidingen voor het belastingjaar 2014 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 2015 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 2014 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 2015 naar:
VPW t.a.v. Belastingservice

Snouckaertlaan 32
3811 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 1 februari 2015 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 2015 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


