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 De CAO onderhandelingen staan nog steeds on 
hold. De druk neemt toe en dat is te merken aan 
de voorbereidingen en de acties. Op 26 mei werd de aftrap 
voor acties gestart in Rotterdam. Om mijn collega-voorzitters 
van JUVOX en NCF te ondersteunen ben ik aanwezig geweest 
bij deze publieksvriendelijke actie.

Met busjes van het gevangenenvervoer DVO en met veel 
vlaggen van JUVOX, NCF, CNV en FNV-overheid trokken in 
totaal 1400 medewerkers, veelal afkomstig uit de kantoren van 
Laan van Zuid, de Erasmusbrug over. Peter Wulms en Marianne 
Wendt waren met hun collega-onderhandelaars bij deze actie 
aanwezig en zij waren ontzettend trots op deze actie, omdat 
de leden van de AC-bonden het hart van deze actie vormden. 
De klok tikt wel door. Al meer dan 1625 dagen zonder CAO zijn 
er op het moment van dit schrijven voorbij. De werkgever heeft 
aangegeven 1% loonruimte beschikbaar te hebben tot eind 
2016. Een schamele vergoeding over de periode 2010 – 2016. 
Daarnaast wordt een versobering van de seniorenregeling in 
het vooruitzicht gesteld. Ik vind dit een belediging voor alle 
Rijksambtenaren en hij zal echt met iets beters over de brug 
moeten komen.

Inmiddels is de inspectie SZW in het nieuws vanwege acties 
van de collega’s van de directie ARBO. Zij maken geen 
boeterapporten op, waardoor er geen boetes kunnen worden 
opgelegd en dus geen inkomsten voor het Rijk.
Ik roep u allen op om de website in de gaten te houden, want 
na de zomer zullen de acties gaan verharden als er geen beter 
bod wordt geboden door de werkgever.
De VPW is er klaar voor om indien nodig ondersteuning te 
bieden bij de acties. Om de acties nog beter te ondersteunen 
is er bij Rijkswaterstaat een landelijk actiecomité opgericht. 
Hierin hebben leden van alle vakbonden zitting genomen. U 
zult binnenkort van dit comité meer informatie ontvangen. 

Al met al wens ik u een heel fijne en welverdiende vakantie 
toe. 

Secretariaatsmededelingen mei/juni 2015
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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 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
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 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 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
CAO
Zoals u in het voorwoord van de voorzitter heeft kunnen lezen zitten de ambtenaren in de 
Rijkssector al meer dan 1625 dagen zonder CAO en zijn de onderhandelingen afgebroken.
Het is de langste periode ooit voor een bedrijfstak in Nederland, dat er geen nieuwe CAO tot 
stand is gekomen.
De vakbonden hebben o.a. aangeven dat een loonsverhoging van 3% noodzakelijk is, omdat de ambtenaren 
in de Rijkssector al meer dan 4 jaar op de nullijn zitten. Daarnaast accepteren de bonden geen versoberingsmaatregelen 
op onze arbeidsvoorwaarden zonder enige compensatie. Het bod wat de Minister heeft gedaan is 0,5 % voor 2015 
en 0,5 % voor 2016. Dat is dus 1% over een periode van  meer dan 6 jaar. Dit  is een minachtend gebaar naar alle 
medewerkers van de Rijksoverheid en voor de bonden een volstrekt onacceptabel voorstel van de Minister.

Actiebereidheid
Inmiddels hebben alle leden van de VPW die werkzaam zijn bij RWS een e-mail bericht ontvangen van het Landelijk 
RWS Actiecomité met het verzoek om ideeën voor acties aan te leveren en om aan te geven of men bereid is zelf deel 
te nemen aan acties.
Mocht u een dergelijke mail niet ontvangen hebben en wel graag uw medewerking willen geven, dan kunt u zich alsnog 
aanmelden bij de VPW.

E-mailadressen
Naar aanleiding van de mailing over de CAO hebben we gemerkt dat er e-mailadressen in onze ledenadministratie 
staan die niet meer in gebruik zijn. Wilt u wijziging van uw e-mailadres s.v.p. altijd aan ons doorgeven. E-mail is 
de makkelijkste manier voor ons om snel een grote groep mensen te bereiken. Dan is het prettig om over correcte 
e-mailadressen te beschikken.

Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk uw vragen per mail stellen: info@vpwnet.com

Volg VPW via www.vpwnet.com

Secretariaatsmededelingen Mei-Juni 2015

Nieuwe leden:
P. de Vries    - VWM
L.M.G. Peters    - VWM
G.H. Patje    - WNZ
P.E.H. van Barreveld   - VWM
L.S. de Graaff    - VWM
D. van Buuren    - VWM
Mw. J. van der Mark-Jansen  - VWM
Dhr. A.M.M. Meijer   - VWM
Dhr. A.J.M.M. Wijckmans  - CD

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. G. de Bree    - Gep. lid, uit Blaricum
Dhr. E.J. Stel    - Gep. lid, uit Doornspijk
Dhr. M. Uiterwijk   - Gep. lid, uit Meppel 
Dhr. W.J. Lendekamp   - Gep. lid, uit Assen

Gaat u verhuizen of de actieve dienst verlaten?
Wilt u het aan het secretariaat van de VPW doorgeven als u gaat verhuizen of als u de actieve dienst 
gaat verlaten. Personeelszaken geeft deze wijzigingen niet door.

Trees Overhein
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Orde is het halve leven 
Overzicht van de normen en wetten 
rondom integriteit.

Auteur: Luuk Feijt

Regels over integriteit: dat lijkt logisch als je werkt bij een 
overheidsorgaan. Dit artikel zal behandelen waarom er re-
gels zijn die betrekking hebben op integriteit, waar deze 
regels hun juridische basis vinden en welke “disciplinaire 
maatregelen” er genomen kunnen worden bij overtredin-
gen van de regels met betrekking tot integriteit.

