


Inhoudsopgave

Colofon
VPW-nieuws redactieteam:
Mirjam van Dijk
Trees Overhein
Milou Feijt

Kopij sturen naar:
info@vpwnet.com

Drukkerij:
SMG-Groep Joure
Tel. 0513 – 630 632
Overname van artikelen is toegestaan
Met bronvermelding: ISSN 0926-9489

Lidmaatschap VPW
Om u aan te melden als lid kunt u de aanmeldbon 
downloaden via www.vpwnet.com.

 

Van de voorzitter

2

 
Op het moment van dit schrijven is het 7 juni 
en ik zal u weer proberen te informeren over de 
lopende zaken van de VPW.
Allereerst ben ik wat verontwaardigd over het feit dat er leden 
zijn die opzeggen omdat hun belangen niet worden behartigd. 
Als voorbeeld wordt dan het reistijden besluit van de 30 
minuten genoemd. Veel van onze leden die in roosterdienst 
werken, reizen bij een dienstreis die vanuit huis start, de 
eerste 30 minuten in eigen tijd. Dit is ooit zo afgesproken in 
de zogenoemde reistijdvergoedings regeling van RWS. Veel 
leden vinden dit een onrechtvaardig onderscheid ten opzichte 
van andere RWS-ers voor wie de volledige dienstreis werktijd 
is. Hier is de VPW het volledig mee eens, maar jammer dat 
sommige leden zich niet eerst laten voorlichten alvorens de 
stap van opzeggen te nemen. De VPW gaat hier overigens met 
RWS in gesprek op 6 juli in het DGO.

Naar aanleiding van het opstellen van de nieuwe statuten 
wordt een aantal prominente VPW leden gevraagd om hier aan 
mee te werken. Er wordt een bijeenkomst gepland voor een 
klein slim clubje met de leden Aat Hoogstraten, Theo Janssen 
en Matthijs Mookhoek. Zij zullen gaan onderzoeken  waar de 
VPW voor staat en voor wie bedoeld.  Wat wil de VPW voor 
haar leden doen en wie heeft er wat te zeggen. Enz , enz. om 
zo te komen tot vernieuwde statuten.  

De geplande behandeling van het wetsvoorstel normalisering 
rechtspositie ambtenaren door de Eerste Kamer is van 28 juni 
2016 verschoven naar 27 september 2016. Ook hier is nog 
geen beslissing bij gevallen en blijft het vooralsnog rustig met 
dit wetsvoorstel.

Het bestuur van de VPW draait op halve kracht. Zoals u wel 
weet is Paul op dit moment in het ziekenhuis om zijn stamcel 
transplantatie te ondergaan. Maar hij werkt op de achtergrond 
mee d.m.v. adviezen en het opzetten van stukken tekst. 
Wat u nog niet weet is dat uw Voorzitter ook in de lappenmand 
is terecht gekomen. Bij mij zijn op 10 mei operatief kankercellen 
uit de blaas verwijderd. U zult begrijpen dat dit wel even de 
wereld op zijn kop zette. Ik zit alweer tegen de volgende 
operatie aan te hikken, op 23 juni worden er hapjes uit mijn 
blaas gehaald om uit te sluiten of er geen andere cellen in 
mijn blaas aanwezig zijn, dan welke men nu heeft gevonden. 
Hierna zullen de spoelingen in de blaas gaan plaatsvinden. 
Deze cellen kunnen alleen in de blaas blijven U zult begrijpen 
dat ik hiermee voorlopig wel zoet ben. 

Tenslotte: de CAO-2017 is alweer aanstaande. De VPW zal 
in samenwerking met de overige Rijksvakbonden een info 
middag organiseren waarin door onze bestuurders uitleg wordt 
gegeven over de stand van zaken. Ook zal op deze middag de 
mening van de leden worden gepeild welke onderdelen deze 
CAO moet bevatten. Een uitnodiging volgt binnenkort. 
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Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort
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Vergaderingen
Bestuursvergadering
Het bestuur van de VPW vergadert op de tweede donderdag 
van de maand in het kantoor van de VPW te Amersfoort.
Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van het 
bestuur of graag besproken zou zien in een bestuursvergade-
ring kunt u dit mailen naar info@vpwnet.com.  

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

Algemene Ledenvergadering
April 2017

Platform SOR
Eens per maand komen de vakorganisaties die bij de sector 
Rijk horen en aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum 
bij elkaar voor overleg. Dit overleg wordt het Platform SOR 
genoemd.
Namens de VPW nemen Henk Klos en Piet Voogt deel aan dit 
overleg.
De data van de vergaderingen van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het (vooroverleg) DGO treft u aan op 
de website van de VPW.

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

Leden van het bestuur

Piet Voogt
Voorzitter

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

Hans van den Aker
Penningmeester

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap

Nol van Lith
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
Vacature bestuur VPW
Eerder heeft in het VPW-nieuws al een vacature gestaan omdat er binnen het bestuur plaats is 
voor nieuwe bestuursleden.
Daar is positief op gereageerd en inmiddels heeft Jaco Weststrate twee bestuursvergaderingen 
bijgewoond. Hij loopt mee als aspirant-bestuurslid.
In dit VPW-nieuws staat een interview met Jaco, zo kan iedereen hem beter leren kennen.

Er is nog een vacature, dus informeert u gerust eens wat het inhoudt om in het bestuur van de VPW mee te draaien en 
wat er verwacht wordt van een bestuurslid.
Een bestuurslidmaatschap hoeft nauwelijks eigen tijd te kosten, want op basis van artikel 33b van het ARAR heeft een 
bestuurslid maximaal 320 uren per jaar tot zijn of haar beschikking voor het bijwonen van vergaderingen, cursussen en 
om andere bestuurswerkzaamheden te verrichten.

