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De jaarwisseling ligt al weer ver achter ons 
met mooie, maar helaas ook minder mooie 
gebeurtenissen, zoals de aanslagen in Parijs en het 
oorlogsgeweld dat we dagelijks op de TV zien.
Bij de VPW is het nog steeds aanpoten in het nieuwe jaar. 
Omdat de werkdruk op kantoor erg hoog blijft heeft het bestuur 
besloten om tijdelijk extra personele ondersteuning voor het 
kantoor te organiseren. Dit was  noodzakelijk om het vele werk 
te kunnen blijven verzetten. Denk hierbij o.a. aan alle bezwaren 
tegen het niet toekennen van  de consignatievergoeding. 
Helaas is dit bezwaar ongegrond verklaard. In overleg met 
onze advocaat is besloten om tegen dit besluit beroep aan te 
tekenen.

Ook de onderhandelingen over de overgangsregeling  SBF55 
zijn begonnen. Na een eerste raadpleging van de leden 
kwamen er diverse reacties op het conceptvoorstel binnen. 
Deze opmerkingen worden door onderhandelaar Peter Wulms 
meegenomen in het overleg met de werkgever. Houdt u de 
website in de gaten over het SBF55 dossier.

Dan zijn er de CAO onderhandelingen, dat is echt een drama. Al 
meer dan 1500 dagen hebben 120.000 Rijksambtenaren geen 
loonsverhoging ontvangen. Dit betekent een koopkrachtverlies 
van ongeveer 10%.
Er is een inzetbrief van minister Blok ontvangen met daarin veel 
schouderklopjes voor de inzet van de medewerkers. 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 verlaging 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.

Dan als laatste het geschil van de OR van VWM over het 
instemmingsrecht ten aanzien van roosters. De OR van VWM 
heeft de rechter in kort geding om een uitspraak gevraagd.  
Op 20 februari zal het kort geding worden behandeld door 
de rechtbank te Utrecht. De uitkomst is op het moment van 
dit schrijven uiteraard nog niet bekend. Wel is bekend dat 
deze rechtszaak door de VPW en overige vakbonden met 
grote belangstelling wordt gevolgd. Naar verwachting zullen 
ook veel medewerkers aanwezig zijn bij de behandeling van 
het kort geding. Is het nu allemaal kommer en kwel? Door 
de betrokkenheid van de VPW op al deze zaken zijn er een 
fors aantal nieuwe leden ingeschreven. Ik heet al deze nieuwe 
leden van harte welkom bij de VPW en ik hoop dat we veel 
voor u kunnen betekenen.
Ik hoop u allen te ontmoeten tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 21 april. Nadere info kunt u vinden op de 
website en elders in dit blad.

Secretariaatsmededelingen jan/feb 2015
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Grondslag van de VPW: De VPW stelt zich ten doel, om onafhankelijk van levensbeschouwing of politieke richting en 
met eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.

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

Vergaderingen
Hoofdbestuursvergader ing
Het hoofdbestuur van de VPW vergadert op de tweede donder-
dag van de maand in het kantoor van de VPW te Amersfoort.
Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van het 
hoofdbestuur of graag besproken zou zien in een bestuursver-
gadering kunt u dit mailen naar info@vpwnet.com.  

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

Algemene Ledenvergadering
21-04-2015 Van der Valk Houten

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

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

Leden van het Hoofdbestuur

Piet Voogt
Voorzitter

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

Hans van den Aker
Penningmeester

Mirjam van Dijk – van Leeuwen
Portefeuille PR en Communicatie

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap

Nol van Lith
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
Reservediensten en consignatietoeslag
Op 6 februari 2015 heeft de HID van VWM een beslissing op bezwaar (BoB) genomen inzake 
niet toekennen van een consignatievergoeding bij reservediensten. We kunnen gerust zeggen 
dat dit een bijzonder teleurstellende beslissing is.
Overduidelijk werd en wordt er van de medewerkers in een reservedienst verwacht dat ze bereikbaar 
en beschikbaar zijn en nu zegt de werkgever dat dit helemaal niet de bedoeling is en er daarom ook geen 
vergoeding tegenover gesteld wordt.
Het betreft in dit geval de reservediensten die gelopen zijn in het verleden, d.w.z. vanaf invoering Leidraad tot moment 
dat het verzoek om toekenning van de vergoeding is gedaan.
Over de toekenning van een consignatievergoeding in de periode vanaf het moment dat men een verzoek heeft ingediend 
moet de werkgever nog beslissen.
VPW wil tegen deze BoB in beroep gaan. Over de manier waarop we dit gaan doen zijn we nog in beraad met onze jurist.

Functieherwaardering
De  hoorzittingen inzake de functieherwaardering zijn inmiddels bekend. Voor 3 functiegroepen (gezagvoerders, 
assistent-gezagvoerders en coördinerend wegverkeersleiders) is dat op 26 maart en voor 3 functiegroepen (mobiele 
verkeersleiders, ‘natte’ verkeersleiders en wegverkeerleiders) is dat op 2 april.

Roosterperikelen
Op vrijdag 20 februari 2015 dient het Kort Geding dat de OR heeft aangespannen inzake (het instemmingsrecht over) 
de roosters. Op het moment dat dit blad wordt gemaakt is hierover nog niets bekend, de zitting moet nog plaats vinden.
Verdere informatie zal via de website verspreid worden.
Op zondag 15 februari 2015 is er in het NOS-journaal uitgebreid aandacht besteed aan de roosterproblematiek bij 
VWM en met name aan de problemen rondom het toenemend aantal gevallen van onderbezetting en de daaruit 
voortkomende risico’s en onveiligheid. De werkgever zegt in haar reactie dat het reuze meevalt en de problemen zo 
ongeveer opgelost zijn.
Helaas komen er bij de VPW nog dagelijks meldingen binnen van onderbezet gedraaide diensten.
We hopen op een (voor)spoedige oplossing van de problemen en zullen er als vakbond alles aan doen om onze leden 
te ondersteunen.

