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 Openingswoord Algemene Leden 
Vergadering 19 april 2016

Dames en Heren,

Namens het bestuur heet ik u van harte welkom op onze 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering hier in Houten. Fijn dat 
u er weer bent.
Een bijeenkomst als deze, geeft mij altijd het gevoel van 
verbondenheid met u als lid van de VPW.
Ik zie hier weer veel bekende gezichten en ook wat nieuwe 
gezichten.
En natuurlijk zijn een aantal ereleden aanwezig. Allen hartelijk 
welkom.
Deze vergadering is ook bijzonder omdat het bestuur wederom 
heeft besloten om ook dit jaar de jubilarissen van onze 
vereniging tijdens deze ALV te decoreren.

Daarnaast zal het u opgevallen zijn dat Paul niet op deze 
vergadering aanwezig is. Zoals u in het VPW nieuws heeft 
kunnen lezen, is hij langdurig ziek. De ziekte waar Paul aan 
lijdt is chronische leukemie met de naam MDS. Gelukkig is 
deze vorm van leukemie goed behandelbaar en we vertrouwen 
er op dat de behandeling succesvol is. Paul levert achter de 
schermen nog steeds veel ondersteuning aan ons bestuur en 
aan de leden.
Het achter ons liggende verenigingsjaar kende vele hoogte-, 
maar ook dieptepunten.
De druk op de administratieve organisatie was groter dan ooit, 
waardoor wij reeds eerder als bestuur besloten hadden om 
wat extra hulp op kantoor in te zetten ter ondersteuning bij 
de administratieve werkzaamheden. Mede hier door zijn we 
er in geslaagd om de dienstverlening aan de leden op een 
acceptabel niveau te handhaven.
Daarnaast was er een verhoogde inzet van het advocatenkantoor 
Dijkgraaf die veel  individuele zaken, maar ook een aantal grote 
groepszaken heeft behartigd.
Deze extra inzet van Dijkgraaf heeft mede te maken met de 
afwezigheid van Paul.

We zijn er helaas niet in geslaagd om het afgelopen boekjaar 
met een positief resultaat af te sluiten. De reden hoort u straks 
in het jaarverslag 2015.

Als uw voorzitter ben ik best trots op de resultaten die zijn 
behaald en ik wil namens u mijn dank uitbrengen aan de mensen 
achter de bestuurstafel. Er is met veel inzet gewerkt aan uw 
belang. Dit belang staat altijd voorop. Ik benadruk dit, omdat 
deze mensen vanuit de verschillende deskundigheden weten 
wat er speelt binnen de Individuele Belangenbehartiging, de 
Medezeggenschap, het DGO, Platform SOR, PR & Communicatie 
en niet te vergeten de wijze waarop het secretariaat van de 
VPW wordt geleid.
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Grondslag van de VPW: De VPW stelt zich ten doel, om onafhankelijk van levensbeschouwing of politieke richting en 
met eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.

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

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

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

Algemene Ledenvergadering
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
Geslaagde ALV
Ook dit jaar was het weer een goed bezochte Algemene Ledenvergadering.
In deze vergadering hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Mirjam van Dijk-van 
Leeuwen. Ze heeft 6 jaar in het bestuur van de VPW gezeten en veel werk verzet, met name voor 
het VPW-nieuws. We zijn dan ook heel blij dat ze als redacteur aan het VPW-nieuws verbonden wil 
blijven en haar bijdrage wil blijven leveren.
Er is die dag veel aan de orde geweest en veel mensen hebben hun zegje gedaan. Om een sfeerimpressie te geven van 
deze ALV hebben we in het midden van dit blad een fotocollage geplaatst.

Vacature bestuur VPW
In ons bestuur is plaats voor nieuwe bestuursleden.
Inmiddels heeft zich een geïnteresseerde gemeld die de vergaderingen van het bestuur gaat bijwonen. U hoort hier 
binnenkort meer over.
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
Het bestuur van de VPW overweegt de aankoop van een eigen kantoorpand.
Dit is een serieuze aangelegenheid en daarom gaat het bestuur niet over één nacht ijs. Er is al veel informatie ingewonnen 
en daar is het bestuur nog steeds mee bezig, maar een voorwaarde voor aankoop is de instemming van de leden.
Dat is de reden dat het bestuur u in dit VPW-nieuws informeert over het hoe en waarom.
Alle leden van de VPW zullen in de eerste helft van de maand mei een brief thuisgestuurd krijgen waarin staat hoe zij 
hun mening kenbaar kunnen maken en hun daadwerkelijk stem kunnen uitbrengen.

Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk uw vragen per mail stellen: info@vpwnet.com.
We proberen u zo snel mogelijk van dienst te zijn. 

Algemene informatie proberen we via de website te verspreiden. 
Volg VPW via www.vpwnet.com

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen Maart-April 2016

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. A.G. van den Berg  - Lekkerkerk (71 jaar lid)
Dhr. K.D. Han   - Huissen (20 jaar lid)
Dhr. H.P.L. Lardenoye  - Maastricht (40 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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Vervolg Openingswoord voorzitter

... Vorig jaar heeft Mirjam het al gemeld, ze treedt af als 
bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. Mirjam deed de 
portefeuille PR & Communicatie en heeft zich bereid ver-
klaard om als redactielid voor het VPW nieuws haar steen-
tje te blijven bijdragen. Mirjam hartelijk dank daarvoor.