Ledenraadpleging inzake aankoop kantoorpand
Het bestuur van de VPW overweegt de aankoop van een eigen kantoorpand.
Voorwaarde voor aankoop is de instemming van de leden en daarom is er een ledenraadpleging gehouden.
Aan alle leden is een brief gestuurd en inmiddels hebben al meer dan 400 leden hun stem uitgebracht. Van de uitgebrachte 
stemmen is ruim 98% vóór de aankoop van een kantoorpand.
Daarmee is de zaak nog niet beklonken, maar door deze uitslag kan het bestuur serieus gaan kijken wat de mogelijkheden 
zijn. Ik hou u op de hoogte. 

Paul
Ik krijg geregeld vragen van leden hoe het met Paul gaat. Daarom ben ik heel blij u mee te kunnen delen dat de 
stamceltransplantatie die hij eind mei moest ondergaan zeer goed geslaagd is. Hij is inmiddels weer thuis na een 

ziekenhuis opname van bijna vijf weken. Zijn 
weerstand is nog gering, dus hij blijft voorlopig 
nog even uit de buurt van mensenmenigtes, 
maar de prognoses zijn gelukkig heel gunstig.

Vakantie
Mijn vakantie zit er weer op voor dit jaar. Ik 
ben in juni 14 dagen naar Cuba geweest en 
dat was fantastisch. Een kleurrijk land dat 
nog in een ander tijdperk leeft en waar het 
bovendien veel te warm is om te haasten. Ik 
ben weer opgeladen en kan er weer tegenaan.
Voor iedereen die nog weg gaat, een heel 
fijne vakantie toegewenst en een behouden 
thuiskomst.

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen Mei-Juni 2016

Nieuwe leden:
T. Simissen   - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. T. van der Nat  - Hoek van Holland (57 jaar lid)

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

WIST JE DAT...
• Dat er een hardnekkig beeld is dat ontslagdatum en ingangsdatum van je pensioen moeten samenvallen 

om je voorwaardelijk pensioen veilig te stellen? 
Bij medewerkers in de rijkssector bestond het hardnekkige beeld dat de ontslagdatum en ingangsdatum pensioen 
moeten samenvallen om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. Zou je op 30 april je laatste werkdag hebben, 
dan zou je ook op 30 april pensioen moeten ontvangen om zo je voorwaardelijk pensioen (VPL) veilig te stellen. Dit 
klopt dus niet. Als 30 april je laatste werkdag is en je laat je pensioen op 1 mei ingaan, dan is er sprake van een 
‘naadloze’ overgang van werk naar pensioen en blijft je VPL behouden. 

• Dat het zelfs nog mogelijk is om maximaal twee maanden na ontslag het pensioen in te laten gaan 
met behoud van het voorwaardelijk pensioen? 
Let op: dat geldt alleen als je na die 2 maanden onderbreking, opnieuw deelnemer wordt van het ABP bijvoorbeeld door 
na ontslag in dienst te treden bij een werkgever die ook aangesloten is bij het ABP. Het is dus niet zo dat je 2 maanden na je 
ontslag pas je pensioen kunt laten ingaan en zo toch je voorwaardelijk pensioen hebt veiliggesteld. Dit wordt namelijk niet 
gezien als een ‘onderbreking’. Na een onderbreking moet je weer in dienst zijn bij een werkgever die bij ABP is aangesloten. 
Je hebt recht op je voorwaardelijk pensioen als je: 

1. Tot 1-1-2023 onafgebroken in dienst blijft bij een werkgever die bij ABP is aangesloten (of als je vóór 2023 
met pensioen gaat) 

2. Én zowel op 31-12-2005 als 1-1-2006 (gedeeltelijk) in dienst was bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.

Wat betekent ‘onafgebroken’? 
• Een onderbreking van max. 2 maanden 
• Een wachtgeld- of WW-uitkering van max. 18 maanden 
• Een ontslag door arbeidsongeschiktheid van max. 5 jaar 
Na de onderbreking moet je weer in dienst zijn bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.

 
• Verschillen tussen hoger- en lager opgeleiden in levensjaren met een ‘ervaren goede gezondheid’ 

groot blijven?
Mensen met een hoger opleidingsniveau leven gemiddeld aanzienlijk langer in goede gezondheid of zonder lichamelijke 
beperkingen dan lager opgeleiden, zo meldt het CBS. De levensverwachting in ‘als goed ervaren gezondheid‘ is bijna 
53 jaar voor mensen met alleen basisonderwijs. Voor mensen met HBO of universiteit is dit bijna 72 jaar. 

• De gemiddelde pensioenleeftijd de 65 jaar nadert? 
Begin deze eeuw lag de pensioenleeftijd rond de 61 jaar. Vanaf 2007 begon die leeftijd op te lopen, onder invloed 
van regelgeving en wetswijzigingen die als doel hadden te bevorderen dat werknemers langer doorwerken. De 
gemiddelde pensioenleeftijd nadert inmiddels 65 jaar. In 2014 bedroeg de gemiddelde leeftijd waarop men met 
pensioen ging 64 jaar en 1 maand; in 2015 was dat al 64 jaar en 5 maanden. 

• ABP goede informatieve webinars heeft? Over: 
• Hoe werkt MijnABP 
• Nabestaandenpensioen (als jij overlijdt, wat betekent dit financieel voor je nabestaanden) 
• ABP Keuzepensioen (welke keuzes kan je maken voordat je met pensioen gaat. Wat is belangrijk om mee te 

nemen in je keuzes? En wat betekenen deze keuzes voor je) 
• Heb jij je pensioen voor elkaar? 
Meer info: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/webinar.aspx 

• Bij doorwerken na AOW-leeftijd je nog pensioen op kan bouwen? 
Als je bestaande dienstverband gewoon doorloopt, dan blijf je pensioen opbouwen en premie betalen. 