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

Secretariaatsmededelingen Januari-Februari 2015

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. M.J. Sanders   - Gep.lid (46 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.

Trees Overhein

Nieuwe leden:
Dhr. T.A.H. Go    - CIV
Dhr. R. Herks    - VWM
Dhr. H.M.L. Müller   - VWM
Dhr. R. Duijndam   - VWM
Dhr. R.J.H. Bekker   - GPO
Mevr. L. Smit    - VWM
Dhr. N. Roodbol    - VWM
Dhr. J.M. de Bruijn   - VWM
Mevr. J. Willems    - VWM
Dhr. L de Buck    - VWM
Dhr. Y. Tonnaer    - VWM
Dhr. A.M.M. van Beek   - VWM

Dhr. T. Burrie    - VWM
Dhr. M. van Es    - VWM
Dhr. R.W. van Wilsem   - VWM
Dhr. H. Groenewegen   - VWM
Dhr. G. Buren    - VWM
Dhr. R. Zuidam    - VWM
Dhr. L.M.E. Bauer   - VWM
Dhr. M. Platje    - VWM
Dhr. P. Meereboer   - VWM
Mw. N. van Berkel   - VWM
Dhr. G. Lenten    - VWM
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Uitnodiging voor de

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
op 21 APRIL 2015

Aanvang vergadering: 9.30 (ontvangst vanaf 9.00 uur)
Verwachte afloop: 12.30 uur

De ALV wordt afgesloten met een lunch

Locatie: 
Hotel Houten (van der Valk) 
Tel: 030 – 634 68 00
Hoofdveste 25, 3992 DH  HOUTEN
Route: http://www.hotelhouten.nl/nl/rou-
tebeschrijving/

Aanmelden via 
info@vpwnet.com

Na aanmelding ontvangt u 
4 weken voor de vergadering de stukken

Ledenbijeenkomst op donderdag 19 maart 2015

Deze bijeenkomst is bedoeld voor vakbondsleden die werkzaam zijn of zijn geweest in een SBF55-functie. Onderwerp 
voor deze bijeenkomst is de Overgangsregeling SBF55.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de VPW, www.vpwnet.com

Locatie:  Van der Valk hotel te Vianen
  Prins Bernhardstraat 75
  4132 XE Vianen
Tel:  +31 (0) 347 32 59 59
Tijdstip:  14.00 tot 16.00 uur
Aanmelden: info@vpwnet.com

Let op: i.v.m. de grootte van de zaal is aanmelden verplicht!!!
N.a.v. de aanmeldingen zal er bij de ingang een presentielijst liggen die getekend moet worden.
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Artikel
Als je die vraag krijgt, kun je daar heel verschillend 
op reageren:

• Wat doet de OR eigenlijk?
• Wat voor invloed heeft een OR-lid eigenlijk?
• De OR draagt niet bij aan mijn carrière.
• Geen tijd! Ik heb het al druk zat!

In dit artikel gaan wij proberen daar wat meer 
duidelijkheid over te geven en hopen zo jullie 
interesse te wekken voor het OR werk.

Wat doet de OR eigenlijk?

We kunnen ons voorstellen dat het beeld over de 
Ondernemingsraad verwarrend is. Vanuit het verleden, 
toen het woord Ondernemingsraad nog de klank van 
‘fanatiek weerstand bieden’ had, is de OR veranderd 
in Medezeggenschap: het tijdig meedenken met de 
Bestuurder van onze organisatie (de HID) bij komende 
veranderingen. De invloed is daarmee veranderd van 
achteraf Ja of Nee zeggen, naar het vroegtijdig vanuit 

de Medezeggenschap adviseren van de bestuurder bij de 
uitwerking van zijn plannen. Dat betekent dat het resultaat 
van ons werk minder zichtbaar is, maar dat wil niet zeggen 
dat het minder belangrijk is geworden!

Landelijk is de verandering van Ondernemingsraad naar 
Medezeggenschap in gang gezet onder het motto: ”It 
Takes Two To Tango”. Dat geeft duidelijk aan dat we als 
twee partijen, Bestuurder en OR, met wederzijds begrip 
en respect bij elkaar aan tafel zitten, waarbij beiden 
goed geïnformeerd en daarmee op een gelijkwaardige 
manier met elkaar in discussie zijn. Natuurlijk beslist de 
Bestuurder, maar als dat na goed overleg gebeurt, is er 
geen aanleiding meer voor een negatieve reactie van de 
Medezeggenschap. Soms botsen de belangen toch en zal 
het alsnog nodig zijn om uiteindelijk de hakken in het zand 
te zetten.

Deze werkwijze wekt bij de collega’s wel eens het idee 
dat wij bijna op schoot van de Bestuurder zitten, maar 
dat is niet waar. We zitten bij ontwikkelingen al op tijd bij 
hem aan tafel en bewaken procedures en beslissingen die 

Er komen verkiezingen voor de OR aan...
Zou jij lid van de Ondernemingsraad willen worden?
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consequenties hebben voor de medewerkers. Of het nu 
gaat over de rechtspositie van medewerkers: je functie/
baan met bijbehorende afspraken, of over de sociale kant 
er van: wat wordt gedaan om een verandering voor de 
medewerkers, volgens de geldende spelregels te laten 
plaatsvinden en hen, waar mogelijk, kansen te bieden. 
Hierbij denk je al snel aan complete reorganisaties, maar 
ook dagelijkse zaken, zoals nieuwe roosters, de kwaliteit 
van RKW gesprekken, HRM-plannen, de bekende discussie 
over diploma’s en nog vele andere zaken worden aan die 
tafel besproken.

