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 De blaadjes vallen van de bomen, de herfst is 
weer aangebroken. 
Wordt het voor U een heet najaar? Ik denk van 
wel.
Veel  leden van het VPW zien hoe hun werkomgeving veranderd.  
Kunnen zij met hun vragen ergens naar toe?  Natuurlijk zegt 
het management, kom maar op met die vragen. Zit er een echt 
antwoord bij waar u wat aan heeft, ik mag het hopen.

Kunt u het allemaal nog wel  volgen?  Zelf denk ik van niet als 
ik kijk naar de vragen die ik krijg van leden en collega’s. Kan 
ik het dan nog uitleggen? Hierop moet ik zeggen, nauwelijks. 
Het is niet meer uit te leggen. De gehele organisatie lijkt in 
zichzelf gekeerd van hoog tot laag.
Zelfs het 80% Organisatie & Formatie (O&F) rapport heeft, na 
een bezoek van het regieteam aan de organisatieonderdelen,  
een verbeterslag door moeten maken  op een 4-tal punten. 
Vertaling naar werkprocessen; de verbeteringen van 
de  processen in de  afdelingen; onderbouwing van de 
verschuivingen tussen directies en de personele opgave . Weet 
u nog wat er in de houtskoolschetsen stond, als deze trouwens  
met u zijn gedeeld. Of wordt u er zo moe van dat u nu al de 
weg kwijt bent,  voordat we begonnen zijn.
Dit zijn zaken die er voor zorgen dat we met veel  kunst en 
vliegwerk de belangen van onze leden overeind weten te 
houden. 
Het (SFB) Sociaal Flankerend Beleid, wat ik nog vaak langs 
zie komen,  is vervangen door de Van Werk Naar Werk 
(VWNW) regeling,  met bijvoorbeeld vrijwillige mobiliteit, 
de Remplaçanten -regeling of de vrijwillige- of de verplichte 
VWNW-fase . Goede regelingen voor de medewerkers zijn wel 
noodzakelijk als  de Rijksoverheid kleiner gaat worden. Hier 
krijgen we straks veelvuldig mee te maken. Ik wil geen onrust 
zaaien maar u moet niet de kop in het zand gaan steken tot de 
storm voorbij is, want dit is  een langdurig  en complex proces.  
Actief blijven meedenken is noodzakelijk, al valt dat niet altijd 
mee. De politieke druk tot bezuiniging is onverminderd groot. 

Als gevolg van fi scale wetgeving wordt er een wijziging 
aangebracht in de omvang van uw pensioenopbouw. Onlangs 
heeft u daar via de website meer over kunnen lezen. Door deze 
wijziging ontstaat er een gedeeltelijke premieverlaging die, in 
overleg tussen werkgevers en werknemers wordt gebruikt om 
de VPL-premie gedurende 2014 voor de werknemer premievrij 
te maken. Dit levert u een iets hoger maandsalaris op maar is 
tevens een sigaar uit eigen doos. Immers uw pensioenopbouw 
is ook lager.

Om  u van dit alles op de hoogte te houden is het erg raadzaam 
om met  regelmaat onze website te bezoeken.  De tijdsdruk op 
uw VPW is soms erg  groot waardoor we genoodzaakt zijn 
om u snel van informatie te voorzien. Een andere manier van 
communiceren is niet doelmatig en kost veel tijd.  Hoe kom ik 
hier op? We krijgen vragen binnen over allerlei zaken. Soms 
hebben wij (nog) geen antwoord of is het niet verstandig om 
te reageren op geruchten waarvan nog niet duidelijk is wat 
het gaat worden. Ik weet dat de gehele Medezeggenschap 
haar uiterste best doet om het proces voor u te volgen en te 
beoordelen. Heb vertrouwen in uw VPW en, nogmaals,  bezoek 
voor actuele informatie de website. 