• ABP compensatie ‘afkoop klein pensioen’ terug gaat vorderen? 
In de periode van 1 januari 2013 tot 1 december 2014 is bij een aantal deelnemers van ABP, of bij hun partner, 
een pensioen afgekocht. Het afgekochte pensioen is indertijd in één keer uitgekeerd. Om deze reden heeft de SVB 
in die periode eenmalig de ANW of partnertoeslag AOW van deze deelnemers gekort. ABP heeft die korting toen 
mogelijk deels gecompenseerd. Het gaat om ongeveer 2.800 deelnemers. Op verzoek van de staatssecretaris van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt de SVB deze korting nu ongedaan. Daarmee vervalt 
de reden voor compensatie door ABP en vordert ABP die compensatie conform beleid terug. Wat betekent dit voor 
de betrokken deelnemers? De mensen om wie het gaat krijgen van de SVB een bedrag terug. Het bedrag dat ABP 
mogelijk van hen terugvordert is lager. ABP verrekent het terug te vorderen bedrag met het bruto pensioen van deze 
deelnemers. Deelnemers die het betreft ontvangen hierover een persoonlijke brief van ABP. 
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Artikel
Interview met Jaco Weststrate

Door: Luuk Feijt

Een geboren en getogen Zeeuw die houdt van afwisseling 
en avontuur. Mogelijk gaat Jaco Weststrate ook het 
avontuur aan om in het VPW-bestuur deel te nemen.

Aan het water
Geboren en getogen in Wemeldinge is het water al zijn leven 
lang aanwezig. Jaco is begonnen bij RWS als sluismeester 
op verschillende sluizen, maar toen de vacature voor 
regioverkeersleider bij verkeerspost Hansweert aan de 
Westerschelde voorbij kwam, vond hij het leuk om binnen 
de maritieme wereld een heel andere tak van sport te 
gaan doen: “Het sprak aan, tijd voor iets nieuws, dus ook 
een soort van toevalligheid eigenlijk wel”. Het aannemen 
van deze baan, die ‘toevallig’ langskomt,  lijkt kenmerkend 
voor hoe hij in het leven staat: “als ik terugkijk op mijn 
leven ben ik nooit zo’n planner geweest, het komt hoe 
het komt”. Maar hij doet dit wel met maatschappelijke 
betrokkenheid: “ ik probeer vanuit mezelf andere mensen 
te helpen daar waar ik kan hè, dat zit wel een beetje in 
mij”.

Jaco lijkt wel op zijn plek te zitten als regioverkeersleider, 
want ondanks dat hij graag nieuwe dingen uitprobeert, is 
hij na twintig jaar niet van plan om weg te gaan en heeft 
hij het goed naar zijn zin. Dat ligt er aan dat het werk 
elke dag weer anders is: “als ik ‘s ochtends,  ‘s middags 
of ‘s nachts op mijn werk kom dan weet ik niet wat er 
speelt en heb geen idee wat ik tegen kom”. Dat maakt het 
ook dynamisch én “je hebt een kantoortje met een mooi 
uitzicht hè? Je ziet grote en kleine schepen van dichtbij 

dus qua werkplek is het al hartstikke mooi”. Je zou het 
bijna vergeten als je er elke dag werkt. Deze dagen zijn 
door de roosters onregelmatig, maar Jaco mist regelmaat 
niet. Hij weet ook niet meer wat “elk weekend vrij is, 
dus dan mis je het ook niet echt”. Vastigheden als een 
voetbalwedstrijd iedere zaterdag zit er niet in, maar hij 
ziet ook de voordelen van de onregelmatigheid: “op een 
doordeweekse dag is iedereen aan het werk en als ik dan 
lekker vrij ben, kan je je ding doen zonder dat je rekening 
hoeft te houden met andere mensen. Als ik dat wil pak 
ik morgen de motor,  ga in de tuin werken of naar het 
strand”. Maar ja, het weekend moet je dan wel werken.

Voor de klas
Wat hem verder aanspreekt in het werk, is zijn 
opleidingstaak. Al vanaf zijn 18e is hij bezig als trainer, 
coach en/of docent. “Verkeersleiders komen niet van 
een school of een universiteit, je wordt aangenomen in 
de functie als je bepaalde competenties en vaardigheden 
hebt en dan word je intern opgeleid”. Dat doet hij graag, 
omdat het contact met mensen leuk is en je kan bijdragen 
aan het transformeren van leerlingen “die soms van toeten 
noch blazen weten over het vakgebied” tot collega. Dat 
is een mooi proces. Het is ook wel eens lastig om aan te 
geven dat iemand niet snel genoeg leert, maar dat hoort 
er ook bij. Over de jaren heen is er veel veranderd in de 
opleiding: “we leiden nu veel meer op vanuit de cursist 
en niet meer vanuit de opleider. De cursist is veel meer 
verantwoordelijk voor datgene wat hij/zij zelf leert en 
moet ook veel meer doen door middel van opdrachten, 
werkboeken, bezoeken en interviews, dus veel meer 
zijn of haar verantwoordelijkheid en de trainer coach is 
daar veel meer vraagbaak in”. Regioverkeersleider is een 
praktijkvak en de leerstof sluit daar perfect op aan. Een 
grappig weetje is dat Jaco binnen een half jaar nadat hij 
zelf was opgeleid tot regioverkeersleider zelf mensen ging 
opleiden. Dit past weer in de ‘toevalligheid’ waarmee Jaco 
door het leven gaat: “mijn opleider ging met pensioen 
en er werd gevraagd wie dat over wilde nemen, maar er 
was eigenlijk niemand van het werkoverleg die dat wilde 
doen. Toen heb ik gezegd: ja ik wil het wel doen, maar 
ik ben hier pas”.  Omdat niemand anders het wilde, ben 
ik het maar gaan proberen, “en geen moment spijt van 
gehad”. Tja, gewoon geluk gehad, maar ook het lef om 
die uitdaging aan te gaan. Voor Rijkswaterstaat was hij 
overigens ook een aantal jaren instructeur en het sprak 
hem al van te voren aan om deze functie ook te gaan 
doen als verkeersleider. Wat dat betreft, verbaast alleen de 
snelheid waarmee Jaco dit kon gaan doen.