Adviseren is hierbij een belangrijk aspect, maar dat 
ontneemt ons niet van onze bevoegdheden op basis van 
het informatie-, advies- en instemmingsrecht zoals deze 
ons in de Wet op de ondernemingsraden is gegeven en 
waar de Bestuurder zich ook aan dient te houden. Wat dat 
betreft is er dus niets veranderd.

Wat voor invloed heeft een OR-lid eigenlijk?

Het motto: ”It Takes Two To Tango” geeft duidelijk aan dat 
we als twee partijen, Bestuurder en Medezeggenschap, 
met begrip en respect bij elkaar aan tafel zitten, waarbij 
beiden goed geïnformeerd en daarmee op gelijkwaardige 
manier met elkaar in discussie zijn.
Dat geldt voor het overleg tussen de Bestuurder en de 
hele OR, maar ook voor de bijdrage in het overleg met de 
Bestuurder door ieder OR-lid afzonderlijk.

Als lid van de OR heeft ieder zijn eigen inbreng en stem. 
Ook als het op stemmen aankomt. Dat gebeurt overigens 
maar zelden, want binnen de OR streven we naar 
overeenstemming. De inbreng van de OR is gebaseerd op 
kennis en informatie van de werkvloer en de organisatie. 
Contact van OR-leden met medewerkers en management 
is hierbij van groot belang. De OR-leden zijn daardoor de 
stem van de medewerkers van de dienst. Ook het belang 
van hun eigen afdeling is hiermee beter gewaarborgd.

Binnen de OR werken we met portefeuilles, dat wil zeggen 
dat een OR-lid een specifiek onderwerp voor zijn/haar 
rekening neemt. Hij/zij kan daarbij worden ondersteund 
door andere OR-leden of (adviserende) medewerkers 
vanuit de dienst. Je draagt vanuit die specifieke kennis bij 
aan de goede afhandeling van een onderwerp.

De invloed van de OR, en zijn leden, stopt niet bij 
onze dienst. Voor heel Rijkswaterstaat is er een 
Groepsondernemingsraad (GOR) die in overleg met de DG 
de voorstellen en plannen beoordeelt die de DG voor heel 
Rijkswaterstaat aan de orde stelt. Denk hierbij aan het 
Ondernemingsplan 2015, Roosterperspectief, etc.

De GOR wordt niet apart gekozen maar is samengesteld 
uit leden van de OR-en van de afzonderlijke diensten. De 
GOR werkt op gelijke wijze als de OR met de HID, alleen 
op een hoger niveau binnen RWS. Je kunt vanuit de OR 
dus ook bijdragen aan de landelijke medezeggenschap in 
de GOR of aan speciale projecten die door de GOR rond 
specifieke onderwerpen op touw worden gezet.

Hoeveel invloed wil je hebben? Genoeg denken wij!
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De OR draagt niet bij aan mijn carrière

Het beeld dat het lidmaatschap van de OR je carrière 
blokkeert is echt een fabel.
De OR kan juist een prachtige stap zijn in je 
carrièreontwikkeling. 
Meedoen met de medezeggenschap betekent dat je, naast je 
gewone werk, kennis krijgt van en betrokken bent bij een 
breed scala aan onderwerpen die binnen onze eigen dienst 
en RWS breed spelen. Je blikveld wordt daarmee sterk 
verruimd.
Daarnaast leer je hoe besluitvorming tot stand komt, hoe 
daarop eigen visies kunnen worden ontwikkeld en hoe te 
reageren zodat de door de medezeggenschap gewenste 
resultaten (kunnen) worden bereikt. Via de contacten 
met medewerkers en management bouw je kennis van 
de organisatie op. Hoe die is georganiseerd en hoe die 
functioneert. 
Daarnaast bouw je binnen en buiten je dienst een groot 
collegiaal netwerk op. Dat komt altijd van pas.

Omdat de medezeggenschap de medewerkerbelangen 
vertegenwoordigt, wordt kennis en ervaring opgebouwd 
op een breed gebied: van reorganisaties en sociaal 
flankerend beleid tot de inschatting van veranderingen in 
werkmethoden met bijbehorende consequenties.
Via de medezeggenschap zijn daarvoor ook 
opleidingsmogelijkheden. Via het CLC en ook daar 
buiten. Er is in principe een breed scala aan opleidingen 
beschikbaar. Van onderhandelingsvaardigheid tot 
competentie ontwikkeling. De OR heeft hiervoor eigen 
mogelijkheden.

Opleiding en ervaring worden volgens vastgelegde 
afspraken meegenomen in de RKW-cyclus van de leden 
van de OR. De inbreng hiervoor wordt, indien nodig, door 
een lid van het dagelijks bestuur verzorgd. Daarmee ligt de 
ontwikkeling, die je bij het OR-werk doormaakt vast.

Lidmaatschap van de OR geeft je de mogelijkheid om 
naast je eigen functie andere ervaringen op te doen. Dat is 
geen liefdewerk oud papier. Dat is een nevenfunctie waar 
je binnen onze organisatie tijd en ruimte voor krijgt. Een 
unieke kans dus!

Geen tijd! Ik heb het al druk zat.

Wij denken dat deze argumenten gebruikt worden om niet 
mee te willen/hoeven doen.

Hoezo geen tijd? Je krijgt tijd! 