Regels over integriteit: haarkloverij of noodzaak?
Informatie doorspelen naar concurrenten; dat kan niet. 
Informatie bespreken met bekenden, die uiteindelijk on-
bedoeld terecht komt bij concurrenten, kan dat wel? Der-
gelijke vragen worden door iedereen anders beantwoord. 
Om ervoor te zorgen dat werkgever en werknemer ze-
kerheid hebben over wat er van elkaar verwacht wordt, 
zijn er regels opgesteld met bijbehorende consequenties 
(straffen). De werknemer weet wat hij wel of niet mag 
doen en wat de gevolgen kunnen zijn. Ook weet hij wat 
er verwacht kan worden van de werkgever. De werkgever 
kan uit gaan van bepaalde gedragingen van de werknemer 
en stappen zetten indien dit niet naar afspraak verloopt.
Integriteitsregels zijn er dus om houvast te bieden en de 
mogelijkheid te geven tot het corrigeren bij ongewenst ge-
drag.

Waar vinden deze regels 
hun grondslag?
De grondwet is de basis van 
iedere wet. De wetten hier-
in zijn helaas (en gelukkig) 
vaak zo breed en vaag om-
schreven, dat er wetten en 

regelingen zijn gemaakt om hier invulling aan te geven 
met daaronder reglementen, gedragscodes en handboe-
ken om de puntjes op de i te zetten.

Voor onze leden is met name de volgende volgorde inte-
ressant:
Grondwet (voortaan GW) --> Ambtenarenwet (voortaan 
AW) --> uitwerkingen, met name ARAR en BBRA’84.

Werkgever en werknemer kunnen op basis van sympathie 
goed met elkaar omgaan, maar zijn ook volgens de wet 
verplicht om goed werkgever en goed werknemer te zijn 
(art. 125ter, Ambtenarenwet).
De uitwerking van dit artikel is te vinden in het ARAR (art. 
50 in samenhang met art. 80). 

Voor integriteitsregels geldt artikel 125quater van de AW. 
Hierin wordt verplicht tot het voorkomen van belangenver-
strengeling, misbruik van bevoegdheden en discriminatie 
en het bevorderen van integriteit door een gedragscode 
en het integreren van integriteit in het personeelsbeleid. 

Artikel 50
1. De ambtenaar is gehouden de plichten uit zijn 

functie voortvloeiende nauwgezet en ijverig te 
vervullen en zich te gedragen, zoals een goed 
ambtenaar betaamt.

2. Het is de ambtenaar verboden in dienst 
uniformkledingstukken te dragen, tenzij deze van 
regeringswege zijn verstrekt of voorgeschreven.

3. Het is de ambtenaar verboden bij gekleed gaan in 
uniform insignes of andere onderscheidingstekens 
te dragen, tenzij deze van regeringswege zijn 
verstrekt of voorgeschreven of tot het dragen 
daarvan door Onze Minister-President vergunning 
is verleend.

Artikel 80
1. De ambtenaar, die de hem opgelegde 

verplichtingen niet nakomt of zich overigens aan 
plichtsverzuim schuldig maakt, kan deswege 
disciplinair worden gestraft.

2. Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van 
enig voorschrift als het doen of nalaten van 
iets, hetwelk een goed ambtenaar in gelijke 
omstandigheden behoort na te laten of te doen.

3. Tenzij door Ons of met Onze machtiging door 
Onze Minister anders is bepaald, wordt de straf 
opgelegd door het gezag, dat bevoegd is tot 
aanstelling in het door de ambtenaar beklede 
ambt. Indien deze bevoegdheid bij Ons berust, 
geschiedt de bestraffing, behalve voor zover 
betreft de straffen genoemd in artikel 81, eerste 
lid, onder i en l, door Onze Minister.

Artikel 125quater
Het bevoegd gezag van ambtenaren die door of vanwege het rijk, de provincies, de gemeenten of de 
waterschappen zijn aangesteld,
a. voert een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in ieder 
geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van 
bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie;
b. zorgt ervoor dat het integriteitsbeleid een vast onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid in ieder geval door 
integriteit in functioneringsgesprekken en werkoverleg aan de orde te stellen en door het aanbieden van scholing 
en vorming op het gebied van integriteit;
c. draagt zorg voor de totstandkoming van een gedragscode voor goed ambtelijk handelen;
d. stelt in overeenstemming met de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, de raad of het algemeen 
bestuur, vast op welke wijze jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid en over de 
naleving van de gedragscode.
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Deze gedragcode is te vinden onder de naam “Model-
gedragscode Integriteit Sector Rijk”, aangevuld door de 
“Circulaire Aanvulling Modelgedragscode Integriteit Sec-
tor Rijk en een e-mailgedragslijn”. Hoe om te gaan met 
nevenactiviteiten moet ook geregeld zijn volgens de AW 
(art. 125quinquies AW) en is geregeld in artikel 61 t/m 
64 van het ARAR. Zo is bijvoorbeeld alcoholgebruik onder 
werktijd of een te hoog promillage (van de avond ervoor) 
niet toegestaan (art. 78 ARAR).

Een belangrijke beperking voor de ambtenaar is zijn ge-
heimhoudingsplicht (art. 125a, lid 3, AW) en beperking op 
de vrijheid van meningsuiting, betoging en vereniging (art. 
125a, lid 1, AW). Zo is er sprake van plichtsverzuim bij een 
dusdanig negatief uitlaten over de herkenbare eigen werk-
gever dat het imago van betrouwbaarheid, competentie en 

integriteit in het geding zou zijn. Mocht u dus een bericht 
op Facebook of Twitter plaatsen over uw incompetente en 
onbetrouwbare werkgever en het is te herleiden over wie 
dit bericht gaat, besef dan dat dit tot disciplinaire maatre-
gelen kan en mag leiden.
Maar hoe zit het dan met het melden van misstanden bij 
de overheid in relatie tot de geheimhoudingplicht? Hier-
voor geldt het “Besluit melden vermoeden van misstand 
bij Rijk en Politie”, waarin staat dat het melden van een 
misstand niet mag leiden tot nadelige besluiten voor de 
melder en dat er zowel een Commissie integriteit over-
heid, als een vertrouwenspersoon moet zijn. Het melden 
dient wel bij de leidinggevende, de vertrouwenspersoon of 
de Commissie integriteit overheid te gebeuren (zie Besluit 
melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie).

