


Inhoudsopgave

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

Kopij sturen naar:
info@vpwnet.com

Foto cover: tijdens de ALV 2015. Op de voorgrond ziet 
u de ereleden T. Wouda en A. Hoogstraten

Drukkerij:
SMG-groep Heerenveen
Tel. 0513 - 630 630
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

 Openingswoord Algemene Leden 
Vergadering 21 april 2015

Dames en Heren,

Namens het volledige bestuur heet ik u van harte welkom 
op onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) hier in 
Houten. Goed dat u er bent.
Een bijeenkomst als deze, geeft mij altijd weer het gevoel van 
saamhorigheid en verbondenheid met u als lid van de VPW. 
Veel bekende gezichten zie ik hier en ook nieuwe gezichten, en 
natuurlijk onze ereleden.
Ik vind het fijn om u allemaal weer te mogen ontmoeten.
Deze vergadering is ook weer bijzonder omdat het bestuur 
heeft besloten om ook dit jaar de jubilarissen van onze 
vereniging tijdens deze ALV te decoreren.

Het achter ons liggende verenigingsjaar kende vele 
hoogtepunten. De druk op de administratieve organisatie was 
en is groter dan ooit, waardoor wij als bestuur besloten hebben 
om wat extra hulp op kantoor in te schakelen ter verlichting 
van de administratieve werkzaamheden. Zodoende zijn we er 
wederom in geslaagd om de dienstverlening aan de leden op 
een hoog niveau te handhaven.

Ook zijn we er in geslaagd om de begroting op een zeer 
acceptabel niveau te houden. Ik ben als voorzitter erg trots 
en wil daarom mijn dank uitbrengen, namens u, zonder 
anderen hiermee kort te willen doen aan deze mensen achter 
de bestuurstafel. Waarom zeg ik dit, omdat deze mensen 
de leden goed kennen, omdat zij vanuit de verschillende 
disciplines weten wat er speelt binnen de Individuele 
Belangenbehartiging, op gebied van Roosterzaken, het DGO, 
Platform SOR, PR en Communicatie en niet te vergeten de 
administratieve werkzaamheden in Amersfoort.

Met grote gedrevenheid is er hard gewerkt om de zaken in 
goede banen te leiden, bijvoorbeeld voor de leden die bezwaar 
hebben aangetekend ten aanzien van hun (niet)plaatsing 
binnen OP2015. Trots ben ik op degenen die dit mogelijk 
maakten en onvermoeibaar voor de leden zijn opgekomen. Ik 
kan u vertellen dat dit een gigantische klus is geweest. Het 
papierwerk rondom een bezwaar moet helemaal correct zijn en 
voor de hoorcommissie moet het bezwaar worden toegelicht 
en verdedigd. Hierin speelden Paul en Trees een belangrijke 
rol. 

Dat dit veel werk oplevert is duidelijk en daarom wordt door 
ons ook het advocatenkantoor Dijkgraaf regelmatig ingezet.
Zo was voor 176 personen bezwaar aangetekend tegen het niet 
toekennen van een consignatievergoeding bij reservediensten. 
Ook hierin speelt overigens het secretariaat van de VPW een 
belangrijke logistieke en inhoudelijke rol.
Heel bijzonder was de hoorzitting op woensdag 26 november 
2014 in deze zaak betreffende het niet toekennen van een 
consignatievergoeding.  
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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
April 2016 

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
Roosterperikelen
Zoals bekend pakte het Kort Geding over het instemmingsrecht over de roosters dat door de OR 
van VWM was aangespannen positief uit voor de OR. Het roostergebeuren kan weer van start 
gaan. Er komen voor veel planeenheden nieuwe normroosters. 
Omdat de hoorzitting (15 april) n.a.v. alle individuele bezwaren midden in het proces van nieuwe roosters 
terecht zou komen, achtten we de kans groot dat de hoorcommissie naar die nieuwe roosters zou verwijzen en daarmee 
de kous af zou zijn.
Besloten is om de bezwaren vooralsnog aan te houden en af te wachten of de roosters voor de leden zodanig verbeteren 
dat de bezwaren ingetrokken kunnen worden.
Er bereiken ons nu al berichten dat de NRG niet kan leveren wat nodig is. Wordt vervolgd…..

OR-verkiezingen
Als dit blad bij u binnen komt zijn de OR-verkiezingen inmiddels achter de rug.
Namens de VPW hebben 23 leden zich kandidaat gesteld en ik hoop dat ze alle 23 gekozen zijn.
U hoort daar nog over.

Algemene Ledenvergadering
De ALV is net achter de rug, we zijn een dag verder en de kopij voor dit blad gaat naar de drukker. De foto’s kunnen er 
nog net in verwerkt worden en zo ook het openingswoord van de voorzitter en het jaarverslag 2014 van de vereniging.
De ALV, die opnieuw gehouden werd in Hotel van der Valk in Houten, was wat minder druk bezocht dan dat we gewend 
zijn. We weten ook wel hoe dit komt. Het is zo hectisch op de werkvloer dat men nauwelijks in de gelegenheid wordt 
gesteld om een dergelijke vergadering te bezoeken. Roostervrije dagen zijn onzeker tot het laatste moment, waardoor 
de medewerkers spaarzaam met hun verlof omgaan. Heel begrijpelijk.
Het Bijzonder Verlof dat doorgaans op basis van artikel 33b van het ARAR werd verleend aan de medewerkers om de 
ALV te bezoeken raakt in onbruik. De tekst van het ARAR wordt zo letterlijk toegepast dat men de titel bestuurslid zo 
ongeveer op het voorhoofd moet hebben staan om dit verlof te krijgen. Dit heeft de volle aandacht van het bestuur.