Voor OR werk krijg je tijd beschikbaar. Dat wordt via een 
convenant tussen OR en Bestuurder formeel vastgelegd. 
Eén dag in de week als je gewoon OR lid bent en meer 
tijd voor speciale functies zoals voorzitter, secretaris, GOR 
vertegenwoordiger etc. Natuurlijk is het soms drukker 
en vragen zaken meer aandacht maar in principe krijg je 
genoeg tijd om je OR werk te doen. 

Druk, druk druk,….

Als er problemen komen met je ‘gewone’ werk, dan zal 
dat in goed overleg met jouw manager opgelost moeten 
worden. Ook hij is gebonden aan de afspraak tussen de 
OR en de Bestuurder. Op basis daarvan kan altijd een 
oplossing worden gevonden.
Je krijgt daarbij ook faciliteiten om thuis te werken als dat 
nodig is.

Het belang is groter dan je misschien denkt.
Eerder is al uitgelegd hoe belangrijk het is, voor jezelf, 
jouw afdeling en/of groep die je vertegenwoordigt, om 
mee te doen met de Medezeggenschap. Ook de dienst 
heeft er belang bij. Laat die kans niet lopen. Doe mee!
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Stel je kandidaat voor 
de OR verkiezingen in 

april 2015.

Meld je zo snel 
mogelijk aan!

OR  VERKIEZINGEN  
16 april vanaf 00.01 uur tot 23 april 17.00 uur
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De Wet van 17 december 2014, houdende 
modernisering regelingen voor verlof en 
arbeidstijden is gepubliceerd in het Staatsblad, 
2014, nummer 565. De ingangsdata van de 
onderdelen van de wet zijn gepubliceerd in 
nummer 566. De wet heeft tot doel het combineren 
van werk en zorg gemakkelijker te maken. In dit 
artikel staan de belangrijkste veranderingen.

Door: Piet Lunenburg

Er zijn verschillende ingangsdata van onderdelen van de 
wet. De hieronder genoemde onderdelen treden in werking 
op 1 januari 2015, tenzij een andere datum vermeld is.

Ouderschapsverlof
De omvang van het verlof blijft 26 weken. De voorschriften 
over de duur en invulling van het verlof vervielen (artikel 
6:2 van de Wet arbeid en zorg (Waz)). De eis, dat de 
werknemer één jaar in dienst is van de werkgever, verviel 
(artikel 6:3 van de Waz).

Kraamverlof/bevallingsverlof partner
De partner heeft recht op twee dagen betaald kraamverlof, 
dat blijft zo (artikel 4:2 van de Waz). Nieuw is dat de 
partner bovendien recht heeft op drie dagen onbetaald 
verlof bij de geboorte van het kind (artikel 6:5, vierde lid 
van de Waz).

Pleegzorg- en adoptieverlof
De omvang van het verlof blijft vier weken. De termijn voor 
opname van het verlof is verruimd tot 26 weken (artikel 
3:2, tweede lid van de Waz). De werknemer kan het verlof 
spreiden (artikel 3:2, vierde lid van de Waz).

Zwangerschapsverlof bij een meerling
Het verlof is vier weken langer dan bij één kind (artikel 
3:1, tweede lid van de Waz). De ingangsdatum is nog niet 
vastgesteld.

Bevallingsverlof
Het verlof wordt langer als het kind tijdens het verlof 
vanwege zijn medische toestand in een ziekenhuis is 
opgenomen (‘couveusekinderen’). Er vindt verlenging 
plaats “met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de 
achtste dag van opname tot en met de laatste dag van het 
bevallingsverlof tot een maximum van tien weken” (artikel 
3:1, vijfde lid van de Waz).

Het is mogelijk het verlof vanaf de 6e week na de bevalling 
in deeltijd op te nemen over een periode van ten hoogste 
30 weken (artikel 3:1, zesde tot en met negende lid van 
de Waz).

Als de moeder tijdens het verlof overlijdt, gaat het recht 
op het overblijvende bevallingsverlof over naar de partner 
(artikel 3:1a van de Waz).

Kortdurend zorgverlof
De werknemer kan het verlof opnemen voor de volgende 
personen (artikel 5:1, tweede lid van de Waz):
• Echtgenoot, geregistreerde partner en samenwonende 

partner – dat blijft zo;
• Kinderen – voorheen alleen inwonende kinderen, nu 

alle kinderen;
• Pleegkinderen (onder voorwaarden) – dat blijft zo;
• Andere bloedverwanten – voorheen alleen 

bloedverwanten in de eerste graad, nu bloedverwanten 
in de eerste en tweede graad;

• Huisgenoten – nieuw;
• “degene met wie de werknemer anderszins een sociale 

relatie heeft, voor zover de te verlenen verzorging 
rechtstreeks voortvloeit uit de relatie en redelijkerwijs 
door de werknemer moet worden verleend”- nieuw.

Deze wijziging gaat in op 1 juli 2015.

Langdurig zorgverlof
De omvang van het verlof blijft zes weken. De voorschriften 
over de duur en invulling van het verlof vervielen (artikel 
5:10 van de Waz).
De werknemer kan het verlof opnemen voor (artikel 5:9 
van de Waz):
• Verzorging van de in de vorige alinea genoemde 

personen als zij levensbedreigend ziek zijn;
• Noodzakelijke verzorging van de in de vorige alinea 

genoemde personen, als deze ziek of hulpbehoevend 
zijn.

Deze wijziging gaat in op 1 juli 2015.

Calamiteitenverlof en ander kort verzuim verlof
Uitbreiding van de gevallen, waarin het verlof mogelijk is 
met (artikel 4:1 van de Waz):
• Onvoorziene omstandigheden die een onmiddelijke 

uitbreiding van de arbeid vergen;
• Spoedeisend, onvoorzien of rederlijkwijze niet buiten 

werktijd om te plannen bezoek aan arts en ziekenhuis 
door de werknemer zelf en voor de noodzakelijke 
begeleiding van personen voor wie recht op kortdurend 
zorgverlof bestaat;

• Noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van 
personen voor wie recht op kortdurend zorgverlof 
bestaat.