Artikel 125quinquies 
1. Voor zover deze onderwerpen niet bij of krachtens de wet zijn geregeld, worden voor de ambtenaren, door 

of vanwege het rijk aangesteld, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften vastgesteld 
betreffende: 
a. de verplichte aflegging van de eed of belofte door de ambtenaar bij zijn aanstelling; 
b. de melding en de registratie van nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst voor zover deze   
in verband staan met de functievervulling, kunnen raken; 
c. de openbaarmaking van de krachtens onderdeel b geregistreerde nevenwerkzaamheden van    
ambtenaren aangesteld in een functie waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare    
dienst openbaarmaking van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is; 
d. het verbieden van nevenwerkzaamheden waardoor de goede vervulling van de functie of de goede 
functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in 
redelijkheid zou zijn verzekerd; 
e. de melding van financiële belangen respectievelijk van het bezit van en transacties in effecten, die de 
belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken voor 
ambtenaren aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling 
of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is; 
f. een procedure voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen de 
organisatie waar hij werkzaam is.

2. Het bevoegd gezag van provincies, gemeenten en waterschappen …………….(n.v.t.)
3. De ambtenaar die te goeder trouw de bij hem levende vermoedens van misstanden meldt volgens de 

procedure, bedoeld in het eerste lid onder f, zal als gevolg van het melden van die vermoedens geen nadelige 
gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na het volgen van die procedure.

Artikel 61
1. De ambtenaar is verplicht aan Onze Minister, op een door Onze Minister te bepalen wijze, opgave te doen van 

de nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te gaan verrichten, die de belangen van de dienst 
voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken.

2. Onze Minister voert een registratie op basis van de op grond van het eerste lid gedane opgaven.
3. De door de leden van de topmanagementgroep, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a, juncto artikel 7, vierde 

lid, en door de directeur-generaal Algemene Bestuursdienst gemelde nevenwerkzaamheden worden openbaar 
gemaakt met vermelding van eventueel door Onze Minister aan het verrichten van de nevenwerkzaamheden 
gestelde beperkingen.

4. Het is de ambtenaar verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van 
zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn 
functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels omtrent 
dit verbod worden gesteld.

Artikel 64
1. Het is de ambtenaar in zijn ambt verboden, anders dan met goedvinden van het bevoegd gezag, 

vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen.
2. Het aannemen van steekpenningen is onvoorwaardelijk en ten strengste verboden.
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Ordemaatregelen en disciplinaire straffen
Het schenden van integriteit wordt altijd aangemerkt als 
“plichtsverzuim” (art. 80, ARAR). Hieronder valt zowel het 
niet nakomen van verplichtingen als het niet naleven van 
een voorschrift, maar ook het nalaten van wat een goed 
ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort te doen of 
juist dat doen wat een goed ambtenaar in gelijke omstan-
digheden behoort na te laten.

Voorwaarden zijn makkelijk geformuleerd:
1. Er is sprake van plichtsverzuim
2. De ambtenaar wist dit van tevoren
3. Het kan de ambtenaar worden verweten – 

de ambtenaar draagt schuld
4. Het kan de ambtenaar worden toegerekend 

– de ambtenaar is toerekeningsvatbaar
5. Er is geen rechtvaardigheidsgrond, anders 

dan in punt 3 of 4, zoals aanwezigheid van 
overmacht of een bevoegdelijk gegeven op-
dracht.

Het plichtsverzuim moet met feiten en motive-
ring worden onderbouwd. De ambtenaar mag 
bezwaar aantekenen tegen de motivering. Het 
bevoegd gezag mag de straf nog niet noemen 
– dit geeft het idee dat het bezwaar van de 
ambtenaar geen zin meer heeft. Wel mag de 

werkgever aangeven wat in lijn ligt met het huidige beeld 
(“gedacht kan worden aan overplaatsing”), opdat de amb-
tenaar begrijpt hoe ernstig het is.

Nu kan het voorkomen dat nog onderzocht dient te wor-
den of er sprake is van plichtsverzuim en dat er een risico 
is op escalatie of veranderen van bewijsmateriaal. Alleen 
in deze gevallen kunnen ordemaatregelen gebruikt wor-
den. Deze maatregelen zijn:
Verlenen van buitengewoon verlof (art. 33e, ARAR). Soms 
wordt ook “ziekteverlof” gebruikt, wat niet mag – dit hoort 
uitsluitend bij ziekte.
Tijdelijk opdragen van andere werkzaamheden (art. 58, 
ARAR). Ook overplaatsing valt hieronder.
Ontzeggen van de toegang (art 77, lid 1, ARAR)  
Deze maatregel is scherp wanneer de persoon zijn functie 
dan niet meer goed kan uitoefenen. Anders kan het bij-
voorbeeld gebruikt worden om af te koelen bij openlijke 
ruzie of om bepaalde gegevens veilig te stellen.
Schorsing (art. 91, ARAR)
Schorsen komt in een aantal varianten voor: 
1. Schorsing met het voornemen op ontslag wegens ern-

stig plichtsverzuim kan ingaan in de overbruggingspe-
riode en is ook rechtmatig als achteraf wordt gekozen 
om de persoon in dienst te houden. 

2. Bij strafrechtelijke vervolging kan schorsing plaatsvin-
den en dient gekeken te worden naar de schade aan 
de dienst bij wel of niet schorsen. 

3. Schorsen in het belang van de dienst dient duidelijk 
gemotiveerd te zijn en expliciet niet te vallen onder 

Artikel 125a
De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens of van de uitoefening van 
het recht tot vereniging, tot vergadering en tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten de goede 
vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met 
zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
Het eerste lid is, voor wat betreft het recht van vereniging, niet van toepassing op het lidmaatschap van:
a. een politieke groepering, waarvan de aanduiding is ingeschreven overeenkomstig de Kieswet of
b. een vakvereniging.
De ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is gekomen, 
voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt.
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schorsingsvormen 1 en 2, en er dient geen sprake te 
zijn van schorsen van iemand die van zijn vrijheid be-
roofd is (met uitzondering van medische redenen, zo-
als quarantaine. Daarvoor gelden weer andere regels).

Bij schorsingsvormen 1 en 2 mag bij goede motivering ook 
salariëring worden ingehouden, aanvankelijk een derde 
deel.

Mocht u hiervan al geschrokken zijn, dan komt nu het lijst-
je met disciplinaire straffen. 
Voor deze maatregelen dient het plichtsverzuim dus be-
wezen geacht te worden en de ambtenaar kans te hebben 
gehad op verantwoording en bezwaar aantekening.
• Schriftelijke berisping
• Buitengewone dienst zonder beloning van maximaal 

3 uur per dag en 6 uur in totaal. Deze mogen niet op 
zondag of feestdagen plaatsvinden

• Vermindering van het recht op jaarlijkse vakantie met 
ten hoogste 1/3 van het aantal uren, waarop in het 
desbetreffende kalenderjaar aanspraak bestaat.