Secretariaatsmededelingen sept/okt 2013

Individuele Belangenbehartiging: de Nullijn

Akkoord pensioenregeling 2014
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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

Leden van het Hoofdbestuur
Piet Voogt
Voorzitter
piet.voogt@vpwnet.com 

Paul van Es
Secretaris en Portefeuille IB-zaken en
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
paul.van.es@vpwnet.com 

Hans van den Aker
Penningmeester
hans.van.den.aker@vpwnet.com 

Ton van Bon
ton.van.bon@vpwnet.com 

Mirjam van Dijk – van Leeuwen
Portefeuille PR en Communicatie
mirjam.van.dijk@vpwnet.com 

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap
henk.klos@vpwnet.com

Nol van Lith
Portefeuille Medezeggenschap
nol.van.lith@vpwnet.com

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.

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 bestuursverga-
dering kunt u dit mailen naar info@vpwnet.com.  

Algemene Leden Vergadering
15-04-2014 Informatie over de locatie volgt

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.

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.
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Mededelingen van kantoor
Belastingservice
Op pagina 15 van dit blad treft u de aanmeldingsbon voor de belastingservice 2013-2014. Als 
u gebruik wilt maken van de belastingservice raad ik u aan de bon zo snel mogelijk in te vullen 
en te retourneren. Ook in de volgende uitgave van VPW-nieuws zal een aanmeldbon staan. Uw 
aanmelding moet uiterlijk 1 februari 2014 bij ons binnen  zijn, maar vol=vol.

Asfalt
Het hoofdartikel gaat dit keer over asfalt en het trachten 
de levensduur van asfalt te verlengen.
Zelf heb ik wel wat met asfalt, omdat mijn vader heel 
wat jaren bij een wegenbouwmaatschappij gewerkt 
heeft als Asfaltkwaliteitscontroleur. Hij boorde kernen 
uit een nieuwe asfaltweg en bracht deze naar het 
laboratorium voor onderzoek. In de zomervakantie 
ging ik wel eens een dagje mee.
Het artikel is wel vrij technisch, maar het is boeiend om 
te lezen dat het asfalt langer mee kan gaan door het 
een ‘verjongingskuurtje’ te geven. Dat levert enorm 
veel voordeel op in tijd en geld.

2 2 2
Dat staat voor 22 februari. Die dag is door the British Society for Encephalitis uitgeroepen tot World Encephalitis Day. 
Een van onze leden, de heer Marius van Welie, heeft zich hier sterk voor gemaakt.
In het VPW-nieuws van jan-febr 2012 heeft hij in een artikel aangegeven hoe een hersenontsteking (Encephalitis) zijn 
werkzame leven bij het Ministerie van I&M volledig overhoop haalde. Hij ging echter niet achter de geraniums zitten, 
maar is zich zeer actief gaan inzetten voor het behartigen 
van de belangen van patiënten zoals hij of met een 
vergelijkbare aandoening. Hij won met een gedicht over 
zijn ziekte op 10 november 2012 de Competition on the 
Expression of Encephalitis in London en hij is nu bezig 
met het schrijven van een boek “Encephalitis, de ziekte 
die begint bij overleven”, dat op 22 februari 2014 ‘World 
Encephalitis Day’ gepresenteerd gaat worden.

Meer informatie vind u op: http://worldencephalitisday.org/

Volg VPW via www.vpwnet.com of op twitter!!!!

Secretariaatsmededelingen September-Oktober 2013

Nieuwe leden:
Mw. A.C. van der Vet   - RWS, West Nederland Zuid
Mw. M.E.P. van de Laar   - RWS, Zuid Nederland
Dhr. H. Klein Baltink   - KNMI
Dhr. A.J.H. van Gelderen  - RWS, West Nederland Zuid
Dhr. J.J. Prins    - RWS, VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. A. Blokzijl    - actief lid uit Almelo
Dhr. C. van de Berg   - post-actief lid uit Lopik

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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Individuele 
Belangenbehartiging
De nullijn - Welles/nietes-spel nog steeds aan de gang

Ambtenaren hebben al jaren te maken met de zogenaamde ‘nullijn’ (geen loonsverhoging, geen infl atiecorrectie). 
Deze wordt opgelegd vanuit de politiek. Naast de nullijn voor 2011 en 2012 (Rutte I), ontstond op basis van het 
regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ van oktober 2012 (Rutte II) de budgettaire nullijn voor 2012 en 2013. In maart 2013 
stemde de ministerraad in met een aanvullend
bezuinigingspakket van € 4,3 miljard dat in 2014 in moest gaan. Dit vanwege de slechte economische en fi nanciële 
vooruitzichten. Eén van de maatregelen was een extra nullijn voor ambtenaren die € 1 miljard aan besparing zou 
moeten opbrengen. In het Sociaal Akkoord van april 2013 verdween de nullijn eventjes van tafel, om er na Prinsjesdag 
2013 toch weer op terug te keren. In de begroting van BZK staat letterlijk: ‘In de jaren 2010 tot en met 2013 gold een 
nullijn voor de publieke sector (exclusief zorg). Deze zal in 2014 worden voortgezet.’