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

Volg VPW via www.vpwnet.com

Secretariaatsmededelingen Maart-April 2015

Nieuwe leden:
Dhr. A. van Rijsbergen   - VWM
Dhr. J.G. Dominicus   - VWM
Dhr. I. Egas    - VWM
Dhr. J.H.C. Jansen   - VWM
Mw. I. Veltmans    - VWM
Mw. N.E.A. van Berkel   - VWM
Dhr. M. Bijl    - VWM
Dhr. F. Cloosterman   - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. L. Wobben    - Gep. lid, uit Kampen
Dhr. K.M. van den Berg   - Gep. lid, uit Zaltbommel
Dhr. D. van der Zee   - Gep. lid, uit Duiven

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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Vervolg Openingswoord voorzitter

... De zitting werd gehouden in het Beatrixpark in Den 
Haag. Van nagenoeg alle verkeersposten was wel iemand 
aanwezig. Dit gaf aan de zitting een bijzondere geëmotio-
neerde sfeer en de VPW-delegatie o.l.v. Mr. Jacques Dijk-
graaf voelde zich erg gesterkt door de aanwezigheid van 
deze betrokken medewerkers.
Het resultaat was echter teleurstellend, maar het bestuur 
van de VPW heeft besloten om in beroep te gaan. Middels 
een proefprocedure zal in een beroepszaak aan de rechter 
een uitspraak gevraagd worden. Deze uitspraak zal dan 
gelden voor de gehele groep.

Vorig jaar is er met de leden van de VPW en met onze 
onderhandelaar Peter Wulms gesproken over het voorstel 
van BZK over de substantieel bezwarende functies. De 
vakbonden AC/VPW, CMHF, CNV Connectief en FNV Over-
heid hebben met de Minister van Binnenlandse Zaken een 
onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe regeling 
voor substantieel bezwarende functies (SBF).
In januari van dit jaar zijn de onderhandelingen begonnen 
over de overgangsregeling SBF-55. Onze leden hebben 
ons duidelijk laten weten wat zij vinden van de inzet van 
I&M. Op basis van die informatie en de adviezen van de 
VPW-klankbordgroep SBF-55 is Peter Wulms goed voorbe-
reid de onderhandelingen ingegaan. 
Op 19 maart jl. is er een informatiebijeenkomst geweest in 
Vianen over de SBF 55 overgangsregeling. Daar is toege-
licht wat het aangepaste voorstel van I&M is en de leden 
krijgen uitgebreid de kans om hun mening te geven, zodat 
Peter daarmee verder kan in de onderhandelingen.

Dan is er nog de functieherwaardering; 72 leden in 6 ver-
schillende functiegroepen hebben bezwaar aangetekend 
tegen de teleurstellende herwaardering van hun functie. 
De hoorzittingen zijn eind maart en begin april geweest. 
We wachten vol spanning de resultaten hiervan af.

De afgelopen maanden zijn er bij de VPW honderden mails 
en telefoontjes binnen gekomen over de roosters die ge-
produceerd zijn door de NRG (Normroostergenerator). 
Vooral het feit dat de roosters voor 2015 eind december 
2014 al in SAP werden geplaatst, zonder dat de OR haar 
goedkeuring had gegeven aan de roosters en zonder dat 
het draagvlak onder de medewerkers was meegewogen, 
heeft veel stof doen opwaaien.
De OR van VWM was met de werkgever in geschil over 
het instemmingsrecht ten aanzien van roosters en heeft 
vervolgens de rechter in kort geding om een uitspraak ge-
vraagd. Ik wil hierbij de OR van VWM een groot compli-
ment geven dat zij deze stap heeft durven maken.
Op 20 februari jl. is het kort geding behandeld door de 
Rechtbank te Utrecht. Dat heb ik van dichtbij meege-
maakt, er waren zo veel collega’s aanwezig dat er te wei-
nig stoelen waren en men zelfs op de grond moest zitten. 
Ook de volledige staf van VWM was aanwezig. De Rech-
ter heeft het besluit genomen om de nieuw ingevoerde 
jaarroosters van Rijkswaterstaat VWM nietig te verklaren, 
omdat deze niet waren voorgelegd aan de Ondernemings-
raad. De Rechter heeft partijen gelegenheid gegeven om 

in overleg te gaan en houdt iedere verdere beslissing aan. 
Met dit besluit is de Ondernemingsraad van VWM volle-
dig in het gelijk gesteld. Er gaat nu gewerkt worden aan 
nieuwe normroosters.

Dan is er nog de CAO, of beter gezegd het ontbreken van 
een CAO. Er is wel een inzetbrief van minister Blok ont-
vangen met daarin veel schouderklopjes voor de inzet van 
de medewerkers, maar verder is alles vaag, mistig en wat 
mij betreft zwaar bewolkt. In deze inzetbrief wordt geen 
reële loonsverhoging aangeboden. Er wordt slechts een 
mededeling gedaan dat er enige loonruimte beschikbaar 
is. In het pensioenakkoord is overeengekomen dat de ver-
laging van de pensioenpremie en de daarmee verbonden 
0,8% loonruimte aan u wordt uitbetaald. Minister Blok 
heeft echter aangegeven dat deze volgens hem onderdeel 
is van de loonruimte die in het CAO-overleg moet worden 
besproken. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en 
gaan daarom niet naar de CAO-onderhandelingstafel. Dit 
punt moet eerst zijn opgelost, voordat er sprake kan zijn 
van CAO-besprekingen.  Daarnaast is het ook nog zo dat 
er 4 jaar lang geen loonsverhoging is ontvangen. In de 
inzetbrief wordt daar met geen woord over gesproken. Dit 
kunnen we niet zomaar accepteren.
Kortom ook hier een geschil.