• Geldboete van ten hoogste €22;
• Gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris tot een 

bedrag van ten hoogste het salaris over een halve 
maand

• Vaststelling van het salaris op een bedrag in de voor 
de ambtenaar geldende salarisschaal dat maximaal 
twee jaarlijkse periodieke salarisverhogingen minder 
bedraagt (geen schaal = met ten hoogste 5% min-
der), voor de tijd van niet langer dan twee jaren

• Het niet toekennen van periodieke salarisverhogingen 
gedurende ten hoogste vier jaren

• Uitsluiting voor de tijd van ten hoogste vier jaren van 
indeling in een hogere salarisschaal 

• Indeling in een salarisschaal waarvoor een lager maxi-
mumsalaris geldt dan dat verbonden aan de salaris-
schaal

• Verplaatsing, al dan niet met verlening van een tege-
moetkoming in mogelijke verplaatsingskosten tot ten 
hoogste het bedrag, dat in geval van verplaatsing in 
het belang van de dienst zou worden verleend

• Schorsing voor een bepaalde tijd met gehele of ge-
deeltelijke inhouding van bezoldiging

• Ontslag.

De straffen zijn hier versimpeld weergegeven. Voor de of-
ficiële versie, zie art. 81, lid 1, ARAR

Er mogen meerdere straffen tegelijkertijd worden opge-
legd. Ook sluit het strafrechtelijke vervolging niet uit. U 
kunt dus overgeplaatst worden, een boete hebben te be-
talen aan uw dienst (disciplinair) en een boete hebben te 
betalen aan de staat (strafrechtelijk). Ook kunt u onge-
schikt worden geacht voor uw functie in combinatie met 
disciplinaire maatregelen. Het zijn verschillende paden en 
de feiten kunnen bij beide paden meewegen.

Zodoende hebben we 
gezien wat de reden is 
van integriteitsregels, 
waar dit juridisch terug 
te vinden is en welke 
ordemaatregelen en 
disciplinaire straffen 
ermee samenhangen. 
Benieuwd naar welke 
vormen van plichtsver-
zuim er gepleegd zijn 
de laatste jaren? Leest 
u dan het artikel “Inte-
griteitschendingen in de 
praktijk” verderop in dit 
blad.
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Wat te doen bij twijfel over integriteit? 

Heb je een melding van, vraag over of opmerking met betrekking tot integriteit of ongewenste omgangsvormen, maar 
je weet niet bij wie je terecht kunt?
• In eerste instantie kun je natuurlijk bij je collega’s terecht. Bespreek vragen die je hebt of dingen die je zijn 

opgevallen met je collega’s, zeker als je nieuw bent binnen de organisatie.
• Als je het niet met je collega kunt bespreken, of je vraag is nog niet beantwoord, dan kun je ook bij je leidinggevende 

terecht. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt en zal je helpen de vraag te beantwoorden, of je melding van niet 
integer of ongewenste omgangsvormen aanpakken.

• Mocht je hiermee nog niet geholpen zijn, je wilt een melding doen, of je wilt er misschien liever in vertrouwen met 
een onpartijdig en onafhankelijk iemand over praten, dan kan je ook terecht bij de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Binnen de organisatie zijn altijd een aantal vertrouwenspersonen die je kunnen helpen als je een kwestie niet zelf kunt 
bespreken met degene om wie het gaat of met je leidinggevende. De vertrouwenspersoon biedt je een luisterend oor, en 
helpt je een weg te vinden bij vragen en problemen over niet integer en/of ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon 
staat je bij en geeft je raad over hoe je vraag of dilemma kan worden aangepakt.

Integer gedrag begint bij jezelf
Integriteit en omgangsvormen zijn zonder twijfel twee goede 
meetpunten voor de kwaliteit van het gedrag en de cultuur van de 
organisatie. Ongewenste omgangsvormen en niet-integer gedrag 
bederven natuurlijk niet alleen de werksfeer, maar beschadigen ook 
het imago van een bedrijf. Daarom is het goed te weten hoe je dit 
soort gedrag aan kunt pakken en wat jouw eigen bijdrage aan het 
voorkomen hiervan kan zijn.

We hebben allemaal een verantwoordelijkheid als het gaat om 
integriteit en omgangsvormen. Dat lijkt heel logisch, maar is soms 
lang niet zo makkelijk als we denken. Want wat is integer? 
Eerlijk, goed, recht door zee, open, te vertrouwen, rechtschapen… 
Eigenschappen die we belangrijk vinden in de mensen om ons heen. 
Eigenschappen die burgers zéker verwachten bij ambtenaren in 
overheidsdienst. De samenleving moet ons kunnen vertrouwen.

Goed en kwaad
Het lijken eenvoudige termen, duidelijk afgebakend. Toch blijkt de 
praktijk niet zo eenvoudig. Een rijksambtenaar mag geen waardevolle 
geschenken aannemen, maar kan die ene dure fles wijn nou echt 
kwaad? Eigendommen van de werkgever zijn bedoeld voor het werk, 
maar een paar A4-tjes mogen toch wel mee naar huis? En iets meer? 
Wat voor de een aanvaardbaar is, kan voor de ander volstrekt niet. 
Soms kom je zelf terecht in zo’n dilemma en sta je voor de keuze; kan 
dit nog wel of misschien ook nét niet meer?

Tip!
Voor die momenten hebben we een concrete tip: een belangrijk punt dat met integriteit samengaat is namelijk openheid. 
Praat met je collega’s of met je leidinggevende wanneer je niet precies weet hoe te handelen. Praten maakt morele 
vraagstukken duidelijker.
En kom je er niet uit, ga dan naar de vertrouwenspersoon op dit vlak, die staat graag voor je klaar.