Duidelijkheid nodig
Vakbonden eisen van de werkgever duidelijkheid over het wel of niet hanteren van 
een nullijn, temeer daar er kort na de presentatie van de Miljoenennota weer een 
ander verhaal naar buiten kwam. Er zou ruimte zijn voor een loonsverhoging voor 
ambtenaren. Het kabinet zou daarvoor € 200 miljoen beschikbaar hebben. Daarnaast 
zou het kabinet ruimte bieden om secundaire arbeidsvoorwaarden in te wisselen voor 
loonsverhoging; de zogenaamde loonsombenadering oftewel ‘de sigaar uit eigen doos’- 
benadering. Overigens, de nullijn is feitelijk een min-lijn, want jouw salaris wordt ook 
niet gecorrigeerd voor de infl atie. Voor iedere euro kun je dus steeds minder kopen.

Twee procent
Onlangs zijn er afspraken gemaakt over het ABP-pensioen. De verhoging van de

pensioenleeftijd en de verlaging van de pensioenopbouw leidt in 2014 tot een lagere pensioenpremie. Hierdoor zal jouw 
nettoloon met ongeveer twee procent toenemen. Daar staat dan wel een daling van jouw jaarlijkse pensioenopbouw 
tegenover. Deze loonstijging staat los van de politiek opgelegde nullijn. De stijging van het nettoloon is slechts 
compensatie van pensioenverlies en heeft dus helemaal niets te maken met het verbreken van de nullijn in cao-verband.

De afspraken die onze vertegenwoordigers 
in de pensioenkamer hebben gemaakt, zijn 
inmiddels via een enquête aan de leden 
voorgelegd en door 69% van de leden die 
gestemd hebben, goedgekeurd.
Naar aanleiding hiervan zijn de 
pensioenafspraken vastgesteld en met 
ingang van  januari 2014 van kracht. Op de 
website van de VPW is het pensioenakkoord 
te raadplegen. Ook zijn op deze website ter 
informatie de meest gestelde vragen ten 
aanzien van het akkoord geplaatst.

Nullijn geen effect op 
overheidsbegroting
Zoals we al herhaaldelijk hebben geroepen: 
ervaringen uit het verleden leren dat 
een nullijn op ambtenarensalarissen ten 
opzichte van de marktsector, na verloop 
van enkele jaren volledig ongedaan wordt 
gemaakt. Op de lange termijn heeft een nullijn dus geen enkele verbetering van het overheidsbegrotingstekort tot 
gevolg. Een nullijnmaatregel zal na verloop van tijd een extra loonstijging voor ambtenaren noodzakelijk maken, want 
op lange termijn zal de werkgever zich gedwongen zien om haar medewerkers marktconform te betalen.
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Artikel
Auteur en fotograaf: Jan Voskuilen

Tot 1987 is in Nederland op autosnelwegen Dicht 
Asfalt Beton (DAB) als deklaag toegepast. Daarna 
is steeds overgegaan op het gebruik van  Zeer Open 
Asfalt Beton (ZOAB), eerst voor het verbeteren van 
de verkeersveiligheid, maar vanaf 1990 vooral van-
wege de goede geluidsreducerende eigenschap-
pen: in vergelijking met DAB produceert ZOAB 4 
dBA minder geluid.
Inmiddels bestaat zo’n 90% van de deklagen van 
de autosnelwegen uit ZOAB.
ZOAB bestaat uit 85% steenslag (6 tot 16 mm) 
en 15% mastiek. Mastiek, dat als  bindmiddel van 
ZOAB kan worden beschouwd, bestaat uit breker-
zand, vulstof en bitumen. 
ZOAB heeft (als het ware) een steenskelet (korrel-
op-korrel-contact) en een hoog (20%) holle ruimte 
percentage, waardoor een goede geluidsreductie 
mogelijk is. ZOAB is bovendien  waterdoorlatend 
en heeft een betere weerstand tegen spoorvorming 
dan DAB.
De levensduur van ZOAB wordt voornamelijk be-
paald door overmatige rafeling, het steenverlies uit 
het oppervlak. De gemiddelde levensduur van het 
huidige ZOAB is op de rechter- resp. linker rijstrook 
11 en 17 jaar. De kortere levensduur van ZOAB op 
de rechter rijstrook wordt veroorzaakt door meer 
en zwaarder verkeer. De spreiding op de gemid-
delde levensduur van ZOAB wordt, naast de ver-
keersbelasting, bepaald door de kwaliteit van het 
ZOAB zelf, maar ook door het productie- en vooral 
het verwerkingsproces. 