Welnu, het bestuur heeft dringend behoefte aan twee 
nieuwe bestuursleden en ik nodig u uit om hierover na 
te denken en eventueel met bestuurders hierover van 
gedachten te wisselen. We zijn in het afgelopen jaar ge-
confronteerd met een magere bezetting en ondersteuning 
vanuit het bestuur. Dit is allemaal legitiem en goed uit te 
leggen, maar het ordelijk besturen van onze vereniging 
wordt hierdoor steeds moeilijker. Het bestuur wil voor de 
toekomst een goed werkende VPW-organisatie hebben die 
op een bredere ondersteuning kan rekenen.

Als voorzitter maak ik mij wat bezorgd over ons ledenaan-
tal, omdat die het afgelopen jaar aanzienlijk is gedaald. De 
komende jaren gaan er veel leden met pensioen of FLO, 
dus de gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te liggen. 
Instroom van nieuwe leden verloopt niet zo voorspoedig 
als gewenst. Daar is uw hulp dus dringend gewenst!!!

Dan staat de VPW voor nóg een stevige uitdaging, name-
lijk de Statuten.
De statuten zijn dusdanig verouderd, dat het de VPW in 
een soort van vacuüm trekt daar waar besluiten genomen 
moeten worden. De statuten zijn nog volledig gebaseerd 
op de afdelingsstructuur en die is er al geruime tijd niet 
meer. Er kan tijdens een ALV niet eens gestemd worden 
over wijzigingen van de statuten. Hierdoor is er sprake van 
een zeer ongewenste situatie, die niet kan blijven voort-
bestaan, omdat er ook over andere belangrijke zaken ge-
stemd moet kunnen worden. Over de statuten gaan we 
het straks nog uitgebreid hebben.
Vraagstukken die bijvoorbeeld spelen, zijn onder andere 
het vermogensbeheer van de VPW. Helaas is de rente op 
het vermogen zo laag dat dit vermogen nauwelijks ren-
deert. Er wordt door het bestuur nagedacht over andere 
mogelijkheden om het vermogen rendabeler te maken, 
waarbij de aanschaf van een kantoorpand wordt overwo-
gen. Ook dit zal later vandaag nog uitgebreid besproken 
worden.

Al met al zijn er diverse zaken die wij het komende jaar 
samen met de leden zullen moeten gaan oppakken.

Helaas zijn ons gedurende het afgelopen verenigingsjaar 
een aantal leden ontvallen.
Wij wensen hun nabestaanden veel kracht toe om het ver-
lies van hun dierbaren te kunnen dragen. Om uitdrukking 
te geven aan ons respect, verzoek ik u te gaan staan en 
na het voorlezen van hun namen een korte stilte in acht te 
nemen om hen te gedenken.

Dhr. E.J. Stel   Doornspijk
Dhr. G. de Bree   Blaricum 
Dhr. M. Uiterwijk  Meppel
Dhr. W.J. Lendekamp  Assen
Mevr. L.P. Broeders-Haverkamp Raamsdonksveer
Dhr. G. Spreeuwers  Wijchen
Dhr. D. Stoffers   Gieten
Dhr. Th.J. Centen  Duiven
Dhr. A.L.A. Wennekes  Heveadorp
Dhr. C.P. Slagter   Moerdijk
Dhr. A.D. van den Berge  Lekkerkerk
Dhr. K.D. Han   Huissen
Dank u wel.

Dames en heren, er ligt een volle agenda voor ons, die de 
nodige tijd van ons vraagt.
Ik verklaar hierbij deze algemene leden vergadering voor 
geopend.

Piet Voogt
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Jaarverslag VPW 2015

Het Ledenverloop
Op 1 januari 2015 had VPW in totaal 1283 leden.
Er zijn in 2015 45 leden bij gekomen. Het gemiddelde over 
de afgelopen tien jaar ligt op 55 nieuwe leden per jaar. 
Daarmee kan vastgesteld worden dat 2015 een minder 
goed jaar was wat de ledenaanwas betreft.
Daarnaast was er in 2015 een ledenverlies van 74 leden. 
Dat verlies is als volgt samengesteld:
• 13 leden zijn overleden, waarvan er 1 nog in actieve 

dienst was
• 10 post-actieve leden, waarvan de meeste van hen 

aangeven dat ze hun lidmaatschap beëindigen 
vanwege hun leeftijd en niet langer geïnteresseerd 
zijn in vakbondsaangelegenheden

• 13 leden die de actieve dienst hebben verlaten vanwege 
leeftijd (pensioen of FLO) en het lidmaatschap niet 
langer zinvol achtten

• 6 leden hebben de dienst verlaten met een 
maatwerkoplossing

• 10 leden zijn overgestapt naar het bedrijfsleven, een 
ander ministerie of lagere overheid

• 14 leden die ontevreden waren over de CAO, de SBF-
overgangsregeling, hun werkgever RWS, de roosters, 
de OR en bij al deze onderwerpen, dat de VPW daar 
niet genoeg aan veranderde

• 2 leden zijn uitgeschreven wegens herhaaldelijk niet 
betalen van de contributie

• 6 leden die geen reden van beëindiging van het 
lidmaatschap hebben opgegeven.