Kortom…
Integriteit gaat niet alleen over goed of fout, maar vooral over de manier waarop wordt omgegaan met morele dilemma’s. 
Integriteit gaat over waarden en normen: twee componenten die, samen met gewoonten, de cultuur van een groep 
vormen.
Die cultuur is vaak vastgelegd in een gedragscode, die het kader van een groep aangeeft. Het hebben van zo’n 
document hoeft echter niet te betekenen dat de inhoud ervan ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Daar is meer voor 
nodig, namelijk bewustwording en bewust blijven.
Bewustzijn creëer je door elkaar aan te spreken op gedrag. Integer handelen beklijft door met elkaar de dialoog aan te 
gaan. Je bent tenslotte deel van een organisatie en haar cultuur.
Samen maak en bewaak je de morele grenzen.
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Om u meer een beeld te geven van hoe het integriteitbeleid 
bij Rijkswaterstaat in de praktijk wordt uitgevoerd, hebben 
we Harry Sipkes bereid gevonden zijn kennis hierover met 
ons te delen.

Harry Sipkes is namelijk controller bij VWM (RWS) en het 
werk van een controller bestaat o.a. uit het registreren, 
beoordelen en verwerken van meldingen ten aanzien van 
integriteit. Harry beschrijft zijn taak als ‘zorgvuldig aan 
elkaar hechten‘ en het wordt al snel duidelijk waarom.
Een melding wordt geleid langs de leidinggevende, 
een jurist, een onderzoeksteam, de HID, DG en indien 
noodzakelijk SG. Dit alles samenbrengen is een hele klus.
Over de manier waarop dat dient te gebeuren heeft 
Rijkswaterstaat een protocol integriteitsonderzoeken 
vastgesteld. Daaraan houden we ons en medewerkers die 
met een onderzoek te maken hebben, kunnen dit protocol 
ook opvragen.

Van melding tot besluit – hoe werkt het?
Er wordt een bericht ontvangen met een vermoeden 
van een integriteitsschending. Dit kan op verschillende 
manieren gebeuren: extern (van een willekeurige burger), 
intern, (b.v. van een medewerker van RWS die iets gezien 
of gehoord heeft, bv. via social media), medewerkers 
onderling en de laatste en meest gebruikelijk route is 
een leidinggevende die zijn observaties en vermoedens 
kenbaar maakt aan de controller.

Vervolgens wordt beoordeeld welke meldingen aanleiding 
geven tot onderzoek in het kader van integriteit. Meldingen 
over slecht functioneren bijvoorbeeld horen niet bij 
integriteit, dus deze meldingen worden op een andere 
wijze behandeld.

Harry overlegt doorgaans met  de integriteitscoördinator 
over de weging van meldingen. Vervolgens wordt 
samen met het management een beoordeling gemaakt 
of de melding inderdaad een integriteitklacht betreft. 
Overwegingen als aard, omvang en concreetheid zijn 
belangrijke onderdelen bij deze beoordeling. Natuurlijk 
moeten er ook onderzoeksmogelijkheden zijn. Een diefstal 
zonder enige aanwijzing van omstandigheden of dader 
is over het algemeen slecht te onderzoeken. Indien het 
een melding in het kader van integriteit is, betekent het 
dat het een ‘officiële melding’ wordt. Deze melding wordt 
geregistreerd. Dit is belangrijk, want de HID moet over 
iedere registratie verantwoording afleggen aan hogerhand, 
over wat er gebeurd is en hoe dit afgehandeld is. 

Zodra vastgesteld is dat een melding nader onderzocht gaat 
worden, wordt de betrokken medewerker geïnformeerd 
over het onderzoek.
Uitzonderingen zijn de gevallen waarin het melden kan 
leiden tot ongewenste invloed op het onderzoek (b.v. als 
er kans is op veranderen of verwijderen van gegevens 
door de betrokkene).

In bijzondere gevallen kan de 
betrokken medewerker bijzonder 
verlof aangezegd krijgen (thuis 
blijven met uitbetaling van salaris) 
en/of ontzegging van de toegang 
tot de werkplek. Dit gebeurt soms 
ook wanneer de medewerker te 
zeer aangedaan is door de situatie 
en/of diens aanwezigheid op de 
werkvloer veel onrust zal geven.

Paul van Es merkt op dat dit in de 
meeste gevallen het moment is, 
waarop de medewerker zijn of haar 
vakbond inschakelt.
Hierna is een gesprek met de 
leidinggevende gebruikelijk, want 
hiermee wordt aan de betrokken 
medewerker de kans op hoor en 
wederhoor geboden. Het kan heel 
goed zijn, dat er niets aan de 
hand is en de medewerker een 
goede verklaring heeft voor het 
aangemelde incident.
Harry Sipkes geeft aan dit een 
zeer belangrijk onderdeel van de 
procedure te vinden. Na dit gesprek 
zal worden aangegeven of er een 
nader onderzoek zal plaatsvinden.

Interview met Harry Sipkes - Controller bij VWM
Auteurs: Paul van Es & Luuk Feijt

Harry Sipkes
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Dit nadere onderzoek wordt normaliter uitgevoerd door 
deskundigen van de Corporate Dienst. Zij beperken zich 
tot wat er concreet gebeurd is. De onderzoekers delen 
hun bevindingen met de betrokkene en deze mag op 
alle bevindingen zijn zienswijze geven. Betrokkene mag 
zich hierbij laten bijstaan door een advocaat of door een 
vertegenwoordiger van zijn of haar vakbond. Van de kant 
van de werkgever wordt er nadruk opgelegd om zich 
door een deskundig iemand te laten vergezellen. Paul 
van Es merkt op dat mocht de vakbond nog niet eerder 
ingeschakeld zijn, dan is dit wel echt het moment waarop 
u ons om hulp zou moeten vragen.

Het onderzoeksrapport dat door de deskundigen wordt 
geproduceerd, wordt ook beoordeeld door de controller. 
Harry geeft aan dat hij er scherp op let dat er alleen 
feitelijke bevindingen worden vermeld. Het rapport wordt 
allereerst aangeboden aan de HID. Hier komt immers 
de opdracht voor het onderzoek vandaan. Vervolgens 
bespreekt hij het rapport met de leidinggevende en een 
jurist. Samen met hen kijkt Harry naar een passend 
vervolg. Harry heeft hierin als controller een duidelijke rol, 
want het is van het grootste belang dat de beoordeling 
op een eenduidige wijze plaatsvindt. Het kan niet zo zijn 
dat iemand om bepaalde subjectieve redenen zwaarder of 
juist lichter gestraft wordt dan wat redelijk is en tot dan 
toe  gebruikelijk was.
Consistentie is hierin een sleutelwoord. Het  kan dus niet zo 
zijn dat de ene betrokkene voor een bepaald plichtsverzuim 
ontslag krijgt en de ander slechts  een berisping.  Er 
moet ook voor worden gewaakt dat de positie van de 
betrokkene binnen de organisatie hierin geen rol speelt. 
Gelijke monniken, gelijke kappen.
Tot slot moet de straf die gegeven gaat worden, passen bij 
het feitenmateriaal dat verzameld is. Die laatste match is 
de taak voor de jurist, waarbij de controller ervoor zorgt 
dat alle kennis goed door iedereen wordt meegenomen en 
dat de procedure correct verloopt. Zo vindt een klacht zijn 
weg tot het uiteindelijke besluit dat genomen wordt door 
de HID (in sommige gevallen is het akkoord van DG en/
of SG nodig).