Wet aanpassing arbeidsduur
Werknemers mogen de werkgever vragen om aanpassing 
van de arbeidsduur. Dat mag voortaan ook voor al dan 
niet wisselende perioden en met al dan niet verschillende 
omvang. De werknemer dient het verzoek ten minste vier 
maanden voor de ingangsdatum van de aanpassing te 
doen. Voortaan geldt die termijn niet meer bij onvoorziene 
omstandigheden. De werknemer mag voortaan elk jaar 
vragen om aanpassing van de arbeidsduur (nu één keer 
per twee jaar). Bij onvoorziene omstandigheden mag het 
voortaan altijd.

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
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Nieuwe regelingen per 1-1-2015

Wel/niet afschaffing fietsregeling per 1 januari 2015 
Eind september regende het telefoontjes van bezorgde leden over een eventuele afschaffing van de fiscale fietsregeling. 
Dit naar aanleiding van berichten in de media: “Vanaf 2015 wordt de bedrijfsfietsregeling afgeschaft”. 
Klopt het dat jij nu geen ‘IKAP-fiets’ meer kan aanschaffen? 
Nee, de aanschaf van een fiets is voor rijksambtenaren ondergebracht in de Werkkostenregeling. 
Wat betekent dit? 
Voor jou als medewerker gaat er weinig veranderen per 2015. Je kunt nog steeds op dezelfde manier een fiets via het 
werk bestellen. 

Wat houdt de Werkkostenregeling in? 
Per 1 januari 2015 geldt voor alle werkgevers de 
Werkkostenregeling. 
De Werkkostenregeling houdt in dat in 2015 werkgevers 
1,2% van de totale loonsom belastingvrij mogen besteden 
aan vergoedingen voor het personeel. Naast fietsen voor 
het personeel vallen onder meer ook kerstpakketten, 
personeelsfeestjes en vakbondscontributie onder die 
regeling. Wel moet de werkgever zorgen dat de vergoedingen 
binnen de forfaitaire ruimte blijft. Hierdoor krijgt de ‘fiets’ 
dus concurrentie met de andere vergoedingen. 

Het is niet ondenkbaar dat de werkgever over de vergoedingen nog in gesprek gaat met de vakbonden om aanvullende 
afspraken te maken. Dit zal dan in cao-verband moeten gebeuren. 
Op dit moment wil de werkgever niet praten over achterstallige loonsverhoging dus liggen de onderhandelingen stil.  

Vergoedingen bij dienstreizen wijzigt per 1/1/2015 
Er is veel onbegrip onder leden over de verlaging van de lunchbedragen. 
Waarom zijn de bedragen aangepast? 
De fiscus heeft via onderzoek vastgesteld dat het rijk soms te hoge bedragen verstrekt aan vergoedingen bij dienstreizen. 
Er zijn daardoor nieuwe normbedragen door de fiscus vastgesteld. Hierdoor wijzigt de hoogte van de vergoedingen niet, 
maar wel de vaste onbelaste kostenvergoedingen voor reizen binnenland. 
Wat wil de werkgever? 
De oude bedragen vervangen door de zgn. normbedragen. 
Wat willen de vakbonden? 
Het surplus (het deel dat volgens de fiscus teveel is) onder de vrije ruimte van de Werkkostenregeling brengen. Deze 
optie heeft voor de medewerker het voordeel dat de vergoeding netto blijft. 
Bonden en werkgever werden het hier niet over eens. Gevolg is dat de oude bedragen niet naar beneden zullen worden 
bijgesteld maar dat er per 1 januari 2015 een splitsing wordt aangebracht tussen een netto- en een bruto-uitkering. 
Het fiscaal vrijgestelde wordt netto betaald, het hogere deel wordt bruto uitgekeerd. 

Belastingplannen 2015: enkele gevolgen voor je inkomen op een rijtje
Ouderschapsverlofkorting vervalt. Heb je ouderschapsverlof? Let er dan op dat per 1 januari de ouderschapsverlofkorting 
vervalt. Hierdoor zal je in 2015 meer belasting moeten betalen. 
Verblijfkostenvergoedingen dienstreizen worden deels belast. Vanaf 1 januari 2015 betaal je over een deel van de 
verblijfkostenvergoedingen bij dienstreizen belasting. Het bovenmatig deel wordt per 1 januari gezien als inkomen en 
wordt als zodanig bij je inkomen geteld. Hierdoor gaat jouw belastbaar inkomen omhoog en je gaat over de verhoging 
belasting betalen. Let op: Dit kan invloed hebben op je toeslagen huur, zorg, kind. Onderstaande tabel laat zien over 
welk bedrag je belasting gaat betalen (Let op: dit zijn nog 2014-bedragen. Eind december staan de bedragen voor 2015 
op Rijksportaal) 

Oude situatie (onbelast) Nieuwe situatie onbelast Nieuwe situatie belast 
Ontbijt 8,34 8,34 - 

Lunch 14,18 8,30 5,88 

Diner 21,45 20,81 0,64 

Logies 85,40 84,46 0,94 

Dagcomponent 4,50 4,00 0,50 

Avondcomponent 13,43 8,05 5,38 
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30 januari 2015 - Wanneer werknemers twijfelen over het 
oordeel van de bedrijfsarts, kunnen zij voortaan een se-
cond opinion vragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. 
Minister Asscher (SZW) heeft dat aan de Tweede Kamer 
laten weten in reactie op het advies van de SER over de 
toekomst van arbeidsgerelateerde zorg.