Op 31 december 2015 had de VPW 1254 leden.

Het bestuur
Het bestuur heeft gedurende het jaar 2015 acht maal 
een reguliere vergadering gehouden en in december het 
jaarlijkse strategische overleg gevoerd.
Tijdens het strategische overleg komen alle zaken aan 
de orde die niet in de reguliere bestuursvergaderingen 
worden besproken; zoals de inhoud van de portefeuilles, 
het functioneren van de bestuursleden, het beleid voor de 
komende jaren, investeringen etc. 
Ook is door het bestuur besloten om ter voorbereiding 
op de reguliere bestuursvergadering de leden van het 
dagelijks bestuur regelmatig bijeen te roepen. Deze 
werkwijze is tijdens het strategisch overleg geëvalueerd 
en zal worden voortgezet.

PR en Communicatie
• De website van VPW (www.vpwnet.com) is nog steeds 

een belangrijk middel om de leden te informeren. In 
2015 hebben 31.787 mensen de website bezocht, 
dat waren in 2014 ook al 24 duizend bezoekers. Dat 
heeft alles te maken met de onrust op de werkvloer 
en de grote hoeveelheid informatie die gedeeld moet 
worden.

• Het VPW-nieuws verschijnt zes maal per jaar en wordt 
volledig in eigen beheer opgemaakt.

• In 2015 is er een enquête gehouden onder de leden 

van VPW over het VPW-nieuws. De algemene conclusie 
was dat ondanks alle digitale middelen het blad nog 
steeds veel gelezen wordt en men dit niet graag wil 
missen.

De Individuele Belangenbehartiging
Alle verzoeken om juridisch advies komen via ons kantoor 
in Amersfoort binnen.
De juridische afhandeling van een aantal ingewikkelde IB-
zaken ligt bij advocatenkantoor Dijkgraaf in Den Haag.
Begin 2015 liepen er 4 individuele zaken bij Dijkgraaf. Daar 
zijn in de loop van 2015 13 zaken bij gekomen. Dat maakt 
een totaal van 17 zaken.
Van deze 17 zaken zijn er in 2015 ook weer 13 afgerond 
en daarmee zijn in totaal 4 individuele zaken meegenomen 
naar 2016.

Naast deze individuele zaken zijn er in 2015 ook 3 grote 
groepszaken opgestart.
De eerste zaak is die rondom het afwijzen van de 
consignatievergoeding bij reservediensten. Deze 
bezwaarzaak van 171 VPW-leden is in 2015 middels een 
proefproces van één lid aan bij de Rechtbank Haarlem 
voorgelegd.
Op 26 november 2015 was de zitting in Haarlem en de 
uitspraak was helaas negatief.

Een tweede grote zaak is die van de individuele bezwaren 
tegen de roosters. Al deze bezwaren zijn gebundeld en op 
18 november 2015 is er een hoorzitting geweest bij het 
Ministerie van BZK in Den Haag.
De beslissing op deze bezwaren is in 2016 binnen gekomen 
en behelsde een niet-ontvankelijk verklaring. Na uitgebreid 
overleg met de juristen was duidelijk dat in beroep gaan 
kansloos zou zijn.

Een derde groepszaak betrof de bezwaren inzake de 
vaste TOD van 18 Verkeersleiders van de Verkeerspost 
Dordrecht. De zitting diende op 16 oktober 2015 bij het 
Ministerie van I&M in Den Haag.
Omdat er na de zitting nog stukken mochten worden 
aangeleverd waar over en weer op gereageerd kon worden 
is de termijn aanzienlijk opgeschort. Uitspraak wordt in 
april 2016 verwacht. 

Behalve al deze externe zaken zijn er ook vele zaken 
binnen de VPW afgehandeld en talloze vragen beantwoord. 
Evenals in 2014 geldt ook voor 2015 dat het op juridisch 
gebied een bijzonder zwaar en ingrijpend jaar was.

Eenmalig juridisch advies
Als VPW-leden juridische vragen hebben die geen 
betrekking hebben op arbeidsrechtelijke zaken, dan 
kunnen zij deze vraag via de VPW aan de juristen van 
Dijkgraaf voorleggen.
In 2015 is er drie maal gebruik gemaakt van deze service.
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Jubilarissen 2016

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

40 jaar
Dhr. J.A.A.M. van den Aker
Dhr. J.J. de Bakker
Dhr. G. van der Beek
Dhr. W.A. van Beers
Dhr. C. Bosma
Dhr. J.J. van Deelen
Dhr. W.P.C. van Gils
Dhr. R.J. Herrie
Dhr. H.G. van Houts
Dhr. E.J. Hubach
Dhr. O. Hungerink
Dhr. J.C. de Jongh
Dhr. G. Kamst
Dhr. Th.J.M.  Kuster
Dhr. H.P.L. Lardenoye
Dhr. J.A.A.M. van Lee
Dhr. C.E. Smith

Dhr. M. van der Stelt
Dhr. J.M. Terpstra
Dhr. F.J. Teunissen
Dhr. W.J.A. van der Veen
Dhr. J.C.J. de Vries 
Dhr. J.H.M. van Wegen
Dhr. H. Zimmer

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

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

Belastingservice
Sinds 2003 maakt de VPW gebruik van de belastingservice 
die wordt aangeboden door de VBM (dit is de militaire 
vakbond binnen AC-verband).
In 2015 hebben 68 leden naar volle tevredenheid gebruik 
gemaakt van deze service.