Ranking van de meldingen
We hebben Harry Sipkes tijdens het interview ook de lijst 
voorgelegd uit de inventarisatie van de integriteitsmeldingen 
die Rijksbreed beschikbaar is. Harry herkent de ranking 
en deelt dat dit de belangrijkste onderdelen lijken. Hij 
voegt toe dat de registratie van deze categorieën in zeer 
beperkte mate wordt gebruikt  voor de verwerking van 
de melding en in veel grotere mate om te kijken of RWS 
overeenkomstig het algemene integriteitsbeleid haar taken 
uitvoert.
Per sector verschillen de schendingen volgens Harry. Bij 
VWM, waarbij veel uitvoerende medewerkers zijn, worden 
over het algemeen andere meldingen ontvangen dan bij 
medewerkers in een kantooromgeving. Zo komen bij VWM 
met name de ongewenste omgangsvormen, specifieke 
intimidatie en omgang met publiek/social media en 
oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen voor.

Daarnaast dient een  integriteitsschending altijd 
beoordeeld te worden vanuit het perspectief van de 
professionele verantwoordelijkheid van de betrokkene. 
Een kickbokser  die iemand een harde schop geeft in de 
ring, wordt geroemd en liefhebbers vinden dat hij het 
goed doet, maar als een weginspecteur hetzelfde doet bij 
een chagrijnige voorbijganger, dan gaat er toch wel iets 
mis. Weginspecteurs en vele collega’s  van RWS hebben 
een voorbeeldfunctie en daarmee hebben zij aan hoge 
(integriteits)eisen te voldoen. 

Cultuur
Harry beschrijft de cultuur als een van de belangrijkste 
onderdelen van integriteit. Hij wenst daarin een 
‘aanspreekcultuur’: “zijn we in staat met elkaar in gesprek 
te raken?”. Bij het waarnemen van wangedrag, is het 
belangrijk om het gesprek aan te gaan en te beginnen 
met een vraag in plaats van een verwijt. Als goede 
collega’s wil je elkaar immers helpen en je gaat uit van 
de professionaliteit van je collega. Bij een vermeende 
overtreding dient de betreffende medewerker door de 
collega aangesproken te worden. 
Elkaar aanspreken en durven praten over het functioneren 
is het startpunt. Voorbeeldgedrag is hierin erg belangrijk. 

Trendwatchen
We sluiten het gesprek af met te kijken naar de 
ontwikkelingen. Is er sinds het vorige onderzoek (zie 
artikel “Integriteitschendingen” verderop in dit blad) wat 
veranderd aan wat het type meldingen dat veel voorkomt 
en waar ligt dat aan?
Naast het gegeven dat ongewenste uitingen via Social 
Media nu redelijk vaak langskomen, beschrijft Harry 
Sipkes dat er in z’n algemeenheid meer meldingen worden 
geregistreerd. Dat betekent niet dat de organisatie minder 
integer wordt, integendeel. Naar de mening van Harry 
betekent het vooral dat de organisatie meer aandacht 
geeft aan een integer gedrag bij de overheid en om die 
reden sneller optreedt, als daartoe aanleiding is.
De aandacht voor integriteit zal naar de toekomst toe 
zeker niet minder worden.
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OR-artikelen

In het bedrijfsleven wordt integriteitsbeleid aan ‘de markt’ 
overgelaten. Binnen de overheid regelt de Ambtenarenwet 
dat. Welke rol speelt de OR?

In het bedrijfsleven is integriteit niet wettelijk geregeld. 
Er bestaat uiteraard een verbod op omkoping, maar de 
meeste kwesties worden aan de ‘markt’ overgelaten. Door 
de opmars van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
gaan steeds meer bedrijven over tot het opstellen van 
een code of conduct, waarin ze aangeven hoe integer ze 
opereren.Voorbeelden zijn een verbod op het betalen van 
steekpenningen of het verbannen van kinderarbeid (ook in 
landen waar dat nog wel aan de orde van de dag is).
Binnen de overheid is het anders geregeld. De Ambtena-
renwet (artikel 125) bepaalt dat overheidsorganisaties een 
integriteitsbeleid moeten voeren: ze moeten een gedrags-
code voor goed ambtelijk handelen opstellen. Overheids-
organisaties moeten ook scholing op dit gebied bieden en 
jaarlijks over het gevoerde integriteitsbeleid rapporteren.

Belangrijke rol
Hoe belangrijk is de rol van de ondernemingsraad hierin? 
‘Zeer belangrijk’, zegt integriteitsexpert Alain Hoekstra, 
medeauteur van het Jaarboek Integriteit van BIOS, het 
Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. ‘De wet-
gever heeft het integriteitsbeleid niet expliciet als taak bij 
de ondernemingsraad neergelegd, maar de OR kan het 
zelf op de agenda zetten. En hoewel hij officieel geen ad-
vies- of instemmingsrecht heeft op het gebied van integri-
teit als geheel, heeft hij bij het vaststellen van nieuwe re-
gelingen op bepaalde onderdelen van het integriteitsbeleid 
wel instemmingsrecht.’

Hoekstra geeft een paar voorbeelden: ‘De invoering van 
het integriteitsbeleid kan leiden tot nieuwe regelingen op 
het gebied van aanstellingsbeleid, personeelsbeoordeling 
of ontslag. Zo kan door nieuwe ontwikkelingen bij de aan-
stelling van medewerkers een pre-employmentscreening 
worden ingevoerd. Uiteraard heeft de ondernemingsraad 
ook zeggenschap als het gaat om regelingen voor behan-
deling van klachten en voor bescherming van de persoons-
gegevens. Neem het plaatsen van verborgen camera’s of 
het gebruik van sociale media door de medewerkers.’