In de kabinetsreactie staat verder dat arbodiensten en 
bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtenregeling 
moeten zorgen voor werknemers en werkgevers die niet 
tevreden zijn over de behandeling. Werkgevers worden 
verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst 
of bedrijfsarts waarin zulke zaken zijn vastgelegd. Een 
werkgever kan zelf aanvullende afspraken maken met de 
bedrijfsarts of arbodienst over de verdere invulling van de 
bedrijfsgezondheidszorg.

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij de keu-
ze voor de arbodienst of bedrijfsarts en over de inhoud 
van het contract. Op basis van WOR artikel 27 heeft de OR 
hierbij instemmingsrecht.

In de reactie op het SER-advies schrijft het kabinet ook dat 
het de komende jaren de samenwerking tussen de regu-
liere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg wil verbeteren. 
Verder gaat het sectorale en regionale initiatieven onder-
steunen en de medezeggenschap van werknemers over de 
bedrijfsgezondheidszorg vergroten, bijvoorbeeld door hen 
een rol te geven bij de inkoop van de arbodienstverlening
In 2012 publiceerde de SER al het advies Stelsel voor 
gezond en veilig werken, waarin het ontbreken van een 
goede relatie tussen bedrijfsgezondheidszorg en reguliere 
zorg als een van de knelpunten werd genoemd. In de re-
guliere gezondheidszorg blijkt nog altijd een blinde vlek te 
zijn voor de factor arbeid en kennis over arbeidsgenees-
kunde schiet tekort. In de toekomst moet dit veranderen. 

Ook moet arbeidsgerelateerde zorg beschikbaar zijn voor 
alle werkenden, inclusief zzp’ers en werkzoekenden. Dit in 
het belang van hun gezondheid en duurzame inzetbaar-
heid.

Toekomstvisie
Het ontwerpadvies schetst een toekomstvisie voor de ar-
beidsgerelateerde zorg en wijst daarbij in het bijzonder 
op veranderingen op de arbeidsmarkt en het toegenomen 
belang van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Deze 
visie wordt unaniem onderschreven door de leden van de 
commissie die het ontwerpadvies heeft voorbereid. Zij 
gaan ervan uit dat verschillende vormen van arbeidsgere-
lateerde zorg naast elkaar kunnen bestaan:
• binnen het bedrijf (interne arbodiensten);
• binnen branche, sector of regio; 
• door de huisarts of de eerstelijnsgezondheidszorg.

Twee routes
Binnen de commissie van voorbereiding bestaan verschil-
lende opvattingen over de route die zou moeten wor-
den gevolgd om tot een betere arbeidsgerelateerde zorg 
te komen. Een deel van de commissie benadrukt dat de 
werkgevers, in samenspraak met het medezeggenschaps-
orgaan, de regie moeten blijven voeren op het verzuimma-
nagement. Bedrijven bepalen zelf met welke arbodiensten 
en deskundigen ze een contract afsluiten voor arbodienst-
verlening. Een ander deel van de commissie pleit voor in-
vesteringen en wettelijke ondersteuning om de gewenste 
verbeteringen te realiseren. Dit deel pleit onder meer voor 
een andere financiering van de bedrijfsarts en voor een 
wettelijk gewaarborgde toegang tot de bedrijfsarts.

Afgelopen najaar presenteerde de SER haar ontwerpad-
vies over arbeidsgerelateerde zorg. Hierin bepleitte de SER 
een stelsel op drie niveaus: arbodiensten op bedrijfsniveau 
voor bedrijven, sectorale of regionale arbodiensten en 
zorgverlening via de huisarts waar nodig.

Bron: OR-net
Meer rechten voor werknemers bij bedrijfsarts 
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Tools: PSA herkennen 

Herken de Druppel 
Door Nyenrode en TNO gemaakte werkstresstest op Face-
book waarbij werknemers maar ook leidinggevenden bij 
zichzelf en bij anderen signalen van werkstress kunnen 
herkennen. Met uiteraard ook tips om er na herkenning 
doelgericht iets tegen te doen.
https://www.facebook.com/checkjewerkst ress/
app_382042151933513

Psychosociale risico’s herkennen en meten
Hoe kun je als werkgever inschatten wat de psychosoci-
ale risico’s op het werk zijn? Op het Arboportaal van het 
Ministerie van SZW staat gerichte informatie over psychi-
sche klachten, werkstress, pesten, seksuele intimidatie en 
agressie en geweld, en de te nemen maatregelen. Met ook 
links naar tools om psychosociale risico’s te meten.
http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/psychosociale-be-
lasting

Quickscan Werkdruk
De QuickScan werkdruk 3.0 is een bekroond online en-
quête- en adviesinstrument gebaseerd op wetenschap-
pelijk onderzoek. Organisaties kunnen er werkdruk mee 
meten, oorzaken in kaart brengen en vervolgens aan de 
slag gaan met oplossingen. De QuickScan is in principe 
geschikt voor alle sectoren en functies. Voor het gebruik 
van de QuickScan Werkdruk zijn minimaal tien deelnemers 
benodigd.
http://www.werkdruk.com/

Gespreksleidraad bij opsporen van werkstress
Regelmatig met elkaar praten helpt bij het bewust worden 
van stress en het doorbreken van het taboe op werkstress. 
Met behulp van de gespreksleidraad kun je (als werkge-
ver, preventiemedewerker of werknemer) het thema 
werkstress op een goede manier op de agenda krijgen en 
bespreken. Een goede manier om werkstress op te sporen.
http://werkgevers.duurzameinzetbaarheid.nl/data/Ge-
spreksleidraad_Werkstress.pdf