Naam: Jaco Weststrate
Leeftijd: 55 jaar
Functie: Regioverkeersleider verkeerspost Hansweert
Burgerlijke staat: Getrouwd, 1 zoon en 1 dochter
2 kleindochters
Hobby’s: motorrijden en (buiten)sporten
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Bij de VPW
Op dit moment kijkt Jaco binnen de VPW mee. Ook dat 
kwam toevallig op zijn pad, toen Trees een bericht plaatste 
en aangaf dat de VPW op zoek is naar nieuwe bestuursleden. 
Hoe het komt weet hij niet precies, maar het gevoel was 
goed. “Het kan mijn ding zijn, maar wat dan precies?”, dus 
kijkt hij wat hem aanspreekt als bestuurslid. Wat hij wel 
weet, is dat je als bestuurslid van waarde moet zijn voor 
mensen op de werkvloer: “omdat het een wat rommelige 
tijd is merk je dat mensen zitten met vragen en problemen 
die je als individu en soms ook met je leidinggevende niet 
meer kan oplossen. 
Dat zijn complexe 
problemen geworden 
en ik denk dat een 
vakbond daarin een 
bemiddelende en 
sturende factor kan 
en moet zijn.” Vroeger 
was het rustiger en was 
het misschien minder 
nodig, maar juist nu 
het zo onrustig is, is 
de vakbond relevant. 
Zijn bijdrage ziet hij 
in actief meedenken 
en meeduwen. Met de 
wens naar verbetering 
in de “dagelijkse 
b e s l o m m e r i n g e n ” 
en het actief willen 
meedoen, is het niet 
verrassend dat hij 
meermaals overwogen 

heeft om in de OR te gaan. Jaco heeft een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel en vindt dat collega’s goed en 
rechtvaardig behandeld moeten worden: “er zijn dingen 
die gaan gewoon niet goed en op enig moment worden dat 
vakbond aangelegenheden. Het trekt mij aan daar iets aan 
te doen. ik bedoel je kan achteruit gaan zitten en zeggen 
dat het zo is zoals het is, maar je kan ook via de vakbond 
proberen een duwtje te geven in de goede richting voor 
ons allen”. Dat betrekt hij ook op zichzelf: het lid zijn nu is 
ook een deel eigen belang zodat “als er iets is dan kunnen 
we in ieder geval daar samen iets proberen aan te doen”.
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Buiten(&)Sport
Als u dacht dat Jaco met zijn werk en VPW-avontuur zijn dagen gevuld heeft, dan heeft u het mis. Alleen zijn reis 
naar Amersfoort verraad al een hobby van hem: motorrijden! Dit doet hij passievol en met gevoel van relativering. 
Als een auto hem er niet langs wil laten in de file, dan denkt hij: “dat snap ik ook wel als je zo lang staat te wachten, 
er komt toch zo een auto die me wel gewoon ruimte geeft”. Verder is hij in de natuur te vinden, wandelend of 
fietsend. En als u zich afvraagt wie de skiër is die u op de foto ziet staan, jazeker, Jaco is ook in de bergen te vinden 
als het kan om te skiën. Inmiddels verrast het u vast niet meer dat hij veel ontspannen activiteiten niet van te voren 
plant: “morgen heb ik een vrije dag, nou dan weet ik nu echt nog niet wat ik dan ga doen”. Hij houdt veel van 
sporten: skiën, fietsen of op de crosstrainer kan allemaal. Het is dan wel nodig dat de knie er zin in heeft die dag, 
want ondanks een aantal operaties kan de knie een wintersportvakantie of een intensieve training in de weg staan. 
Gelukkig houdt hij er ook van om op zijn tijd thuis naar sport te kijken op de televisie, dus wellicht is dat nog een 
goed alternatief als het sporten niet mogelijk is.

In huis
Het thuis van Jaco wordt inmiddels ‘slechts’ gedeeld met zijn vrouw. Met een drieëndertig jaar durend goed huwelijk 
kunnen we hem gerust feliciteren. Zijn twee kinderen, een zoon en een dochter, zijn al een tijd het huis uit, maar 
hebben ook geleid tot twee kleindochters op wie hij en zijn vrouw regelmatig passen. Het moge duidelijk zijn dat 
zij dat erg leuk vinden: “op het moment dat ik vrij ben dan ga ik altijd mee om op die dames te letten, dat is leuk 
en daar geniet ik van”. Zijn droom past in dit verlengde en klinkt opvallend bescheiden voor een avonturier die niet 
teveel plant: “ik hoop dat ik gewoon met mijn gezin en familie oud kan worden en ik weet niet of dat een droom is, 
maar dat zou voor mij meer dan voldoende zijn”.
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Zieke werknemer: wat mag de 
werkgever weten? 

In de praktijk blijkt nog steeds onduidelijkheid te bestaan 
over de vraag welke gezondheidsgegevens van een zieke 
werknemer een arbodienst en/of bedrijfsarts aan een 
werkgever mag verschaffen.

Wet bescherming persoonsgegevens 
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
is het verwerken van gegevens betreffende de gezondheid 
en/of medische toestand (gezondheidsgegevens] van een 
werknemer in beginsel verboden. Er zijn slechts een paar 
uitzonderingen op dit verbod. Deze uitzonderingen op het 
verwerkingsverbod zijn de volgende:
• het verwerken van gezondheidsgegevens om het recht 

op loondoorbetaling vast te stellen;
• verwerking in het kader van de verzuimbegeleiding en 

re-integratie;
• wanneer er sprake is van uitdrukkelijke toestemming 

van de (zieke) werknemer.

De bedrijfsarts mag aan de werkgever een oordeel geven 
over de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is. 
Daarnaast kan de bedrijfsarts aangeven wat de werknemer 
nog wel en niet kan doen in relatie tot de bedongen 
arbeid. Verder mag uitspraak worden gedaan over de 
geschatte duur van het verzuim en de aard van eventuele 
noodzakelijke aanpassingen/werkvoorzieningen. Ook 
is toegestaan dat aanbevelingen worden gedaan over 
noodzakelijke interventies en te plegen re-integratie-

inspanningen. Tot slot kan een oordeel worden gegeven 
over de re-integratie-inspanningen van de werknemer.