‘Dat is de laatste tijd een hot item bij veel organisaties en 
bedrijven. In hoeverre mag bijvoorbeeld een ambtenaar 
zijn persoonlijke mening geven via Twitter? In de huidige 
situatie wordt de vrijheid van meningsuiting door de Amb-
tenarenwet redelijk ingeperkt. Onlangs werd alweer een 
ambtenaar ontslagen door een onverstandige uitspraak op 
Twitter. Ik voorzie dat sociale media bij de nieuwe lichting 
ambtenaren tot grote problemen kunnen leiden. Jongeren 
zijn immers gewend om hun mening zonder al te veel te-
rughoudendheid te uiten. Daarin zie ik ook een belangrijke 
rol voor de ondernemingsraad. Je hebt er niets aan om de 
regels alleen in een gedragscode te zetten, die moeten ook 
uitgebreid aan bod komen tijdens een introductiecursus 
zodat nieuwe ambtenaren minder gauw de fout in gaan.’

Voorkomen
Hoe je dat kunt voorkomen? ‘Er bestaat geen vast recept 
hoe de ondernemingsraad en organisaties met integriteits-
vraagstukken moeten omgaan. Iedere situatie vraagt om 
maatwerk. Een van de belangrijkste adviezen is om de kat 
niet op het spek te binden’, zegt Hoekstra. ‘Maak het de 
medewerkers dus zo moeilijk mogelijk om te frauderen. 
Deze preventie is belangrijk, want schandalen kunnen niet 
alleen veel geld kosten, maar ook reputatieschade opleve-
ren. Grote organisaties hebben hun beleid vaak redelijk op 
orde, maar de kleinere veel minder, terwijl ze aan dezelfde 
wetten en basisnormen moeten voldoen. Juist dan zou de 
ondernemingsraad een aanjagende rol moeten spelen, bij-
voorbeeld door de aanstelling van een integriteitsfunctio-
naris voor te stellen en naar het opstellen van een integri-
teitsplan te vragen.’

Volgens Hoekstra heeft de ondernemingsraad zelf ook een 
voorbeeldfunctie richting de organisatie. ‘Het is goed om 
een keer na te denken hoe integer de ondernemingsraad 
werkt’, zegt hij. ‘Denk aan hoe integer voor een trainer/
adviseur van de OR wordt gekozen, hoe integer de OR om-
gaat met het verkrijgen en het verspreiden van informatie 
en of verkiezingen en besluitvorming eerlijk en transparant 
plaatsvinden.

Integriteitskwestie? Dit is de rol van de OR.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken tijdens 
de overhandiging van het rapport van de Monitor integriteit 
openbaar bestuur. - Foto: ANP 

door Maria Genova / Redactie OR-net 16 april 2015
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Met alle informatie in dit blad over integriteit, bent u vast 
benieuwd geworden wat er dan zoal in de praktijk aan 
integriteitzaken speelt. In 2014 is er een overzicht afge-
dwongen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur – de 
wet die grofweg zegt dat de overheid met ons moet delen 
wat zij weet, tenzij dat erg nadelig of onveilig is.

Laten we beginnen met de feiten. Er zijn een aantal ca-
tegorieën waarin integriteitzaken worden geregistreerd. 
Zowel de vermoedens/meldingen als de daadwerkelijk ge-
constateerde zaken worden bijgehouden, zie onderstaan-
de tabel.

We zien dat met stip de financiële schendingen boven aan 
staan, of makkelijker gezegd: diefstal en fraude. Het aan-
tal gevallen waarin dit geconstateerd is, is zeer opmerke-
lijk. Er is immers wel meer nodig dan het meenemen van 
een pen van het werk om in deze statistieken terecht te 
komen.

Een andere grootmacht in integriteitschendingen is het 
oneigenlijke gebruik van dienstmiddelen.  Dit kan gaan 
over gebruik van e-mail/internet of over auto en telefoon. 
Mocht u dus net besloten hebben om nog even met uw 
dienstauto naar een goede vriend te rijden na het lezen 
van dit artikel, houd u dan uw hart vast (en uw stuur). 
Ook bij hoge telefoonkosten kan uw werkgever benieuwd 
zijn naar welke nummers u gebeld heeft en daaruit aflei-
den dat u standaard met uw diensttelefoon belt naar uw 
vrienden of familie.

Op de derde plek staat het lekken of misbruik maken van 
informatie, gevolgd de categorie “ongewenste omgangs-
vormen”. Hieronder vallen (seksuele) intimidatie, discri-
minatie, agressie of dronkenschap. Met name intimida-
tie staat veel als reden genoemd binnen deze categorie. 
Het is opvallend dat er veel meldingen zijn, maar dat het 
aantal dat ook daadwerkelijk geconstateerd (bewezen) is 
aanzienlijk lager ligt. Bij het misbruik van positie of be-
langenverstrengeling kunt u denken aan omkoping, het 
aannemen van geschenken of (melden van) belangenver-
strengeling in nevenactiviteiten.

Het misbruiken 
van bevoegdhe-
den kan slaan 
op het onterecht 
opzoeken van in-
formatie, valsheid 
in geschriften / 
meineed of ge-
bruik van dwang-
middelen. “We nemen u alleen mee op de boot als u een 
fooi geeft” is een voorbeeld, evenals dat u in een database 
van de overheid opzoekt waar een vriend van u nu woont.

En wat gebeurt er dan?
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meldin-
gen en de constateringen, maar wat gebeurt er uiteindelijk 
mee. In 65 van de 134 gevallen is een volledig feitenon-
derzoek gedaan, in 28 gevallen alleen een vooronderzoek 
en in 38 gevallen is geen onderzoek gedaan. Van 3 ge-
vallen is dit niet bekend. Dit (voor)onderzoek was in 61 
gevallen een intern onderzoek, maar in 25 gevallen is er 
een extern bureau voor ingehuurd om de zaak te onder-
zoeken. In 7 gevallen is met een intern onderzoek gestart 
maar is de zaak uiteindelijk doorgespeeld naar een externe 
onderzoeksbureau. In 2 gevallen is aangifte gedaan bij het 
Openbaar Ministerie.