Samenwerking binnen de sector Rijk van het AC
De VPW heeft een goede samenwerking met de overige 
Rijksvakbonden die bij het AC zijn aangesloten. Het 
betreft hier de vakorganisaties NCF (werkzaam binnen het 
ministerie van Financiën), Juvox (werkzaam binnen het 
ministerie van Veiligheid en Justitie) en de VCPS (werkzaam 
binnen de overige ministeries en geprivatiseerde 

organisaties).
De vergaderingen van het Platform SOR vinden maandelijks 
plaats in het VPW-kantoor te Amersfoort.
In 2015 zijn er twaalf vergaderingen geweest, waarvan elf 
in Amersfoort en één in Den Haag.
Het huishoudelijke overleg is aansluitend aan een 
Platformvergadering gehouden en er is één themamiddag 
geweest, ook aansluitend aan een reguliere vergadering 
in Amersfoort.
Juvox heeft aan de VPW gevraagd of ze in 2016 een aantal 
malen gebruik mag maken van de vergaderruimte van de 
VPW, mede vanwege de gunstige centrale ligging van ons 
kantoor.

Foto: Jubilarissen 2016 aanwezig op de ALV (onderstaand aangegeven in rood) 
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Uw mening telt!
Een dezer dagen valt er een envelop op uw deurmat met 
daarin een brief van de VPW.
In die brief zal uw mening gevraagd worden.
Het bestuur van de VPW overweegt de aankoop van een 
kantoorpand en wil graag de mening van al haar leden. 
Dit vraagt om een nadere toelichting en die zullen we u 
geven.

Financiële situatie
De VPW heeft over het boekjaar 2015 verlies geleden. Dat 
zijn we niet gewend en het bestuur wil er dan ook alles 
aan doen om het tij te keren. Het bestuur wil dit realiseren 
door onder andere de uitgaven van de VPW te herzien.
Nu heeft de VPW nog steeds een flink vermogen, maar 
door de lage rentestand brengt dat vermogen op dit 
moment zeer weinig op. Het ziet er niet naar uit dat dit de 
komende jaren positief zal veranderen.

Om het vermogen zo goed mogelijk te beheren, is er 
gekeken naar een nieuwe bestemming voor een gedeelte 
van het kapitaal. De aankoop van een eigen kantoorpand 
zou in de huidige situatie een goede mogelijkheid zijn.  
Immers, er is sprake van een zeer lage rentestand 
gecombineerd met zeer concurrerende  aankoopprijzen 
van kantoorpanden.

De vraag die het bestuur aan alle leden zal 
voorleggen is of de aankoop van onroerend goed 
tot een maximum van € 200.000,- de goedkeuring 

van de leden kan krijgen?

Uitgangssituatie
Sinds mei 2012 huurt de VPW het kantoorpand  aan de 
Snouckaertlaan te Amersfoort.
Maandelijks gaat er een behoorlijk bedrag naar de 
verhuurder voor het gebruik van het kantoorpand en daar 
krijgen we behalve het gebruiksgenot niets voor terug.
Zoals bovenstaand aangegeven is momenteel de rente 
op het vermogen zeer laag, dus het kapitaal van de VPW 
brengt weinig op.

Geld investeren in stenen lijkt dan rendabeler.
Procedureel is er geen beletsel omdat de VPW een 
vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. Zij mag 
dus een pand aankopen mits met toestemming van de 
leden.

Voordelen van kopen
Door het aankopen van een eigen kantoorpand investeert 
de VPW een deel van haar kapitaal in een eigendom en er 
mag van uitgegaan worden dat dit pand een groot deel 
van haar waarde behoudt of misschien meer waard wordt.
Omdat het pand van eigen geld gekocht gaat worden, is er 
geen maandelijkse aflossing meer.
Het betekent wel dat er eenmalig een grote uitgave is, maar 
vervolgens zullen de maandelijkse uitgaven structureel 
aanzienlijk dalen.

Wat zijn de nadelen van kopen?
Als de onroerendgoedmarkt instort kun je een behoorlijk 
deel van je vermogen verliezen door de waardedaling van 
je pand. Dat is in de afgelopen jaren gebeurt en dat lijkt 
nu gestabiliseerd.
Tot slot is het een belangrijk punt om je te realiseren dat 
door het kopen van een pand het vermogen voor langere 
tijd vast zit en niet voor andere doeleinden kan worden 
aangewend.

Financiering
VPW heeft nog steeds een aanzienlijk eigen vermogen, 
echter het rendement is gemiddeld slechts 0,5%. Dit is 
dus minimaal en dit zal naar het zich laat aanzien niet snel 
herstellen.
Een voorwaarde bij aanschaf van een kantoorpand is dat 
er voldoende financiële armslag resteert om de komende 
jaren aan alle verplichtingen  te kunnen voldoen.
Hier zal het bestuur nauwlettend op toe zien.

Conclusie
Uit vorenstaande mag duidelijk zijn dat het aankopen 
van een voordelig, wat kleiner kantoorpand een zeer 
goede optie zou zijn, mits er geen sprake is van ernstig 
achterstallig onderhoud.