Onderhoud ZOAB
RWS streeft ernaar om periodiek rijbaanbreed ZOAB aan 
te brengen en heeft verschillende onderhoudsstrategieën 
om het verschil in levensduur tussen de linker en rechter 
rijstrook op te lossen. 

Inlagen
De meest toegepaste kosteneffectieve onderhoudsstrate-
gie van RWS voor ZOAB heet uit/in (inlagen). Hierbij wordt 
rekening gehouden met het verschil in levensduur tussen 
de linker en rechter rijstrook. Nadat ZOAB rijbaanbreed is 
aangelegd, is de rechter rijstrook na zo’n 11 jaar aan ver-
vanging toe. Indien de inschatting is dat het verschil in le-
vensduur tussen de rechter en linker rijstrook meer dan 4 
jaar is, wordt het ZOAB op de rechter rijstrook gefreesd en 
een nieuwe ZOAB deklaag aangebracht. Deze deklaag be-
vat minder bitumen en heeft daardoor een kortere levens-
duur. Zo’n 17 jaar na aanleg, als ook de linker rijstrook aan 
vervanging toe is, wordt het ZOAB rijbaanbreed vervangen 
door nieuw ZOAB. Dit is een kosteneffectieve manier om 
ZOAB te onderhouden.

ZOEAB en ZOEAB+
Als het verschil tussen de levensduur van ZOAB op de 
rechter en linker rijstrook kleiner is dan 4 jaar worden 
op de rechter rijstrook rafelingscorrigerende maatregelen 
genomen. Dit gebeurt met Zeer Open Emulsie AsfaltBe-
ton (ZOEAB) om de levensduur van ZOAB op de rechter 
rijstrook te verlengen. Met ZOEAB wordt eigenlijk een 
soort zandasfalt met emulsiebitumen als bindmiddel aan-
gebracht in het bovenste gedeelte van de ZOAB deklaag. 
Met ZOEAB worden de gaten aan het oppervlak, die door 

Levensduurverlengend onderhoud aan asfalt

Baanbreed aanleggen van ZOAB
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steenverlies zijn ontstaan, en de normale 
holle ruimte aan het oppervlak opgevuld, 
zodat weer een mooi strak oppervlak ont-
staat. Door de hoge holle ruimte van 25% 
van ZOEAB wordt het geluidsreducerend 
en waterdoorlatend vermogen geborgd. De 
ZOEAB vulling vertraagt het rafelingsproces 
door te zorgen voor een betere hechting van 
stenen in het oppervlak . Deze onderhouds-
maatregel kan alleen worden uitgevoerd als 
er niet al teveel rafeling is ontstaan, de tem-
peraturen niet te laag zijn en als het droog 
is. Dit komt mede door het emulsiebitumen 
bindmiddel. Met deze relatief goedkope on-
derhoudsmaatregel kan de levensduur van 
ZOAB tot zo’n 4 jaar worden verlengd.
Recent is er een keuzevariant bijgekomen, 
het zgn. ZOEAB+. Hierbij wordt in dezelfde 
werkgang eerst een Levensduur Verlengend Onderhoud 
(LVO) middel met verjongingscomponent gesproeid. Dit 
middel wordt gebruikt om de kwaliteit van het oude ZOAB 
te upgraden en de hechting tussen ZOAB en ZOEAB te 
verbeteren. Momenteel wordt onderzocht of hiermee een 
nog langere restlevensduur is te verkrijgen van het behan-
delde ZOAB.   