Zoals al gezegd, het ledenaantal groeit gestaag. Dit komt 
mede door de onrust die er is binnen het Ministerie van In-
frastructuur & Milieu. Maar ook door de betrokkenheid van 
de VPW op alle zaken die spelen en door uw vertrouwen in 
de VPW, want u heeft uw collega’s kunnen overtuigen om 
ook lid te worden. Mijn dank daarvoor! 
En natuurlijk heet ik alle nieuwe leden van harte welkom 
bij de VPW.
Helaas zijn ons gedurende het afgelopen verenigingsjaar 
een aantal leden ontvallen. Wij wensen hun nabestaanden 
veel kracht toe om het verlies van hun dierbaren te kunnen 
dragen. Om daar uitdrukking aan te geven verzoek ik u 
om te gaan staan en na het voorlezen van hun namen een 
korte stilte in acht te nemen om hen te gedenken.

D.W.A. Spoor  Breda
W.L. Verberne  Thorn
S.G. Ponne  Zaamslag
J.C.D. Groenen  Krimpen a/d Lek
P. Taal   Den Haag
E. Kraaykamp  ’s-Hertogenbosch
W.A. Brink  Lelystad
M.J. Sanders  Heijen
L. Wobben  Elburg
K.M. van den Berg Zaltbommel
D. van der Zee  Duiven

Dank u wel.

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

Piet Voogt
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Het Ledenverloop
Op 1 januari 2014 had VPW in totaal 1271 leden.
Er zijn in 2014 78 leden bij gekomen. Het gemiddelde over 
de afgelopen tien jaar ligt op 55 nieuwe leden per jaar. 
Daarmee kan vastgesteld worden dat 2014 een uitstekend 
jaar was wat de ledenaanwas betreft. Dat is niet zo gek, 
er was zoveel aan de hand dat dit veel mensen motiveerde 
steun te zoeken bij een goede vakbond.
Daarnaast kende 2014 een ledenverlies van 66 leden. Dat 
verlies is als volgt samengesteld:
• 12 leden zijn overleden, waarvan er 1 nog in actieve 

dienst was.
• 26 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) en het lidmaatschap niet 
langer zinvol achtten.

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

• 1 lid die de WIA ingegaan is.
Op 31 december 2014 had de VPW 1283 leden.

Het bestuur
Het bestuur heeft gedurende het jaar 2014 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 een 

steeds belangrijker wordend medium om de leden te 
informeren. In 2014 hebben bijna 24 duizend mensen 

de website bezocht, terwijl er in 2013 nog 14 duizend 
bezoekers waren. 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.

• Er is eind 2014 besloten om in 2015 een enquête 
te houden onder de leden van VPW over het VPW-
nieuws. De resultaten van dit onderzoek komen in het 
VPW-nieuws te staan.

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 2014 liepen er zes zaken bij Dijkgraaf. Daar zijn in 
de loop van 2014 zeven zaken bij gekomen.
Van deze dertien zaken zijn er in 2014 ook weer negen 
afgerond en daarmee zijn in totaal vier zaken meegenomen 
naar 2015.
De zaak rondom het afwijzen van de consignatievergoeding 
bij reservediensten loopt ook bij Mr. Dijkgraaf. Dit betreft 
een zaak van in totaal 176 personen. Hiervan zijn er 171 
lid van de VPW en 5 lid van FNV Overheid.

Behalve deze externe zaken zijn er ook diverse zaken 
binnen de VPW afgehandeld en vele vragen beantwoord.

Nog nooit zijn er in het bestaan van onze vakorganisatie 
zoveel bezwaren ingediend met hulp van de VPW als in 
2014 het geval was.

Binnen OP-2015 zijn er in totaal 92 bezwaren ingediend 
(dat is inclusief de standplaatsbezwaren) en in het kader 
van de functieherwaardering nog eens 74 bezwaren.
Naast vragen over de roosters en ATW zijn er ook in 
toenemende mate vragen die het nieuwe VWNW-beleid 
betreffen. Vooral de stimuleringspremie en de daarmee 
samenhangende buitengewoon verlofregeling zijn 
veelvuldig terugkerende onderwerpen.

Jaarverslag VPW 2014
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Jubilarissen 2015

25 jaar lid:
Dhr. H.J. Verf
Dhr. L. Combee
Dhr. R.R.A. Gunsing
Dhr. B.C.J. van der Maat
Dhr. H. Talen
Dhr. H.J.P. van de Vijver
Dhr. H.P.Th. Vis
Dhr. G. de Boer
Dhr. E.H. Toetenel
Dhr. A.J. Seegers
Dhr. A.J. Toussaint
Dhr. B.J. van der Haar
Dhr. D. van Pommeren
Dhr. C.J. Hendriks
Dhr. J. van Dorst
Dhr. J.W. Bos

40 jaar lid:
Dhr. G.J. Ebbinge
Dhr. A.J. Klerks
Dhr. M. Uiterwijk
Dhr. D.C. Visser
Dhr. C.C.J. Everaers
Dhr. A.B. Gietema
Dhr. C. Visser
Dhr. A. Reitsma
Dhr. A.B. van der Linden
Dhr. S. Wezeman
Dhr. J.M. Bours
Dhr. G. Diepeveen
Dhr. J. de Waal
Dhr. F.Th.J.M. van der Horst
Dhr. C. van Vliet
Dhr. E.L. IJmker
Dhr. G. Slendebroek
Mw. M. Boedoe-Mahabir Panday
Dhr. G.F. de Blok
Dhr. N. Nijhuis
Dhr. C.P. Snoep

50 jaar lid:
Dhr. W.F.W.T.V. Tullemans
Dhr. A.J.M. de Leeuw
Dhr. P. Vierveijzer
Dhr. J. Beltman
Dhr. J.A.H. de Chatenier
Dhr. A.F. Telkamp

60 jaar lid:
Mw. H. Hulshuizen
Dhr. J. Kieboom
Dhr. E.J. Stel
Dhr. J.H.M. Vrancken
Dhr. H. Wolf
Dhr. P.J. de Geeter
Dhr. J.A.M. van den Aker (Tilburg)
Dhr. F. Blom
Dhr. J.G.M. van den Aker (Someren)

70 jaar lid:
Dhr. A.D. van de Berge
Dhr. J.C. Sterrenburg
Dhr. A. van de Graaf

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 2014 is er twee maal gebruik gemaakt van deze service.