Ledenraadpleging
Over een dergelijke grote aankoop als een pand dienen de 
leden geraadpleegd te worden.
In overleg met onze advocaat heeft het bestuur besloten 
om aan alle leden deze vraag voor te leggen door een 
brief te sturen. In de brief zal meer inhoudelijke en 
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Waarom lid zijn van een vakbond? 

Jij bent voor een vakbond onmisbaar. Maar een vakbond is ook voor jou onmisbaar. 
Hoe krijg je dat bij de mensen tussen hun oren? 
Dat is razend ingewikkeld. Grove schendingen van arbeidsrecht liggen ver achter ons of vinden in landen ver weg plaats. 
Het ́ verdwijnen´ van vakbondsleiders zoals in andere landen nog gebeurt, is bij ons nieuws. Vrijheid van vakbondswerk 
is voor ons gelukkig een gegeven. 

Raken mensen verzadigd? 
Er wordt wel eens gezegd, ‘de vakbonden zijn té succesvol’. Dat komt omdat we voor elkaar hebben gekregen dat ook 
iedereen die geen lid is, wel profiteert van de onderhandelingen. Dus waarom zou je nog lid worden als je gewoon kunt 
‘meeliften’? Daarnaast zijn er geluiden als ‘ik wil best solidair zijn, zolang ik er maar per saldo positief uitspring’. Uit 
onderzoek blijkt echter dat de toenemende individualisering niet de belangrijkste reden is om geen lid te zijn van een 
vakbond, maar ‘nooit serieus over nagedacht’. 

Hoe krijg je medewerkers dan zover dat ze er wel over gaan nadenken?
Het al dan niet lid worden heeft ook deels te maken met norm en cultuur. Zijn er in jouw omgeving veel leden, dan is 
de kans groot dat jij ook lid zal worden. Of je wordt lid uit frustratie over je werksituatie. Verder worden mensen lid 
vanuit een zekere gemeenschapszin, het besef dat het belangrijk is om voor anderen op te komen, zelfs als dat jezelf 
niet meteen iets oplevert. En ook voor de kenniswerker anno 2016 geldt: samen sta je sterker dan alleen. Dus waarom 
niet netwerken met de professional op dat gebied, jouw vakbond? Kortom, werknemers zullen lid worden als ze zien dat 
dit in hun belang is. En men blijft lid als men zich betrokken voelt bij de VPW. Wij als vakbond moeten de juiste noemer 
weten te vinden, het gedachtegoed van de vakbond … de ziel. 

Een vakbond is van klagen en zeuren? NEE, de vakbond is van gave ideeën!
Klagen of zeuren is zelden een effectieve strategie om iets voor elkaar te krijgen. Je legt de verantwoordelijkheid en 
schuld bij een ander en je steekt je energie ondertussen niet in oplossingen. In deze digitale netwerktijd is het veel 
makkelijker om jezelf met anderen te verbinden. Druk op een paar knoppen en je bent verenigd. Minder klagers en 
meer meedenkers maakt het werk leuker. Bovendien komt de vakbond met jouw ideeën weer verder en dat helpt jou 
ook weer op weg! 

De juiste noemer vinden
Heb jij goede ervaringen met of mooie verhalen over de 
vakbond, vertel het ons en laat ons weten waarom jij je 
betrokken voelt bij de VPW. Welke tradities moeten we be-
houden, welke waarden zouden we opnieuw vorm kunnen 
geven en wat willen we van ons afschudden, omdat ze niet 
meer nodig zijn, of omdat ze nieuwe generaties niet meer 
aanspreken?

Dat zouden we heel graag van je horen. Je kunt je ideeën 
kwijt via info@vpwnet.com

feitelijke informatie gegeven worden dan dat we in dit 
blad (kunnen) doen.

Elk lid van de VPW kan vervolgens zijn of haar stem 
uitbrengen middels een antwoordformulier of per mail. 
Dit zal nog uitgelegd worden in de brief die u binnenkort  
ontvangt.
In overleg met de advocaat heeft het bestuur besloten dat 
een respons van 20 % voldoende is voor een rechtsgeldige 
ledenraadpleging. Daarvan zal de meerderheid vóór 
moeten stemmen wil de aankoop van een pand mogelijk 
worden.

Bij de eventuele aankoop zal de schriftelijke toestemming 
van de leden als ontbindende voorwaarde gelden (dus 
aankoop mits interne besluitvorming het bestuur bevoegd 
maakt).
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OR-artikelen
Belgeschiedenis naar leidinggevenden?

In dit digitale tijdperk maken we steeds vaker mee dat bedrijven de vaste telefoons laten gaan en deze inruilen voor 
een smartphone. Wanneer dit gebeurt, mag een leidinggevende dan de belgeschiedenis van de medewerker bekijken 
of moet de OR hier instemming voor verlenen?