In de praktijk blijkt dat dikwijls informatie aan de werkgever 
wordt verschaft welke niet strikt noodzakelijk is voor het 
vaststellen van de loondoorbetaling verplichting of de 
verzuimbegeleiding/re-integratie. Zo is niet relevant om te 
vermelden dat een werknemer een operatie zal moeten 
ondergaan of bij welke specialist hij/zij onder behandeling 
is.
Ook is het volgens de Wbp strikt genomen niet 
toegestaan om aan te geven of de arbeidsongeschiktheid 
arbeidsgerelateerd is. Indien de bedrijfsarts toch dergelijke 
informatie verschaft, zal de werkgever deze informatie 
moeten terugsturen dan wel deze moeten vernietigen en 
om nieuwe informatie moeten vragen.

Geheimhouding
Gezondheidsgegevens mogen alleen worden verwerkt 
door personen die uit hoofde van hun beroep krachtens 
overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Zowel de 
bedrijfsarts als de werkgever zullen hiervoor zorg moeten 
dragen. Het verdient dan ook aanbeveling om de toegang 
tot deze gegevens enkel voorbehouden te laten zijn aan 
direct betrokkenen zoals de personeelsadministratie, de ‘ 
casemanager’ en de leidinggevende.

College Bescherming Persoonsgegevens
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP], de 
Nederlandse ‘ privacy waakhond’, heeft aangegeven 
strenger te gaan toezien op de naleving van de Wbp. Zo 
heeft het CBP op 2 april
2009 geoordeeld dat een arbodienst in
strijd handelde met de Wbp door medische gegevens van 
zieke werknemers aan hun werkgevers te verstrekken.
De arbodienst diende een bedrag ad € 1.000,- per volgende 
overtreding te betalen.
Het CBP lijkt hiermee een voorbeeld te willen stellen en 
aandacht te willen vragen voor een zorgvuldiger verwerking 
van gezondheidsgegevens tussen arbodienst en werkgever. 
Het is daarom raadzaam om na te gaan of de naleving van 
de Wbp binnen uw organisatie is gewaarborgd.

Bron: AKD Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Vraag:
Ziekte: mag werkgever vragen wat ik heb?
‘Mag mijn werkgever aan mij vragen wat me mankeert als ik me ziek meld? En mag hij vragen wanneer ik weer 
beschikbaar ben?’
Antwoord:
Nee, een werkgever mag niet zomaar vragen wat de aard van uw ziekte is.
Wel mag hij informeren wanneer u vermoedt weer aan de slag te kunnen. We zullen dit toelichten.

Verzuimregels
U hebt als werknemer om te beginnen de plicht om u te houden aan de verzuimregels van uw werkgever, zolang 
deze redelijk zijn. Meld u zich ziek, dan mag uw werkgever echter niet informeren naar de aard en oorzaak van 
de ziekte. Doet hij dit desondanks toch, dan ben u niet gehouden om hier antwoord op te geven en mag hij dit 
zwijgen niet tegen u gebruiken.
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Regelgeving omtrent staken, werkonderbreking, manifestaties en 
bijeenkomsten 

Staken, werk onderbreken, bijwonen van manifestaties 
en bijeenkomsten zijn vormen van ‘collectieve acties’. 
Deze acties zijn georganiseerd door de vakbonden. Als 
rijksambtenaar mag u meedoen aan collectieve acties. 
Hiervoor geldt een aantal spelregels. 

Georganiseerd actievoeren
Een collectieve actie kan om verschillende redenen 
worden gevoerd, maar meestal om een geschil over 
arbeidsvoorwaarden. Actievoeren is pas mogelijk - als 
uiterste middel - nadat de onderhandelingen tussen 
werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vastgelopen. 
U heeft het recht om actie te voeren, maar dat recht 
geldt alleen voor acties die door de vakbonden zijn 
georganiseerd. U heeft niet het recht om zomaar zelf met 
een groep werknemers een (‘wilde’) staking op touw te 
zetten. 

Actie aankondigen
Een collectieve actie moet van tevoren zijn aangekondigd 
bij de werkgever. De actie mag niet de bedrijfsvoering 
ernstig belemmeren.

Spelregels deelname collectieve actie 
Voor stakingen en andere collectieve acties is er geen 
wetgeving waarin staat wanneer welke actie wel of niet 
mag. Wel geldt het Europees Sociaal Handvest, dat het 
recht op collectieve acties erkent. Nederland acht zich 
hieraan gebonden. Hierdoor heeft overheidspersoneel 
(met uitzondering van het defensiepersoneel) het 
recht op collectieve acties.

Spelregels
Voor collectieve acties binnen de sector Rijk gelden de 
volgende spelregels:
• Deelname aan collectieve acties is toegestaan 

voor zover dat niet in bijzondere gevallen door de 
rechter is verboden.

• Bij stakingen en werkonderbrekingen wordt over 
de niet gewerkte uren geen bezoldiging betaald. 
Deelnemers aan een staking of werkonderbreking 
moeten dus rekening houden met een korting op 
de bezoldiging.

• Als een ambtenaar een korting op de bezoldiging 
wil voorkomen, kan hij ervoor kiezen vakantie-
uren op te nemen dan wel in overleg met de 
leidinggevende het werkrooster zodanig aan te 
passen dat de bewuste uren op een later moment 
worden ingehaald.

• Gebruik van eigendommen (zoals dienstauto’s 
of kantoren) en voorzieningen (zoals zakelijke 
e-mailadressen) van de werkgever bij collectieve 
acties is niet toegestaan.

Bron: Rijksportaal
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Nieuwe regeling zwangerschapsverlof bij tweeling/meerling 

Per 1 april 2016  geldt een nieuwe re-
geling zwangerschapsverlof bij twee-
ling of meerling 

Wat houdt de regeling in? 
Vrouwen die een tweeling of meer 
kinderen verwachten, kunnen eerder 
met zwangerschapsverlof: 10 tot 8 
weken vóór de verwachte bevallings-
datum. Dit was 6-4 weken. Zoals nu 
nog steeds bij vrouwen die 1 kind ver-
wachten. 