Belastingservice
Sinds 2003 maakt de VPW gebruik van de belastingservice 
die de militaire vakbond VBM binnen AC-verband aanbiedt. 
In 2014 hebben 70 leden naar volle tevredenheid gebruik 
gemaakt van deze service.
Het kantoor van de VPW stelde hiertoe tien dagen haar 
kantoorruimte ter beschikking.

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, die binnen 
de overige ministeries en geprivatiseerde organisaties 
werkzaam is.
De vergaderingen van het Platform SOR vinden maandelijks 
plaats in het VPW-kantoor te Amersfoort.
In 2014 zijn er elf vergaderingen en twee themamiddagen 
geweest van het Platform SOR.

V.l.n.r. de heren N. Nijhuis, F.Th.J.M. v.d. Horst, G.J. Ebbinge, E.L. Ymker en G.F. de Blok (allen 40 jaar lid)
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Doorwerken na bereiken AOW-leeftijd

Steeds vaker bereiken ons vragen over doorwerken na 
het bereiken van de AOW-leeftijd. Niet iedereen heeft 
een volledig pensioen en als men gezond is en plezier 
heeft in het werk bestaat doorwerken wel degelijk tot 
de mogelijkheden. Hier de meest gestelde vragen en de 
bijbehorende antwoorden.

Is    de  AOW-leeftijd gelijk aan de 
pensioengerechtigde leeftijd van het ABP? 
Ja. De leeftijd waarop u aanspraak kunt maken op ABP-
ouderdomspensioen is de AOW-leeftijd. 
Maar u kunt het pensioen ook eerder opnemen, namelijk 
vanaf uw 60e verjaardag.

Word ik automatisch ontslagen als ik de 
pensioengerechtigde leeftijd bereik?  
Nee. In de rechtspositie voor de rijksambtenaar 
is de ontslaggrond ‘wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd’ vervangen door ‘wegens het 
bereiken van de leeftijd van zeventig jaar’.
U mag zonder nadere voorwaarden doorwerken tot uw 
70e. U kunt overigens wel om uw ontslag vragen als u 
eerder wilt stoppen met werken.
Let op! Wilt u stoppen met werken als u de AOW-leeftijd 
bereikt? Dan is het administratief noodzakelijk dat u de 
beëindiging van uw dienstverband via het P-Direktportaal 
regelt.

Kan ik doorwerken na het bereiken van mijn 70e? 
Wilt u na uw 70e blijven werken? Dien dan uiterlijk 3 
maanden van tevoren een verzoek in bij uw werkgever. 
De arbodienst gaat u dan onderwerpen aan een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Blijkt uit de uitslag 
van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek dat u in 
staat bent uw functie te blijven vervullen? Dan wordt uw 
verzoek (telkens) voor de duur van ten hoogste een jaar 
ingewilligd.

Kan mijn werkgever mijn verzoek om door te 
werken na mijn 70e afwijzen?  
Dat is alleen mogelijk als uit de uitslag van het 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt dat u niet 
in staat wordt geacht uw functie na uw 70e te blijven 
vervullen. 

Krijg ik AOW als ik blijf doorwerken na mijn AOW-
leeftijd?  
Ja, zodra u de AOW-leeftijd bereikt ontvangt u van de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) naast uw salaris de AOW-
uitkering waarop u recht heeft. 
Let op! De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd. Meer 
informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl.

Ontvang ik ABP-pensioen als ik blijf doorwerken na 
mijn AOW-leeftijd? 
Zolang uw dienstverband niet wordt beëindigd bij het 
bereiken van de AOW-leeftijd, blijft u pensioenrechten 
opbouwen. Vijf jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd 

stopt de pensioenopbouw en zal het pensioen worden 
uitgekeerd.

Bent u geboren nà 31 december 1949? Sinds 1 april 
2012 hoeft u dan geen (gedeeltelijk) ontslag te nemen 
om ABP-pensioen te kunnen ontvangen. U heeft wel de 
mogelijkheid om ontslag te nemen. 
Ontvangt u pensioen terwijl u (gedeeltelijk) blijft 
doorwerken? Dan wordt uw pensioen over een langere 
periode uitgekeerd. Dit betekent dat uw pensioen lager is. 
Bent u geboren vóór 1 januari 1950? Dan kunt u geen 
gebruik maken van de mogelijkheid om pensioen op te 
nemen en tegelijkertijd door te werken.
Zie voor meer informatie ABP.nl .

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw als ik blijf 
doorwerken na mijn AOW-leeftijd?  
Als u langer doorwerkt, bouwt u ook langer ABP-pensioen 
op. U kunt pensioen opbouwen tot vijf jaar na het bereiken 
van uw AOW-leeftijd, tot uiterlijk uw 72e. Op dat moment 
komt uw pensioen altijd tot uitbetaling. Er is geen maximum 
aan het aantal pensioenjaren. U kunt bijvoorbeeld een 
pensioen ontvangen over 45 pensioenjaren. Wanneer 
u gedeeltelijk blijft doorwerken, bouwt u pensioen op 
voor het deel dat u werkt. Er is wel een maximum aan 
het bedrag dat u aan pensioen kunt opbouwen: dit kan 
nooit meer zijn dan 100 procent van uw pensioengevend 
inkomen. Bereikt u dit bedrag? Dan wordt uw pensioen 
uitbetaald, ook als u blijft doorwerken. U bouwt daarna 
geen pensioen meer op en uw werkgever houdt geen 
pensioenpremies op uw salaris in.