De werkgever is – conform WOR art. 27 lid L gehouden aan 
goed werkgeverschap: dan dient hij zorgvuldig te werken en 
zich te houden aan enkele voorwaarden (in het kader van de 
privacy van werknemers – Wet Bescherming Persoonsgege-
vens). Hij kan en mag alleen controle uitvoeren als hij vooraf 
aangeeft waarom hij wil controleren: bv. bij aanwijzingen 
van misbruik of fraude. Deze doel(en) dienen redelijk en bil-
lijk te zijn. De werknemers moeten vooraf op de hoogte wor-
den gesteld van het besluit om te controleren. Medewerkers 
moeten namelijk weten welke privérechten wel en niet zijn 
toegestaan. Het verdient aanbeveling dat de voorwaarden in 
een gedragscode telefoongebruik worden neergelegd, die de 
instemming heeft/krijgt van de OR.

Bron: Redactie ORnet, 1 maart 2016Foto: Pixabay 

Eerste Kamer neemt Wet Huis voor Klokkenluiders aan

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het zogenoemde Huis voor Klokkenluiders. Dat moet mensen gaan helpen en 
beschermen die een misstand in hun werksituatie aan de kaak stellen.

Het Klokkenluidershuis moet onderzoek doen naar de melding en in de gaten houden hoe de klokkenluider wordt be-
handeld. Het mag niet tot ontslag leiden.
De Senaat had al wel sympathie voor het huis, maar kampte aanvankelijk met veel vragen over het plan.
De initiatiefnemers onder leiding van Ronald van Raak van de SP konden de Senaat uiteindelijk voldoende gerust stellen 
en haalden 66 stemmen voor hun voorstel binnen. Er stemde niemand tegen, maar er waren wel een paar afwezigen.

Klokkenluider monddood
Het Huis moet klokkenluiders gaan beschermen en misstanden aan de kaak stellen, maar wie zich er straks zal melden 
is per definitie geen klokkenluider meer, omdat hij – in het belang van het onderzoek – zal moeten zwijgen. De Raad 
van State adviseerde de Kamer zelfs expliciet in de nieuwe wet op te nemen dat klokkenluiders met de komst van het 
Huis ‘geen grond meer hebben om de media te benaderen.’ Volgens advocaat Anja Hoffmans wordt er op deze manier 
een extra drempel opgeworpen om misstanden in de openbaarheid te brengen.

De klokkenluider moet voortaan namelijk eerst naar het Huis en moet vervolgens afwachten wat er met zijn melding ge-
beurt. En of het Huis een machtig instituut wordt dat afrekent met sjoemelende bestuurders, liegende politici en andere 
misstanden, valt te betwijfelen. Het Huis heeft namelijk een jaarlijks budget van 400.000 euro en daarbij ontbreken in 
de private sector eigen onderzoeksbevoegdheden. Dat belooft niet veel goeds. ‘Wij zijn niet blij met deze wet’, zegt Anne 
Scheltema Beduin van Transparancy International, de organisatie die zich wereldwijd hard maakt voor betere rechtsbe-
scherming van klokkenluiders en het wetgevingstraject in Nederland al jarenlang kritisch volgt.

Het klokkenluiden wordt daarmee geïnstitutionaliseerd en dat helpt klokkenluiders niet die naar de media stappen, 
meent ook media-advocaat Jens van den Brink. De rol van de media wordt door de opstellers van de wet hierdoor mis-
kend. ‘Je ziet in de praktijk toch vaak dat pas als de media er aandacht aan besteden er iets verandert bij een organisatie 
waar iets mis is. Dat is toch waar het de klokkenluider om te doen is. Die zuiverende werking van het klokkenluiden in 
het openbaar wordt door dit wetsvoorstel wel bemoeilijkt. Als je zo’n procedure creëert en er een tandeloze tijger van 
maakt, dan wordt het klokkenluiden alleen maar gedemotiveerd’, aldus Van den Brink. Ook Hoffmans is daar bang voor. 
‘Niet alle misstanden kunnen achter gesloten deuren worden opgelost. Soms heb je daar een publiek debat voor nodig.’

Bron: ANP en Telegraaf.nl, 2 maart 2016
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Scholingsregeling ‘Blik vooruit’
€1.000 voor een studie voor je loopbaan

Werk jij drie jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel, vind je het tijd om iets nieuws te leren en heb 
je nog niet eerder aan deze regeling meegedaan? Maak dan nu gebruik van de scholingsregeling ‘Blik vooruit’ waarbij 
je met een subsidie van maximaal €1.000 zelf een cursus of opleiding kiest voor een vervolgstap in jouw carrière. Ook 
kan de subsidie worden gebruikt voor het behalen van een ErVaringsCertificaat (EVC-traject). 

Voorwaarden
Met de regeling ‘Blik vooruit’ kan je één opleidingsactiviteit vergoed krijgen. Het kan gaan om een cursus, opleiding of 
ervaringscertificaat. De activiteit moet voldoen aan de volgende inhoudelijke voorwaarden:
• De cursus, opleiding of het ervaringscertificaat draagt bij aan jouw volgende loopbaanstap.
• De cursus, opleiding of het ervaringscertificaat is niet noodzakelijk om jouw huidige werk te doen.

Hobbyachtige cursussen en activiteiten die algemeen van aard zijn en overwegend in de privésfeer liggen, zoals het 
behalen van uw golfvaardigheidsbewijs en het rijbewijs, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Daarnaast moet onder andere worden voldaan aan de volgende procedurele en administratieve voorwaarden:
• Er mag geen sprake zijn van dubbele financiering.
• De regeling ‘Blik vooruit’ is geen vervanging van een mogelijke vergoeding van scholingskosten door jouw werkgever 

op grond van art. 59 of 60 van het ARAR.
• De activiteit mag niet beginnen voordat het A+O fonds Rijk jouw volledige subsidieaanvraag per post heeft 

ontvangen. 