Let op: je telt terug vanaf de dag ná 
de verwachte bevallingsdatum. De 
dag dat een vrouw bevalt, hoort nog 
bij het zwangerschapsverlof. 

Hoe lang kan de zwangerschaps- 
en bevallingsverlof samen du-
ren? 
Dat weet een medewerker pas na de bevalling. Op de werkelijke bevallingsdatum stopt het zwangerschapsverlof. De 
volgende dag begint het bevallingsverlof. De bevallingsdatum bepaalt ook hoelang het bevallingsverlof nog duurt. 

Maar het bevallingsverlof is minstens 10 weken. Tweeling/
meerling te vroeg geboren? Bevalt een vrouw eerder dan 
de uitgerekende datum, dan duurt het zwangerschapsverlof 
dus korter. De vrouw kan dan de gemiste dagen van het 
zwangerschapsverlof optellen bij het bevallingsverlof. Maar 
dit kan alleen als het zwangerschapsverlof minder dan 6 we-
ken heeft geduurd. 

Hoe wordt dit berekend? 
Een vrouw heeft recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- 
en bevallingsverlof samen. En ze heeft recht op minimaal 10 
weken bevallingsverlof. Is de vrouw bevallen? Dan wordt van 
de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof het aantal 
dagen zwangerschapsverlof afgetrokken. Was het zwanger-
schapsverlof langer dan 6 weken? Dan wordt er maximaal 6 
weken afgetrokken en niet meer. Zodoende blijft de vrouw 
recht hebben op minimaal 10 weken bevallingsverlof.

Toch doorwerken in die 10-8 weken zwangerschaps-
verlofperiode? 
Dat kan. 
Deze 2 weken periode heet de ‘flexibiliseringsperiode’. Maar 
als de zwangere besluit om tijdens deze flexibiliseringsperiode 
door te werken, dan kan ze deze dagen niet optellen bij het 
bevallingsverlof. 

Meer info en berekeningen: Vanaf wanneer kan het zwan-
gerschapsverlof eerder ingaan? Ik heb een werkgever: ik ben 
zwanger van een tweeling of meerling https://www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsver-
lof/vraag-en-antwoord/langer-zwangerschapsverlof-meerling
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OR-artikelen
Meer dan een kwart heeft te weinig tijd voor OR-werk 

Een belangrijke faciliteit voor OR’s is de tijd die een OR-lid mag besteden aan zijn OR-werkzaamheden. Gemiddeld be-
steedt een OR-lid 8,1 uur per week aan OR-werk, terwijl hij maar voor 6,6 uur vrijgesteld wordt.
Bij multinationale concerns is het verschil het grootst. Bij Nederlandse multinationale concerns besteedt een OR-lid 

zelfs 2,5 uur per week meer aan OR-werk dan waarvoor hij 
vrijgesteld wordt. Bovendien hebben ondernemingsraden 
van multinationale concerns minder ondersteuning van een 
ambtelijk secretaris dan zelfstandige concerns. Dit blijkt uit 
de SBI Formaat MonitOR 2015-2016.

Frappant is dat OR’s die de beschikking hebben over de on-
dersteuning van een ambtelijk secretaris, deze niet volledig 
benutten. Gemiddeld heeft een OR namelijk bijna 18 uur per 
week beschikking over een ambtelijk secretaris, maar wordt 
er maar voor 16,5 uur gebruik van gemaakt. Blijkbaar is het 
in de praktijk lastig om van alle uren gebruik te maken. Een 
andere faciliteit die de ondernemingsraad ter beschikking 
heeft is dat hij zich kan zich laten ondersteunen door een 
adviseur bij lastige onderwerpen. In 2015 heeft 73% van de 
OR’s een beroep gedaan op een externe deskundige. Dat is 

een lichte stijging in vergelijking met 2014. Het ging hier veelal om korte consults of adviestrajecten.

In 2015 is het in 4% van de gevallen gebeurd dat de OR een extern deskundige wilde inschakelen, maar de bestuurder 
geen toestemming gaf.

Bron: ANP, Redactie ORnet

Foto: Pixabay 

60% van de OR’s wordt wel eens wettelijke adviesaanvraag onthouden
 
Bij instemmingsrecht blijft de bestuurder bij 37% van de OR’s in gebreke. Het adviesrecht en het instemmingsrecht 
worden ook wel de kernrechten van de Nederlandse ondernemingsraad genoemd. Met het adviesrecht heeft de OR de 
mogelijkheid om mee te praten over financieel-economische, organisatorische en technologische aangelegenheden die 
de onderneming betreffen.

Het instemmingsrecht stelt de OR in de positie om invloed uit te oefenen op diverse regelingen op het gebied van het 
sociaal en HR-beleid van de onderneming, zoals regelingen ten aanzien van de werktijden en vakantie, arbeidsomstan-
digheden en ziekteverzuim, functiewaardering en beoordeling, opleiding en privacy. Het zijn belangrijke rechten die hun 
sterke ‘kracht’ mede ontlenen aan de mogelijkheid van een beroepsgang door de OR naar de rechter. Daarom is het zeer 
opmerkelijk dat in 2015 maar liefst 60% van de OR’s 1 of meer keer geen adviesaanvraag heeft ontvangen terwijl daar 
naar de mening van de OR wel degelijk recht op was.
Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, het grootste onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Ne-
derland.

In 2015 hebben de ondernemingsraden in Nederland gemiddeld 6,5 keer een adviesaanvraag gekregen. Voor instem-
mingsaanvragen ligt het gemiddelde op 4.
Maar veel ondernemingsraden hebben dus minder adviesaanvragen gekregen dan waar ze volgens hen zelf recht op 
hadden. 23% van de respondenten zegt 1 keer geen adviesaanvraag te hebben gehad terwijl ze er wel recht op had-
den, 18% 2 keer en 19% van de respondenten geeft aan zelfs 3 keer of vaker geen adviesaanvraag te hebben gehad 
terwijl de OR die wel hoorde te krijgen.