Wat gebeurt er als ik blijf doorwerken na mijn 
AOW-leeftijd en ziek word? 
Gedurende de eerste 52 weken dat u arbeidsongeschikt 
bent, ontvangt u uw gebruikelijke salaris. Als u daarna 
nog arbeidsongeschikt bent, ontvangt u naast uw AOW-
uitkering gedurende maximaal 52 weken 70 procent 
van uw salaris. Als uw salaris meer bedraagt dan het 
maximumdagloon , dan ontvangt u 70 procent van het 
maximumdagloon. Bent u na afloop van deze periode nog 
steeds ziek? Dan eindigt uw recht op salaris.

Betaal ik belasting en premies als ik blijf doorwerken 
na mijn AOW-leeftijd? 
Vanaf het moment dat u AOW ontvangt hoeft u de AOW-
premie niet meer te betalen. U betaalt over uw salaris en 
AOW wel loonbelasting. Houd er verder rekening mee 
dat u na het bereiken van uw AOW-leeftijd inkomsten 
van twee of meer instanties ontvangt. Het komt voor 
dat deze instanties minder loonbelasting berekenen dan 
het bedrag dat u over uw totale inkomen moet betalen. 
De Belastingdienst legt u dan een (naheffings)aanslag 
inkomstenbelasting op.

Bron: Rijksweb.nl
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Individuele 
Belangenbehartiging
Werkkostenregeling en IKAP

De werkkostenregeling (WKR) heeft betrekking op de vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever belastingvrij 
aan zijn werknemers mag geven. Deze regeling is al enige jaren van kracht en is gefaseerd ingevoerd. Met ingang van 
januari 2015 is de WKR ook van toepassing op Rijksambtenaren. 

De WKR heeft als doel om de lasten voor werkgevers te verlichten en de regelgeving te vereenvoudigen. In plaats van 
verschillende regelingen geldt nu slechts één regeling: de werkkostenregeling.

Bij de Rijksoverheid is al geruime tijd een regeling van kracht die tot doel heeft om onder fiscaal aantrekkelijke 
voorwaarden individuele keuzen te kunnen maken in het arbeidsvoorwaardenpakket. Deze regeling is bekend als IKAP-
regeling Rijkspersoneel.  Er verandert met de invoering van de WKR niets aan deze IKAP-regeling. U kunt daar gewoon 
gebruik van blijven maken.
U ruilt hierbij een deel van uw arbeidsvoorwaarden waarover u belasting moet betalen (bronnen), voor een vergoeding 
van doelen waarover u geen belasting hoeft te betalen. Zodoende heeft u een netto fiscaal voordeel. Bronnen die kunnen 
worden ingezet zijn: salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering, vergoeding voor extra gewerkte uren en vergoeding 
voor het afzien van vakantie-uren. Om de laatste twee bronnen te kunnen inzetten, heeft u eerst toestemming van uw 
werkgever nodig.

Bijvoorbeeld, u laat een deel van uw maandsalaris niet uitbetalen, maar u levert dit in voor de aankoop van een fiets die 
u voor het woon-werkverkeer gebruikt. Overigens is de maximumvergoeding voor de aanschaf van een fiets 749 euro 
en mag de fiets geen trapondersteuning hebben. 
U gebruikt dan een ‘bron’ (uw salaris) voor een ‘doel’ (fiets). Dit levert u fiscaal voordeel op. U mag namelijk een bruto 
bedrag, waarover u normaal gesproken belasting zou moeten betalen, netto inzetten. In dit voorbeeld is de aanvraag 
ingediend in januari. Er zal dan maandelijks een bedrag van 1/12 van 749 euro van uw salaris worden ingehouden. 
Hierdoor betaald u geen belasting over dit bedrag. Vervolgens wordt het bedrag als belastingvrije vergoeding weer aan 
u verstrekt. Feitelijk heeft u door deze regeling  het bruto bedrag van uw salaris netto beschikbaar gekregen.
Als u als bron bijvoorbeeld uw vakantie-uitkering kiest, zal het volledige bedrag op bovenstaande wijze eenmalig worden 
verrekend. U kunt dus kiezen op welke wijze de vergoeding wordt toegepast.

Via IKAP zijn meerdere bestedingsmogelijkheden aanwezig (doelen) 
zoals:
• aanschaf fiets
• inrichten telewerkruimte
• aanschaf vakliteratuur
• vergoeding voor studie en opleiding
• openbaar vervoerbewijzen 
• vakbondscontributie
• bedrijfsfitness
• aanvullende belastingvrije vergoeding van woon-werk verkeer

U kunt een aanvraag voor IKAP  jaarlijks indienen van 1 januari tot en 
met 13 november via het P-Direktportaal. Daarna is het P-Direktportaal 
voor IKAP gesloten. Per maand kunt u maximaal één IKAP-aanvraag 
indienen.

Uiteraard is er veel meer detail informatie beschikbaar over IKAP, maar het gaat te ver om dat in dit artikel allemaal 
te beschrijven. Ik verwijs daarom voor verdere informatie naar de IKAP-regeling die is gepubliceerd op het Rijksweb. 
Via de hyperlink http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/nl/rijksportaal/personeel kunt u alle informatie vinden. Deze 
hyperlink is helaas alleen beschikbaar via het netwerk van uw werkgever en niet als openbare informatie op het internet.