Per aangevraagde activiteit beoordeelt het A+O fonds Rijk de toegevoegde waarde van de cursus, opleiding of het 
ervaringscertificaat voor de verbreding van jouw inzetbaarheid en de vergroting van je kansen op de arbeidsmarkt. Heb 
je vragen over de regeling ‘Blik vooruit’, dan kun je contact opnemen met: blikvooruit@caop.nl of 06 - 29 521 339. Of 
kijk voor meer info op http://blikvooruit.aofondsrijk.nl/
Dien je aanvraag uiterlijk 31 december 2016 in. De sluitingsdatum wordt vervroegd wanneer het beschikbare budget 
is uitgeput.

€1.500 voor je loopbaan 
Een subsidie van maximaal €1.500 voor je loopbaanadvies? Je kiest zelf een professionele loopbaandeskundige (CMI-
gecertificeerd) die je helpt afspraken te maken over jouw verdere loopbaan. Wat je met het loopbaanadvies doet, bepaal 
je zelf. Mogelijk houd je het voor jezelf en trek je je eigen plan, of je kaart het aan bij je jaarlijkse loopbaangesprek. 
Anonimiteit is in ieder geval 
verzekerd. 

Voor wie? 
Ben je rijksambtenaar en de 
afgelopen drie jaar onafgebroken 
in dienst van het Rijk geweest? Heb 
je nog niet eerder gebruik gemaakt 
van de regeling loopbaanadvies? 
Dan is de kans groot dat je mee 
kunt doen. De regeling loopt af op 
31 december 2016. Het beschikbare 
budget is beperkt. 

Heb je vragen over het 
loopbaanadvies? Meer info vind 
je op http://loopbaanadvies.
aofondsrijk.nl of neem contact op 
via loopbaanadvies@caop.nl of 06 - 
29 521 339. 

Trajecten gericht op loopbaanoriëntatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voor die trajecten kan je gebruik 
maken van het loopbaanadvies. Voor een loopbaanadvies kun je toegang krijgen via je werkgever. Meer informatie 
vind je op  www.rijkstalentencentrum.nl en op www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl
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Vraag & Antwoord
Ik heb gehoord dat binnenkort iets gaat veranderen waardoor niet iedereen meer 
met 60 jaar met pensioen kan gaan? Wat gaat er veranderen?

De staatssecretaris heeft besloten dat vanaf 1 juli 2016 het pensioen alleen kan ingaan op een da-
tum die eerder ligt dan vijf jaar vóór de AOW-leeftijd, als betrokkene een intentieverklaring overlegt. 
Uit deze intentieverklaring moet blijken dat betrokkene in gelijke mate in arbeidsinkomsten achteruit gaat als waarvoor 
hij met pensioen gaat, én dat hij niet van plan is die arbeid te hervatten. Wanneer het pensioen ingaat in de periode 
vanaf vijf jaar vóór de AOW-leeftijd is deze intentieverklaring niet nodig en blijft het mogelijk om het pensioen volledig 
in te laten gaan en tegelijkertijd volledig in loondienst te zijn.

Binnen het ABP is geregeld dat iedereen die eerder dan vijf jaar voor AOW leeftijd, met pensioen gaat een dergelijke 
intentieverklaring moet ondertekenen. Het blijft dus gewoon mogelijk om vanaf 60 jaar met (deeltijd)pensioen te gaan.

De nieuwe bepalingen gaan in vanaf 1 juli a.s. Iedereen 
die daarvoor al pensioen opgenomen heeft (volledige of 
bijvoorbeeld voor 10%), daarvoor geldt de nieuwe wet-
geving niet.

Op het rijksportaal lees ik: “Ontvangt u de vaste 
toelage onregelmatige dienst 55+ en vermindert 
uw arbeidsduur? Dan wordt het bedrag van de 
vaste toelage naar verhouding verminderd. Het 
bedrag van de vaste toelage wordt aangepast bij 
een algemene salariswijziging.” Geldt dit ook in-
dien je gebruik maakt van de PAS-regeling?

De PAS regeling heeft geen invloed op de hoogte van de 
vaste TOD. Door gebruik making van de PAS-regeling zal 
de vaste toelage TOD dus niet wijzigen.

Ambtenaar eerst met pensioen

Werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten, onderwijs, bouw en zorg gingen in 2015 het vroegst met 
pensioen. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De ambtenaren gaan gemiddeld 
op een leeftijd van 63,5 jaar met pensioen. In 2006 was dat nog 59,6 jaar.
Het hoogste is de gemiddelde leeftijd in de landbouw en visserij en in de sectoren cultuur, milieu en overige dienstver-
lening. Werknemers in die sectoren gaan gemiddeld pas op een leeftijd van 67,3 jaar met pensioen.

Groot effect
Uit de CBS-analyse blijkt heel duidelijk dat maatregelen om de leeftijd waarop mensen stoppen met werken te verhogen 
groot effect hebben. Begin deze eeuw lag de gemiddelde leeftijd rond de 61 jaar. In 2007 begon die leeftijd te stijgen, 
onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen die als doel hadden te bevorderen dat werknemers langer doorwer-
ken. Het aandeel werknemers dat voor het 65e levensjaar met pensioen gaat is sindsdien drastisch gedaald. Al negen 
jaar achtereen stijgt de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan.