In het kader van het instemmingsrecht wordt de OR minder vaak gepasseerd dan in het kader van het adviesrecht: 38% 
van de OR’s geeft aan in 2015 1 of meer keer geen instemmingsverzoek te hebben ontvangen waar hij dat wel hoorde 
te ontvangen, waarbij 10% van de ondernemingsraden zelfs 3 keer of vaker geen instemmingsverzoek heeft gekregen, 
terwijl hij deze wel had moeten krijgen.

Bron: Redactie ORnet
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Shhht, dat mag je niet zeggen  

Als de pers de OR benadert of de OR zelf het initiatief neemt om contact met de pers op te nemen, zal binnen menige 
OR de vraag worden gesteld hoe de bestuurder hierop gaat reageren. Zijn goedkeuring is niet nodig, maar dat wil niet 
zeggen dat je hem en zijn belangen volledig moet passeren.

Ken je uitgangspositie
In principe kan een bestuurder de OR niet verbieden om de pers 
gevraagd of ongevraagd te woord te staan. Ook voor OR- leden 
geldt dat zij in principe recht hebben op vrijheid van meningsuiting. 
Maar er zit wel een addertje onder het gras en dat is onder andere 
de geheimhouding waar OR-leden aan gebonden zijn door artikel 
20 van de WOR. De OR mag namelijk niet communiceren over 
informatie waarvoor door de bestuurder expliciete geheimhouding 
aan de OR is opgelegd. Dit geldt ook voor overige informatie 
waarvan de OR weet dat hij deze informatie vertrouwelijk moet 
behandelen. Naast artikel 20 uit de WOR heeft de OR met nog een 
beperking te maken in de vorm van artikel 7:611 uit het Burgerlijk 
Wetboek. Dit artikel beschrijft het goed werknemerschap. Een 
goed werknemer moet zich te allen tijde als een goed werknemer 
gedragen. OR-leden moeten hier dus ook rekening mee houden 
in de communicatie met de pers.

Bepaal je overweging
De pers zelf benaderen of ingaan op hun vraag om een reactie, kan de nodige consequenties voor de OR hebben. Het 
is belangrijk voor de OR om zorgvuldig te overwegen welk belang de OR hierbij heeft en welke positieve en negatieve 
effecten hieraan verbonden zijn. Neem hierbij ook mee wat de gevolgen zijn voor de samenwerking tussen OR en 

bestuurder.

Waar rekening mee houden?
OR-leden mogen hun werkgever niet 
onnodig in diskrediet brengen. Het goed 
werknemerschap houdt in dat een werknemer 
zich ten opzichte van zijn werkgever te 
houden heeft aan discretie en loyaliteit. 
Ook wanneer er naar de mening van de OR-
leden bijvoorbeeld sprake is van misstanden 
binnen de organisatie. Naast alle wettelijke 
bepalingen die er zijn, is er binnen de eigen 
organisatie wellicht ook een interne pers- of 
mediacode waar ook de OR rekening mee 
moet houden. Een bestuurder reageert niet 

per se enthousiast over de actie van de OR om in contact te treden met de pers. Maar meld hoe dan ook vooraf aan de 
bestuurder dat de OR dit gaat doen en geef aan welk belang de OR hierbij heeft en wat hij hierbij nastreeft.

Tot slot
Conclusie is dat de bestuurder de OR niet per 
definitie kan verbieden om op eigen initiatief of 
gevraagd, contact met de pers te onderhouden. Wel 
moet de OR zich ervan bewust zijn dat hij niet alles 
kan zeggen tegen de pers. Krijg als OR vooraf helder 
welke informatie onder de geheimhouding valt. 
Bereid je goed voor op een mogelijk kritische reactie 
van de bestuurder.

Bron: Redactie ORnet
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2 jaar aaneengesloten groei voor Nederlandse economie

De Nederlandse economie groeide in het eerste kwartaal van 2016 met 0,5%. Daarmee houdt de groei voor het achtste 
kwartaal op rij aan, een periode van 2 jaar aaneengesloten. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 nam de 
omvang van de economie toe met 1,4%. Ook het herstel op de arbeidsmarkt zette verder door. In een jaar tijd kwamen 
er bijna 100.000 banen bij. In het afgelopen kwartaal daalde de werkloosheid daarnaast met 24.000 mensen en steeg 
het aantal openstaande vacatures met bijna 8000, zo blijkt uit cijfers die het CBS op 1 juni jl publiceerde.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: “Over de gehele linie blijft onze economie goed presteren in een nog altijd 
onzekere internationale situatie. Met 8 kwartalen positieve cijfers op rij laat de economie een periode van 2 jaar aan-
eengesloten groei zien. Om de aanhoudende groei verder te versterken, maakt het kabinet werk van extra financiering 
voor ondernemers, het stimuleren van innovatie en het terugdringen van regels voor het bedrijfsleven.”

Hij vervolgt: “In het afgelopen jaar kwamen er bijna 100.000 nieuwe banen bij en in de afgelopen drie maanden steeg 
het aantal openstaande vacatures met bijna 8000. Die vacatures bieden kansen voor mensen om aan de slag te gaan, 

om extra werkervaring op te doen en om hun talenten 
verder te ontplooien. Daar profiteert de economie niet al-
leen op korte, maar ook op lange termijn van.”

Het ondernemersvertrouwen ligt volgens het CBS op het 
hoogste niveau in vierenhalf jaar. Mede daardoor investe-
ren bedrijven meer in bijvoorbeeld computers, software 
en vrachtwagens. Door de aantrekkende groei in andere 
Europese landen, neemt de export ook verder toe. In de 
eerste maanden van 2016 gaven consumenten bovendien 
meer uit aan horeca, recreatie en aan het inrichten van 
hun woning.

Naast de getallen over de economische groei, blijkt uit de 
CBS-cijfers dat de CO2-uitstoot in Nederland daalde in het 
afgelopen kwartaal. De uitstoot lag 1,3 procent lager dan 
in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Bron: Rijksoverheid.nl

Vrijwillig delen van verlof

De Rijksoverheid start een proef met het vrijwillig delen van bovenwettelijke verlofdagen met collega’s. De proef wordt 
de komende tijd uitgewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Met vakbonden en medezeggenschapor-

ganen wordt overlegd hoe de regeling vorm te geven.
 