Weg ermee?
Uitzendkrachten worden doorgaans weggezonden; zij krij-
gen geen ruimte voor verbetering. Onder de mensen in 
vaste dienst variëren de straffen van een schriftelijke be-
risping (14 maal uitgedeeld) tot disciplinair ontslag (5 maal 
voorwaardelijk en 2 maal onvoorwaardelijk).
Daartussen zijn er diverse straffen mogelijk, zoals vermin-
dering van vakantie (12 maal), een financiële afdoening 
(11 maal) tot overplaatsing (2 maal).
Een andere vorm van ambtelijke afdoening die niet valt 
onder de disciplinaire straffen is een (voorwaardelijke) 
waarschuwingsbrief of een vorm van coaching. Dit is ook 
in 33 gevallen gebruikt.

Integriteitsschendingen in de praktijk
Auteur: Luuk Feijt

Soort schending integriteit 2010-2011 Melding Geconstateerd

1 Financiële schendingen 32 28

2 Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen 24 20

3 Lekken /misbruik van informatie 21 16

4 Ongewenste omgangsvormen 37 10

5 Misbruik positie/belangenverstrengeling 13 6

6 Misbruik bevoegdheden 4 2

7 Misstanden volgens klokkenluidersregeling 2 1

8 Misdragingen in de privésfeer 1 1

9 Misbruik geweldsbevoegdheid 0 0

Totaal 134 84
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AOW-leeftijd versneld omhoog

Een ruime meerderheid in de Eerste 
Kamer heeft ingestemd met het voor-
stel van staatssecretaris Klijnsma om 
de AOW-leeftijd versneld te verhogen. 
De AOW leeftijd gaat vanaf 2016 naar 
66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit 
voorstel was al aangekondigd in het re-
geerakkoord.

De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 
in stappen van 3 maanden verhoogd 
en vanaf 2018 in stappen van 4 maan-
den. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd 
gekoppeld aan de levensverwachting. 
De verhoging vindt plaats volgens on-
derstaand tijdspad.

Bron: Rijksoverheid.nl

U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW 
start is: 

voor 1 januari 1948 2012 of eerder 65

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 2013 65 + 1 maand 

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 2014 65 + 2 maanden 

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maanden 

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 + 6 maanden

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 + 9 maanden 

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maanden 

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 + 8 maanden

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67
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Interview   
Jan Beltman  - 50 jaar lid VPW

Deze keer ging mijn reis naar het Oosten van het land waar het mooie plaatsje Westervoort 
ligt. De dag dat ik naar Markelo reed was  een prachtige lente dag in maart. Aangekomen bij het 
juiste adres werd ik ook hier weer hartelijk ontvangen door de familie Beltman. Met een kopje thee 
en een lekker stukje cake kwam het gesprek al heel snel op gang.

Jan is als jongeman begonnen in een houthandel als bestekzoeker, daar heeft hij ook nog hout gelost uit binnenvaart-
schepen en hout gesorteerd. Op een dag werd hem door iemand van Rijkswaterstaat gevraagd of hij als besteksarbeider 
voor RWS wilde gaan werken in de omgeving van Holten. In 1964 werd hij aangesteld als hulpkantonnier in het plaatsje  
Colmschate. En in 1966 werd hij daar benoemd tot kantonnier.  Nadien heeft hij zijn carrière voortgezet als opzichter 
afdeling wegen A1,  Directie keet Markelo . Weer later bij de aanleg van de parallelweg Holten Markelo. En vanaf 1972 
gewerkt als rayonopzichter autosnelwegen A1 en A 35.  

Al snel merkte ik dat Jan Beltman ongeveer in hectometerpaaltjes dacht als  het zijn werk  betrof. Bij alles wat hij heeft 
gedaan weet hij precies vanaf welk paaltje  zijn project begon en waar het eindigde. Hij heeft deze gegevens perfect 
bijgehouden en kan over elk project nog heel veel vertellen. Bijvoorbeeld over de A 35, 1978 tot 1991 en A1, 1972 tot 
1992 daartussen zijn er nog andere projecten geweest, maar dit waren de langdurige werkzaamheden tijdens de aanleg 
van de beschreven wegen. Hier werkte hij voornamelijk als rayonopzichter en als adviseur voor het onderhoud van de 
wegen tijdens de bouw. Natuurlijk moet er tijdens de bouw al worden nagedacht over het onderhoud, zodat men kan 
bekijken of er bijvoorbeeld makkelijk gemaaid en ander onderhoud verricht kan worden met zo min mogelijk hinder voor 
het verkeer of gevaar voor de wegwerkers. Uiteindelijk heeft hij nog gewerkt als Rayonopzichter in het Rayon Hengelo 
tot hij in 1999 op 61 jarige leeftijd gestopt is.  Deze baan ligt hem nog steeds na aan het hart, dat merk je aan zijn 
levendige verhalen over die periode. 

Hij geniet nu samen met zijn vrouw van de 
vrije tijd, door veel te fietsen in de mooie om-
geving.  Iedere morgen start zijn dag met een 
frisse duik in het nabij gelegen zwembad. Jan 
Beltman en zijn vrouw hebben 3 kinderen en 5 
kleinkinderen waar ze volop de tijd voor kun-
nen nemen. Ze hebben geen oppas verplich-
tingen en zijn gewoon ouderwets opa en oma, 
iets wat in deze tijd ook al een luxe genoemd 
kan worden. 

Na nog wat over de dingen van alle dag ge-
sproken te hebben werd het voor mij weer tijd 
om huiswaarts te gaan. Maar natuurlijk niet 
zonder eerst de presentjes en de oorkonde 
uit te reiken. De oorkonde werd door de heer 
Beltman met veel eer aangenomen hij was er 
oprecht blij mee en liet dat goed blijken. Ook 
voor de foto, die vanwege het mooie weer bui-
ten is gemaakt, hebben we fijn de tijd voor 
kunnen nemen. Daarna hebben we hartelijk 
afscheid genomen en werd ik ook nog vrien-
delijk uitgezwaaid. Goedgemutst reed ik huis-
waarts waar ik pas na vier en een half uur 
aan kwam.  Helaas kwam ik in een stilstaande 
file terecht,  vanwege een ongeval in Valburg, 
waardoor ik kilometers moest omrijden. 

Ria Kauwenberg-van der Weerden



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