Verder oplopen
Tussen 2006 en 2015 is die leeftijd opgelopen van 61 jaar naar 64 jaar en 5 maanden. Het afgelopen jaar was de ge-
middelde pensioenleeftijd weer 4 maanden hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. Ook de verhoging van de AOW-
leeftijd vanaf 1 januari 2013 speelt hierin een rol.
In 2015 lag de AOW-leeftijd op 65 jaar en 3 maanden, in 2016 is dat 65 jaar en 6 maanden en in 2017 al 65 jaar en 
9 maanden. In de komende jaren zal die AOW-leeftijd nog verder oplopen, tot 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de 
AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Bron: Binnenlands Bestuur - Eric de Kluis

Marianne Wendt
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Interview   

Ria Kauwenberg-van der Weerden

Frans Verheijen - 50 jaar lid VPW

Op een rustige winterdag reed ik naar het mooie Limburgse plaatsje Elsloo, maar een klein 
stukje rijden deze keer. Daar aan gekomen werd ik weer hartelijk ontvangen. Bij een lekkere kop 
koffie en een stuk echte goede rijstevlaai, kwam het gesprek al snel opgang.

Frans en Bertha Verheijen zijn op 27 september 1969 voor de wet getrouwd en op de dag van zijn trouwen moest Frans 
gekeurd worden om een baan bij Rijkswaterstaat te kunnen krijgen. Hij heeft de gasten gewoon een paar uurtjes achter 
gelaten in het cafeetje, naar de keuring gegaan en daarna het feestje gewoon weer opgepakt. De keuring liep goed af en 
Frans is in dienst getreden bij Rijkswaterstaat, standplaats Geleen als hulpkantonnier. Het werkterrein lag tussen  Beek 
en Nieuwstad. Hij was eerst fijnbankwerker geweest bij Stork. Op een dag kwam een kantonnier langs om te tanken bij 
de garage waar zijn vader werkte, die vertelde hem dat er een vacature vrij kwam en vroeg of dat niet wat voor Frans 
was.  Frans heeft nooit spijt gehad van zijn besluit om voor Rijkswaterstaat te gaan werken. De eerste drie jaar waren 
het zwaarst omdat hij naast zijn werk ook een cursus grondwerk en waterbouw moest volgen om  in 1970 benoemd te 
worden tot kantonnier. Daarna heeft hij nog meerdere cursussen gevolgd  en is rond 1979/80 Rayonopzichter gewor-
den. Hij heeft veel leuke herinneringen aan zijn diensttijd bij Rijkswaterstaat en kan er nog honderd uit over vertellen. 
Zijn werkgebied heeft, zijn hele carrière, gelegen in het gebied tussen Meerssen en Born. Hij is bijna onmiddellijk lid 

geworden van de EMM, een van 
de ambtenaren waar mee hij 
werkte , de heer Cremers, was 
fanatiek lid en praatte de nieu-
welingen direct regelrecht naar 
het lidmaatschap van de vak-
bond.

Frans heeft naar zijn zeggen 
geen hobby, maar hij en zijn 
vrouw Bertha, die ook bij Rijks-
waterstaat heeft gewerkt, kun-
nen beiden nog steeds heel 
bevlogen spreken over hun tijd 
bij Rijkswaterstaat. Zij houden 
alles bij wat er in hun omgeving 
gebeurd en waar Rijkswater-
staat mee bezig is. Hij is na 40 
dienstjaren gestopt, maar zijn 
hart en dat van zijn vrouw ligt 
nog steeds bij Rijkswaterstaat. 
Frans onderhoudt nog steeds 

contacten met oud collega’s en heeft daarom al een paar keer het geluk gehad de werken, van de aanbouw van de tun-
nels in Maastricht, te mogen bezoeken. Ook daar kan hij honderd uit over vertellen, hij weet veel over de bouw en de 
werken die er aan vooraf zijn gegaan eer het zo ver was dat er eindelijk gebouwd kon worden. Ook het verleggen van 
de Noorderbrug in Maastricht en het verbreden van de bocht van Elsloo staat volop in hun belangstelling.

Ze hebben een dochter en twee kleinkinderen die in België wonen, dat klink misschien ver weg maar het is maar een 
paar kilometer van hen vandaan. Een keer in de week rijden ze naar België waar Bertha een gezellige middag met de 
dochter en de kinderen heeft en Frans volgens zijn zeggen in het Cafeetje in het Belgische dorp de Belgische politiek 
bespreekt. Vroeger gingen zij graag op vakantie naar verre landen maar tegenwoordig blijven ze liever in de buurt en 
genieten van wat het leven zoal te bieden heeft. 

Het was voor mij een heel interessante middag en ik heb veel dingen gehoord uit mijn eigen omgeving en heel wat 
wijzer geworden over het wegennet in Limburg, ook wel weer eens leuk. Maar ook hier was het na een goed anderhalf 
uur weer tijd om op te stappen, dus de precentjes afgegeven en de oorkonde uitgereikt en maar weer eens op huis aan 
gegaan.   



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