Paul van Es
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Waarom?
De VPW stuurt al jaren trouw haar leden het VPW-nieuws. 
Na een aantal jaren vonden we het tijd om te kijken waar 
we staan met het blad en hoe we verder willen. Daarbij 
wilden we de belangrijkste mensen betrekken: de lezers! 
We schrijven het blad voor de leden, dus weten we graag 
of we iets voor onze leden kunnen betekenen, wat zou 
men willen lezen en op welke manier wil men dat het lief-
ste doen. Met dat doel hebben we een onderzoek uitge-
voerd.

Hoe is het onderzoek gedaan?
In de eerste editie van het VPW-nieuws van dit jaar is een 
enquête verschenen met daarin vragen over wat je leest, 
op welke manier je dat doet en wat jij aan ideeën hebt om 
het blad beter te laten aansluiten. Hier hebben we maar 
liefst 48 reacties op gehad.

Een lid merkte terecht op dat we niet kunnen toetsen 
hoe vaak het blad uit de verpakking gehaald wordt of op 
de website gelezen wordt, door de enquête alleen in het 
VPW-nieuws te plaatsen; om te reageren, moet je het dan 
wel gelezen hebben. Om ervoor te zorgen dat ook mensen 
de enquête konden invullen die het blad niet lezen, heeft 
de enquête ook op de website gestaan, Dit heeft geleid tot 
10 extra reacties. De 58 reacties zijn bij elkaar gelegd en 
zorgvuldig bekeken met een aantal opvallende uitkomsten.

Wat vinden de lezers?
De uitkomsten focussen zich op 2 onderdelen; inhoud (1) 
en vorm (2), die we in deze volgorde langs laten komen.

1. Inhoud
Bij dit onderdeel hebben we gekeken óf men het blad 
leest, welke onderdelen de leden interessant vinden en 
hoe men de gekozen onderwerpen ervaart.

Het blad lijkt populair onder de respondenten; op 2 per-
sonen na haalt iedere respondent het blad altijd uit de 
verpakking en meer dan 90% geeft aan het blad te willen 
lezen. Ook wordt een groot deel van de artikelen gelezen 
en zijn er veel opmerkingen bij de vraag “wat mist u in het 

VPW nieuws, waar zou u meer over willen lezen?” in de 
trant van “het is prima zo” of “ik mis niets”.

Het voorblad wordt met name prima (76%) of onbelang-
rijk (17%) gevonden. De overigen gaven aan dat het niet 
opvallend was en er was niemand die het voorblad onaan-
sprekend vond. De artikelen die het populairste zijn, zijn 
het Voorwoord en het Kantoornieuws.
Tabel 1 onderaan deze pagina geeft een overzicht.

Opvallend is het aantal respondenten dat niet heeft geant-
woord op de vraag hoe vaak het IB-artikel gelezen wordt. 
Een mogelijke verklaring is dat een aantal leden niet weten 
welk artikel het IB-artikel is. Zes missende antwoorden is 
in ieder geval teveel om van toeval te spreken.

Qua thema van het hoofdartikel, zijn de lezers gematigd 
tevreden. 62% vindt het interessant en 26% heeft geen 
voorkeur. De overige 12% geeft een verscheidenheid aan 
onderwerpen waarvan als vaakst genoemden: binding met 
RWS, ARAR & Leidraad, rechtspositie en natte dienst.

Als we vragen om inhoudelijke suggesties in het algemeen, 
dan antwoordt veruit het grootste deel in de trant van:
“het is prima zo” of “ik mis niets, ga zo door!”. Daarnaast 
komen er een paar suggesties vaker naar voren:
• RWS-medewerker die laat zien wat hij/zij doet
• Hierbij kan je denken aan een kijkje in de keuken bij 

een collega, om zo ook een beeld te krijgen van an-

Terugkoppeling van het onderzoek naar hoe leden het VPW-nieuws ervaren

Wat vinden de lezers van het VPW-nieuws?

Tabel 1: hoe vaak leest u ….?

Auteur: Luuk Feijt

Altijd Vaak Soms Nooit Geen 
antwoord

Voorwoord 39 7 9 3 -

Kantoornieuws 38 10 8 2 -

Hoofdartikel 29 21 8 - -

IB-artikel 22 15 15 - 6

OR-artikel 30 13 13 1 1

Interview Jubilaris 27 8 17 6 -
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dere leden en hoe zij hun werk uitvoeren en ervaren.
• Successen van de VPW benoemen
• De leden weten dat we druk voor hen bezig zijn en 

lezen graag meer over wat we gedaan krijgen. Er 
is meermaals aangegeven dat we hierin wat minder 
bescheiden mogen zijn.

• Meer inhoudelijke informatie; genoemd zijn ARAR, 
VUT, pensioenen en uitleg van (huidige ontwikkelin-
gen in) regelgeving

• Er verandert veel in de wetgeving en in de houding 
van veel van de leidinggevenden. Dit maakt dat er 
bij een aantal leden de behoefte is om te lezen wat 
er verandert of hoe de huidige situatie (juridisch) in 
elkaar zit.

2.  Vorm
Bij deze categorie hebben we gekeken hoe vaak leden 
het blad willen lezen en of dit op papier of digitaal fijner 
is.

Het aantal keren dat het blad verschijnt, valt goed voor 
85% van de respondenten. De overige 15% bestaat uit 8 
leden voor wie het blad minder vaak mag en één lid die 
het omwille van de roerige tijden graag vaker ziet ver-

schijnen. Dat het grootste deel de voorkeur heeft voor de 
post, lijkt ook te concluderen uit deze enquête. De post 
wordt op prijs gesteld, aldus 51 van de 58 reacties. Een 
drietal leden ervaart de website als vervangend medium. 
Tot slot is de suggestie gedaan om de nieuwsbrief te e-
mailen in PDF-format, in plaats van op papier.