Vragenlijst beleving van arbeid
De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid 2.0 
(VBBA) is een gevalideerde vragenlijst voor onderzoek 
naar werkbeleving, psychosociale arbeidsbelasting en de 
gevolgen daarvan op motivatie en (mentale) gezondheid. 
De VBBA 2.0 kan worden gebruikt voor zowel organisatie-
onderzoek als voor individuele gezondheid. De lijst wordt 
veel gebruikt door onder andere arbodiensten. Organisa-
ties kunnen onderzoeksresultaten vergelijken met gede-
tailleerde benchmarks.
http://www.skb.nl/vbba.html

Tools: PSA aanpakken 

Werkdruk verminderen met TNO-Werkdrukkompas 
Het Werkdrukkompas biedt binnen tien minuten na be-
antwoording van een reeks stellingen een presentatie op 
maat met uitleg, resultaten en oplossingen om met het 
management in gesprek te treden over de wijze waarop 
werkdruk kan worden aangepakt.
http://www.inpreventie.nl/werkdrukkompas

Aanpak PSA: branche-specifieke oplossingen
Op de website van de Stichting van de Arbeid zijn per 
branche, sector of bedrijf oplossingen te vinden om PSA 
te bestrijden. Met de oplossingen kunnen werkgevers hun 
eigen arbocatalogus vormgeven.
http://www.arbocataloguspsa.nl/nl/welkom/5/

Toolbox Duurzame Inzetbaarheid
Op zoek naar specifieke tools met betrekking tot duur-
zame inzetbaarheid? De onlangs weer uitgebreide Toolbox 
Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van SZW biedt 
een scala aan (bijna 100) tools voor werkgevers, werkne-
mers en specialisten.
http://www.toolboxduurzameinzetbaarheid.nl/

Job Engineering
Job Engineering: sleutelen aan banen om werknemers 
met plezier duurzaam aan het werk te houden. De tool 
van TNO en NSvP biedt allerlei mogelijkheden om op taak-
niveau baanbeweging te creëren, rekening houdend met 
individuele wensen en vermogens.
http://www.innovatiefinwerk.nl/buiten-de-gepade-banen

Hulpmiddelen voor het verbeteren van anti-agres-
siebeleid
Medewerkers in zorg hebben niet altijd voldoende erva-
ring in het omgaan met bijvoorbeeld dementerende ou-
deren, mensen met psychische problemen of het gebruik 
van hulpmiddelen. Instellingen kunnen gebruikmaken van 
het ‘Actieplan Vei-
lig Werken in de 
zorg’, dat instel-
lingen helpt bij de 
ontwikkeling en 
implementatie van 
anti-agressiebe-
leid.
http://www.duide-
lijkoveragressie.nl/
hulpmiddelen

Tips & Tools: PSA herkennen en aanpakken

Werkgevers zijn verplicht werkstress en grensoverschrijdend gedrag (PSA) te voorkomen of ten minste te beperken. 
Het herkennen en aanpakken ervan vraagt kennis en middelen. Hier vindt u een lijst met links naar informatie, online 
tools en oplossingen.

Bron: OR-net
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Individuele 
Belangenbehartiging
Aanstellingen en bevorderingen

Naar aanleiding van het OP2015 van RWS, zijn er diverse medewerkers aangesteld in een hogere functie dan de functie 
waarin deze medewerkers voordien werkzaam waren. Deze functieverhoging heeft echter niet tot gevolg gehad dat 
de medewerkers een salarisverhoging hebben ontvangen, omdat er een zogenaamde horizontale verplaatsing is uitge-
voerd. Bijvoorbeeld: de medewerker was voordien werkzaam als assistent gezagvoerder en ingedeeld in schaal 5 trede 
12 (maximum). De functieverhoging betreft hier een aanstelling in de functie van Gezagvoerder in schaal 6 trede 9.
In beide gevallen is het salaris € 2396,62 per maand. Deze bevordering wordt door de medewerker niet ervaren als een 
promotie. Sterker nog, er zijn medewerkers die al jaren de werkzaamheden uitvoerden die bij de functie van Gezagvoer-
der horen en hebben daarvoor een extra periodiek of andere vergoeding ontvangen.

Van belang is om te weten wat de regelgeving in dergelijke 
situaties voorschrijft. Daaruit blijkt dat er in geval van be-
vordering een benoeming in de functieschaal op basis van 
horizontale verplaatsing plaatsvindt, alsmede de toeken-
ning van een extra periodiek in deze functieschaal. Voor-
waarde is wel dat de medewerker de werkzaamheden in 
de betreffende functie op goed niveau uitvoert. Vaak wordt 
er daarom een aanstelling in de betreffende functieschaal 
op basis van horizontale verplaatsing uitgevoerd en wordt 
er een verhoging met een extra periodiek met terugwer-
kende kracht in het vooruitzicht gesteld. In een gekozen 
periode kan dan de medewerker aantonen dat hij/zij inder-
daad de functie op een goed niveau uitvoert waarna de extra periodiek dan met terugwerkende kracht wordt toegekend. 
In dergelijke gevallen wordt vaak voor een termijn van 6 tot 12 maanden gekozen. 

In het bovenstaande voorbeeld van de aanstelling in de functie van gezagvoerder is aan de orde dat reeds aangetoond 
is dat de medewerker de functie op goed niveau heeft uitgevoerd. Er is dus geen enkele reden om de regelgeving hierin 
niet te volgen.

Omdat er bij de vakorganisaties inmiddels meerdere van 
dergelijke gevallen van bevordering bekend zijn, is er bij 
RWS navraag gedaan of er sprake is van een afwijkende 
werkwijze inzake bevorderingen. Gebleken is dat dit inder-
daad het geval is. In het Departementale Georganiseerd 
Overleg van het Ministerie van I&M is daarom aangegeven 
dat het DGO deze werkwijze wil bespreken.