Mensen bij het Rijk die bovenwettelijke verlofdagen over hebben, kun-
nen vanaf nu die dagen met collega’s delen die bijvoorbeeld tijd nodig 
hebben voor mantelzorg. Het delen van verlofdagen is wettelijk in prin-
cipe al wel mogelijk, maar het gebeurt in de praktijk nog maar weinig.

Goede voorbeeld
“Met deze proef geeft de rijksoverheid het goede voorbeeld in de hoop 
dat meer werkgevers volgen”, aldus minister Asscher. “Er wordt veel 
van mensen gevraagd. Met vrijwillig delen van verlofdagen kun je je 
collega helpen om werk en zorgtaken op een verantwoorde manier te 
combineren.”

Vrijwillig
Uitgangspunt van het delen van verlof is dat het vrijwillig gebeurt, een werkgever mag in geen geval werknemers 
dwingen verlofdagen af te staan. Bovendien geldt het alleen voor bovenwettelijke verlofdagen. Dat betekent dat alle 
werknemers in alle gevallen recht blijven houden op het wettelijk aantal verlofdagen. Vrijwillig schenken van verlof kan 
bijvoorbeeld voorkomen dat een collega langdurig uitvalt vanwege gezondheidsklachten of dat het werk er onder lijdt.
 
Bron: Rijksoverheid.nl, 1 jun 2016
Redactie ORnet 

Foto: Pixabay 
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Interview   

Ria Kauwenberg-van der Weerden

Jan Rijkers - 60 jaar lid VPW

Op de eerste dag van juni ging ik op stap richting Veghel of liever gezegd een klein plaatsje 
daar in de buurt het lieflijke Zijtaart. Het begin van de korte reis viel tegen, het regende zo hard 
dat je maar drie auto’s voor je uit kon kijken. In de buurt van Eindhoven klaarde het op en viel het 
de rest van de dag wel mee, tot er op de terugweg toch weer fikse buien vielen. Heel Nederland heeft de andere dag 
de gevolgen kunnen zien in het nieuws en ik maar denken maak afspraken in de zomer dan is het veiliger op de weg 
dan in de winter, maar we zijn weer veilig thuis gekomen dus niets aan de hand. 

In Zijtaart werd ik door Jan en Tonny vriendelijk ontvangen met een lekker kopje koffie en mijn lievelingskoekjes.  Jan 
vertelde dat hij al in 1989 gestopt was met werken bij Rijkswaterstaat. Hij was toen pas 55 jaar en zat toender tijd 
in een regeling van Rijkswaterstaat die de werknemers vanaf 55 jaar met de VUT stuurde om te bezuinigen in het 
personeelsbestand. Jan had zich tijdens zijn loopbaan vaak bezig gehouden met vakbondzaken en is na zijn carrière 
nog  tijden daarmee doorgegaan als voorzitter afdeling Noord Brabant. Op een gegeven moment is hij hier ook mee 
gestopt omdat het niet meevalt alle vernieuwingen 
te blijven volgen, als je er zelf niet meer dagelijks 
mee te maken hebt. Hij heeft er nooit een mo-
ment spijt van gehad dat hij zo vroeg is gestopt bij 
Rijkswaterstaat en heeft zich nog nooit verveelt of 
overbodig gevoeld. 

Jan is bij Rijkswaterstaat begonnen als timmerman 
maar al snel werd hem gevraagd of hij vervangend 
sluiswachter wilde worden in Keldonk dat was in 
1956. Hetzelfde jaar werd hij vast aangenomen als 
sluisknecht op deze zelfde sluis. 10 jaar later werd 
hij kantonnier langs de Zuidwillemsvaart,  hij had 
het werk op de sluis wel gezien en nu werd zijn 
werkomgeving veel uitgebreider. Bovendien kreeg 
hij met meer mensen te maken dan toen hij nog 
iedere dag op de sluis werkte waar hij veelal iedere 
dag de zelfde mensen tegenkwam. 

Jan woont nu in een mooi appartement tegenover 
een gemeenschapshuis. Hij voelt zich daar wel op 
zijn plaats en hij heeft, zoals ook al in het interview 
stond ter eren van zijn 50 jarig jubileum, zich be-
ziggehouden met het organiseren en oprichten van 
verschillende maatschappelijke verenigingen. Zoals 
een bridgevereniging en vereniging om wekelijks 
te Rikken, een kaartspel dat vooral in Brabant veel 
wordt gespeeld en wat weg heeft van Klaverjas-
sen. Hij organiseerde daar ook competities voor. 
Het countrydansen heeft hij inmiddels opgegeven omdat zijn vrouw het door lichamelijke ongemakken niet meer aan 
kon.  Jan is inmiddels 82 jaar en dan gaat het zelfs bij deze zeer krasse man voor zijn leeftijd niet meer allemaal vanzelf. 
Jan en Tonny zijn fervent bridgers en zij hebben zelfs mee gedaan aan internationale competities die ieder jaar worden 
gehouden Spanje. Het eerste jaar met een busreis, maar daarna steeds met het vliegtuig. De laatste jaren zijn ze  er 
niet meer geweest maar ze sluiten niet uit dat het ooit weer eens gaat lukken. Ze gaan niet meer echt alleen op vakantie 
maar genieten jaarlijks van de vakanties die door hun kinderen worden georganiseerd. Gezellig met een man of 8 in een 
huisje of Hotel in verschillende plaatsen in Europa. Zoals vorig jaar nog in het mooie Belgische Mechelen.  
Na een poosje werd het voor mij weer tijd om verder te gaan en werden de gebruikelijke precentjes en natuurlijk de 
oorkonde uitgereikt. Nog een mooie foto gemaakt en afscheid genomen van deze gastvrije nog zeer actieve mensen. 
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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