Het aantal lezers van het VPW-nieuws op de website 
is beperkt; 60% leest het nooit via de website en 22% 
soms. Bij opmerkingen van respondenten komt hier veel-
al langs dat de website meer up-to-date mag zijn of dat 
vanaf papier fijner leest dan digitaal. Tot slot zijn er een 
paar respondenten die uit zichzelf aangeven dat ze naar 
de website zouden gaan als het VPW-nieuws niet meer 
per post zou komen. Hoe dit is voor de andere respon-
denten, is niet onderzocht.

Wat gaan we ermee doen?
Nadat de resultaten van het onderzoek bekend waren 
heeft het bestuur deze in de bestuursvergadering van 9 
april 2015 besproken.
Het is verheugend te lezen dat het blad zo goed voorziet 
in een behoefte. Het blad heeft dus zeker bestaansrecht, 
dat is wel duidelijk.
De verschijningsfrequentie ligt naar volle tevredenheid 
op 6 maal per jaar en dat blijft zo.
We gaan wat meer aandacht besteden aan wet- en regel-
geving. Suggesties over onderwerpen waar u meer over 
weten wilt, zijn van harte welkom.
Ook de werkzaamheden van de RWS-medewerkers zul-
len wat meer en uitgebreider aan bod komen. We doen 
hierbij de oproep aan onze leden of we een kijkje bij hen 
in de RWS-keuken mogen nemen.
Mocht u het leuk vinden om uw werk eens wat uitge-
breider te laten zien, dan kunt u dat melden via info@
vpwnet.com onder vermelding van “kijkje in de keuken”.

In de aankondiging van de enquête stond 
vermeld dat onder de inzenders een 
cadeaubon verloot zou worden.

De gelukkige winnaar hiervan is de heer 
P.G. Sterrenburg uit Goes. Van harte 
gefeliciteerd!!! We willen hierbij alle inzenders 
hartelijk danken voor hun medewerking.



1414

Interview   
Gerard Uiling - aanspreekpunt op het KNMI
Auteur: Luuk Feijt

In deze editie geven we aandacht aan het nieuwe aanspreekpunt op het KNMI voor de VPW. Ook is hij al een aantal 
jaren actief voor de OR. Ik ontmoet Gerard Uiling op zijn werkplek: het KNMI. Hij weet een geschikte zaal te vinden, 
een “mooie plek, want het is vlakbij de koffiezetautomaat”. Hij drinkt zelf uit zijn eigen mok, want dat is duurzamer. Het 
KNMI mag hier volgens hem wel meer op focussen en daarin is zijn handtekening binnen de OR dan ook te zien.
Spin in het web

Bij het KNMI werkt hij al 19 jaar, inmiddels als Adviseur Faciliteiten. Dan kan je denken aan het coördineren van de 
schoonmaak, inkoop, interne verhuizingen, toegangspasjes en andere ondersteunende zaken: “Als mensen het niet 
weten, dan komen ze vaak bij onze afdeling langs, van hoe zit dit of hoe werkt dat”. Gerard weet dan altijd wel de juiste 
persoon te vinden. Hij komt in alle onderdelen van het KNMI en spreekt overal mensen: “het is heel breed, je hebt 
eigenlijk met iedereen wel te maken door het huis heen”. Dat is ook wat maakt dat hij nog steeds met veel plezier naar 
zijn werk gaat: “Het is heel divers en dat maakt het zo leuk”. Ook vindt Gerard het fijn om mensen te helpen. “Ik blijf 
rustig en ik kan goed luisteren, ik neem de klachten serieus en ik probeer er ook echt iets aan te doen. Als dat gebeurt, 
dan zien mensen dat ook. Maar tja het lukt natuurlijk niet altijd om het iedereen naar de zin te maken”. Zoals je leest, 
is Gerard behulpzaam en praktisch ingesteld. Tot slot is hij altijd bereid om op lerende wijze een nieuwe uitdaging te 
lijf te gaan.

Weten bij wie je moet zijn; dat past goed bij zijn nieuwe rol 
als aanspreekpunt voor de VPW op het KNMI. “Mijn deur 
staat open en ik denk dat mensen mij wel weten te vinden”. 
Vervolgens kan hij hetzelfde doen als wat hij normaal ge-
wend is in zijn werk: luisteren, kijken bij wie je moet zijn en 
mensen verder helpen – deze nieuwe rol lijkt hem op het 
lijf geschreven.

Achter de schermen
De facilitaire dienst wordt niet altijd gezien. Hetzelfde geldt 
voor de OR, aldus Gerard. Hij vindt het interessant om te 
kijken hoe het bedrijfsmatig werkt binnen het KNMI en te 
zorgen dat het allemaal netjes en goed verloopt. Kan hij 
een succes noemen van de afgelopen tijd? Meer invloed 
van KNMI’ers in een project samen met het RIVM (Rijks-
instituut voor Volksgezondheid en Milieu). Zonder de OR 
hadden medewerkers hier geen invloed op gehad. Ook is 
er ruimte om iets gedaan te krijgen op het gebied van zijn 
persoonlijke speerpunt. Voor Gerard is dit duurzaamheid 
van het KNMI, wat bijvoorbeeld leidde tot herbruikbare be-
kertjes. De OR kan nog wel iets meer doen aan zichtbaar-
heid; waar zetten OR-leden specifiek op in? Dat kan handig 
zijn voor collega’s om te zien. Dan begrijpen ze ook beter 
wat de OR doet.

Buitenmens
Gerard krijgt een glimlach op zijn gezicht als ik er naar vraag. Hij is graag buiten, gaat op de fiets naar zijn werk, doet 
fanatiek aan hockey (“daar kan ik me helemaal in uitleven”), wandelen en -echt waar- bijen houden. Gerard is beslist 
zelf ook een bezige bij. Geen tijd meer over? Gerard maakt zeker ook tijd voor zijn familie, waar hij veel waarde aan 
hecht. Hij is getrouwd, heeft twee zoons en twee kleinkinderen, waarmee hij weer de papa van vroeger kan zijn - “dat 
is hartstikke leuk en dat blijft ook leuk natuurlijk”.