Een ander punt van zorg is het feit dat er medewerkers 
zijn die op basis van opgedragen werkzaamheden de 
werkzaamheden van een hoger functieniveau uitvoeren. 
Deze werkzaamheden worden niet geformaliseerd via een 
functiewijziging maar er wordt toegezegd dat er op een 

later moment een herwaardering zal worden uitgevoerd. In de praktijk is gebleken dat deze functiewaardering in veel 
gevallen niet wordt uitgevoerd en de bijbehorende salarisverhoging niet wordt toegekend. Oorzaak is vaak dat het bud-
get e.e.a. niet toelaat of de formatieve ruimte beperkt is. Dit is een zeer vervelende situatie, omdat de medewerkers 
vaak te goeder trouw zijn geweest en hebben vertrouwd op het nakomen van een dergelijke toezegging. In een eerder 
artikel heb ik al aangegeven dat het van groot belang is om de afspraken ten aanzien van functieherwaarderingen altijd 
schriftelijk vast te leggen. Hiermee wordt voorkomen dat er misverstanden ontstaan of deze afspraken wel daadwerke-
lijk zijn gemaakt.

Paul van Es
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Interview   
Ton de Leeuw - 50 jaar lid

Op een winderige donkere dag in Januari ging ik op weg naar Drimmelen. Ik werd verwacht 
rond “bakskestijd” door Ton en Jo de Leeuw. Na het zeer vriendelijke ontvangst voelde het op 
een of andere manier heel vertrouwd, daardoor kwam het gesprek al heel snel op gang. 
Ton de Leeuw  was als jongeman begonnen in de baggerwereld, waar hij op een nog met kolenge-
stookte  stoom zuiger werkte. Hij heeft geholpen met het laten zinken van Tunnelstukken in het Hollandsdiep bij de 
firma Oosterwijk. Toen hij na zijn huwelijk, nu alweer bijna 50 jaar geleden, in een boerderij ging wonen heeft hij een 
baan als Kantonnier bij Rijkswaterstaat aangenomen.  Deze baan was beter te combineren met het boeren leven.  Op 
de  boerderij werden eerst een aantal varkens gehouden, maar deze hobby groeide uit en er kwamen steeds meer die-
ren bij. Ton en zijn vrouw kunnen vol overgave praten over hun boerderij leven en de verre reizen die ze, dank zij, hun 
boerenbedrijf hebben kunnen maken. 

Hij werkte als kantonnier in de natte sector, dus bleef hij verbonden aan werken bij en op het water. Later werd Ton 
Riviermeester en weer later Rayoninspecteur. Hij heeft heel wat cursussen doorlopen om de grote veranderingen in 
Rijkswaterstaat bij te houden en heeft het goed naar zijn zin gehad ondanks de steeds weer veranderende omstandig-
heden. In het begin werd er bij Rijkswaterstaat nog veel handenarbeid verricht en moest je vaak zwaar werk verzet-
ten samen met je collega’s.  Tegenwoordig word al het werk uitbesteed aan de markt en blijft voor Rijkswaterstaat 
voornamelijk toezicht over. De laatste 12 jaar van zijn loopbaan heeft hij als bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) bij 
Rijkswaterstaat gewerkt. Hij vond het wel leuk werk maar hield niet van muggenzifterij en vindt dat controle op milieu 
overtredingen nodig zijn, maar  het moet wel leefbaar  blijven voor mens en bedrijf. Hij was ook al van af het begin lid 
geworden van EMM en heeft daar met alle veranderingen heel veel profijt van gehad.  Hij wil daarom ook nu nog steeds 

lid blijven en vindt het eigenlijk jammer dat er niet 
meer mensen lid zijn van de VPW. Niet leden, die er 
dus niets voor doen, liften vaak mee op de successen 
van de bonden.

De levendige manier van vertellen werkte zeer aan-
stekelijk en de vele verhalen over zijn werk, boerderij 
en de verre reizen waren zo levensecht dat ze eigen-
lijk opgeschreven en bewaard zouden moeten blijven. 
Reisverhalen over verre landen zoals China, Tibet, 
Marokko, Turkije en India die zo levendig verteld wor-
den is zeldzaam. Niet alleen de mooie dingen maar 
ook de armoede en trieste omstandigheden waarin 
de mensen die in deze landen moeten leven verkeren 
raakten Ton en Jo, die zich volledig inleefden. Bus-
reizen waarbij je door onherbergzame gebieden rijdt 
met een kolkend stromende moddermassa naast je 
en gedeelte waar je als passagier mee helpt om in 
de modder en rotzooi de weg vrij maken te maken 
van alle obstakels  om je weg te kunnen vervolgen en 
je behoefte maar ergens langs de weg moet zien te 
doen. Waar beleef je dat nog en wil je dat meemaken, 
maar Ton praat er vol overgave over. 

Ton en Jo leven nog steeds in hun mooie boerderij, dit jaar zijn ze 50 jaar getrouwd en ze hebben 2 kinderen, een 
jongen en een meisje, en inmiddels 3 kleinkinderen die ze regelmatig over de vloer krijgen, nog steeds maken ze regel-
matig mooie reizen. Hun leeftijd is hun niet aan te zien en hopelijk houden ze dit nog heel lang zo vol. Deze keer was 
het echt moeilijk om een eind aan de gesprekken te maken, ik had nog uren naar hun verhalen kunnen luisteren. Na 
dat ik een foto gemaakt had en de presentjes overhandigd, hebben we tot aan de deur nog wat nagepraat en hartelijk 
afscheid genomen.  

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