Teamgeest
Zijn teamgeest spreekt uit alles. Waarde hechten aan familie, mensen helpen op het KNMI, als team in de OR aan de 
slag, de liefde voor zijn hockeyclub en hoe hij spreekt over zijn team en dat hij secretaris is van de lokale afdeling van 
de landelijke bijenhoudervereniging. Als VPW zijn we blij dat we hem ook in ons team mogen hebben en we wensen 
hem veel succes en plezier hierbij.
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Interview   
Piet Vierveijzer  - 50 jaar lid VPW

Deze keer ging mijn reis naar het Oosten van het land waar het mooie plaatsje Westervoort 
ligt. De reis verliep zo snel, dat ik ruim op tijd aanwezig was bij het Wooncentrum Sonnedach, 
een mooi en gezellig  woonoord voor bejaarden. Piet Vierveijzer was nog niet aanwezig in zijn eigen 
appartement, maar met de hulp van uiterst vriendelijke medebewoners was hij al snel gevonden. Hij zat 
gezellig in de gezamenlijke ruimte waar de sjoelbak al op tafel stond. 

Even later liet Piet mij eerst het  ruime eenpersoonsap-
partement zien waar hij woont. Hij zette een ouderwets 
lekker kopje koffie en ondertussen kwam het gesprek al 
goed op gang. Zijn ouders hadden vroeger een aanne-
mersbedrijf en lieten hun kinderen vrij in het kiezen van 
een opleiding, wel met de voorwaarde dat ze afmaakten 
waar ze aan begonnen. Na zijn studie ging hij eerst als 
vakman in Utrecht werken voor Rijkswaterstaat, later als 
hulpkantonnier en kantonnier. Daarna werd hij opzichter 
in Arnhem en uiteindelijk rayonopzichter. Hij heeft net als 
de meeste werknemers veel reorganisaties meegemaakt, 
en als zo veel anderen vond ook hij het niet altijd ten 
goede komen aan de werkomstandigheden en de rust 
op het werk. Op de leeftijd van 60 jaar kon hij in de VUT 
en daar heeft hij gebruik van gemaakt. Helaas kon hij er 
niet lang samen met zijn vrouw van genieten, omdat zij 
al snel ziek werd en hij haar moest verplegen. Uiteindelijk 
is zij na 5 jaar aan haar ziekte overleden. Piet is inmid-

dels 86 jaar en geniet iedere dag van het leven. Hij is sinds het overlijden van zijn vrouw alleen gebleven en heeft daar 
geen spijt van. Hij woont nu in een gezellig wooncentrum waar hij hulp kan krijgen indien dat nodig is. Daar is hij heel 
blij mee, omdat hij nu zelf ook al weer drie jaar ziek is. Hij heeft genoeg om handen, iedere dag is er wel iets te doen 
voor de bewoners. Zo gaat hij regelmatig biljarten, sjoelen, bewegen voor bejaarden en in het weekeind gaat hij naar 
de gezellige borrelmiddag en natuurlijk regelmatig koffie drinken of gezamenlijk eten met de medebewoners. 

Piet heeft de oorlog meegemaakt en vertelt daar wel eens wat over, maar eigenlijk vindt hij dat niet zo’n prettig onder-
werp. In het gebied waar hij woont is destijds zwaar gevochten en vaak waren de bewoners slachtoffer van vergissingen 
of fouten van de geallieerden en de Duitsers. Ook tijdens zijn werkzaamheden heeft hij heftige zaken meegemaakt Het 
is nu al weer 50 jaar geleden dat er in Westervoort twee personentreinen tegen elkaar botsten, waarbij de beide treinen 
van de rails liepen en over elkaar schoven. Er moest natuurlijk snel hulp geboden worden, de ravage was niet te overzien 
en er moesten  5 doden worden geborgen en 52  gewonden snel uit de trein bevrijd worden. De treinramp is vorig jaar 
herdacht, maar eigenlijk is de ramp niet zo bekend onder de bevolking. Dat is wel bijzonder, omdat het een behoorlijke 
klap is geweest, waarbij getuigen verklaarden dat ze het seinhuisje als een kaartenhuis door de lucht zagen vliegen.

Piet kan genieten van zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn vrouw ging er niet graag op uit, ze was het liefst gewoon thuis. 
Daarom ging Piet, toen de kinderen klein waren, alleen met ze op vakantie, voornamelijk naar een huisje in het Sauer-
land in Duitsland. Hij heeft daar heel goede herinneringen aan en kan er leuke verhalen over  vertellen. Tegenwoordig 
gaat hij nergens meer naar toe, hij moet vaak naar het ziekenhuis voor behandelingen en voor de rest vindt hij het 
gezellig en fijn om gewoon thuis te zijn en te genieten van alles wat het wooncentrum te bieden heeft. 

Op de vraag hoe hij lid was geworden van de bond kreeg ik een heel verassend en afwijkend antwoord. Zijn broer 
werkte destijds ook bij Rijkswaterstaat en was lid van EMM en vroeg hem lid te worden, want dan zou zijn broer voor het 
aanbrengen van een nieuw lid een handdoek van EMM krijgen. Dit was voor mij wel een verrassend antwoord, omdat 
de meeste jubilarissen lid geworden zijn omdat dat er nu eenmaal bij hoorde in die tijd. 

Na een paar gezellige uurtjes moest ik weer verder en nam hartelijk afscheid van deze optimistische man. Eerst nog een 
foto gemaakt en een aardigheidje uitgereikt en natuurlijk de oorkonde waar hij erg door verrast werd.

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