Dunne asfaltinlage
Als de rafeling zodanig is dat ZOEAB niet meer 
kan worden toegepast en de kwaliteit van het 
ZOAB nog redelijk is, worden ook wel zgn. 
dunne asfaltinlagen toegepast. Hierbij wordt 25 
mm van de 50 mm dikke ZOAB deklaag van de 
rechter rijstrook gefreesd en wordt een 25 mm 
dunne fi jne ZOAB deklaag teruggebracht. Hier-
mee kan de levensduur van ZOAB met wel 7 jaar 
worden verlengd. Dit bespaart asfalt omdat er 
minder geproduceerd en getransporteerd hoeft 
te worden en is gunstiger voor de CO2  uitstoot.

LVO middelen met verjongingscomponent
Rafeling ontstaat door een complex van fac-
toren, maar treedt voornamelijk op nadat het 
bitumen sterk is verouderd. Door veroudering 
wordt het bitumen brosser. Onder invloed van 
verkeer kunnen scheurtjes in de mastiek van de 
hechtbruggen tussen de stenen ontstaan en de-
genereert de mastiek. Dit uit zich in/is zichtbaar 
als rafeling. 
Als de veroudering van het bitumen zou kun-
nen worden voorkomen of zou kunnen worden 

vertraagd, kan hiermee de levensduur van ZOAB worden 
verlengd. In InfraQuest, een samenwerkingsverband tus-
sen Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO wordt sinds 2010 
onderzocht of door middel van preventief onderhoud met 
verjongingsmiddelen de levensduur van ZOAB te verlen-
gen is.
Rijkswaterstaat heeft hiertoe de markt uitgedaagd om der-
gelijke producten te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot de 
volgende drie producten:
• Pentack, producent ESHA, verwerker ESHA. Dit is een 

emulsiebitumen, dat een verjongingsmiddel bevat.
• Modiseal ZX, producent Latexfalt, verwerker BAM. Dit 

is een heet aangebrachte  polymeergemodifi ceerd bi-
tumen, dat een verjongingsmiddel bevat.

• Modimuls ZV, producent Latexfalt, verwerker Heijmans. 
Dit is een emulsiebitumen dat een verjongingsmiddel 
bevat. Om het middel goed om de bovenste stenen te 
krijgen, wordt het er na aanbrengen met hete lucht 
ingeblazen.  

Aanbrengen LVO-middel met verjongingscomponent

Gerafeld ZOAB

Inblazen hete lucht
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Proefvakken
Deze LVO-middelen met verjongingscomponent zijn, ter 
validatie, op 3 locaties toegepast op ZOAB proefvakken 
van 5 jaar oud, zonder noemenswaardige schade. Op deze 
wijze wordt getest of de levensduur van ZOAB met enkele 
jaren te verlengen is. Telkens is ook een proefvak onbe-
handeld gelaten als referentie. Deze proefvakken worden 
uitgebreid gemonitord in de tijd. Zo worden ze periodiek 
visueel geïnspecteerd en wordt de waterdoorlatendheid, 
geluidsreductie en stroefheid gemeten. Tevens zijn uit de 
proefvakken proefstukken geboord, die uitgebreid zijn on-
derzocht in het laboratorium. Zo is de rafelingsweerstand 
bepaald m.b.v. de Rotating Surface Abrasion Test (RSAT), 
is de werking van het verjongingsmiddel onderzocht m.b.v. 
nano indentatie, zijn 3-puntsbuigproeven uitgevoerd op 
behandelde en onbehandelde proefstukken op de stan-
daardwijze (behandelde oppervlak en de bovenkant) en is 

het behandelde oppervlak aan de onderzijde bekeken om 
de werking van de producten te kunnen kwalifi ceren. Te-
vens zijn nano CT scans en microscoopopnames gemaakt 
en is d.m.v. onderzoek met dunne slijpplaatjes gekeken 
waar het verjongingsmiddel zit. 

De resultaten laten zien dat de verjongingsmiddelen te-
rechtkomen op de plaatsen waar het bedoeld is (in de bo-
venste 20 mm, waar rafeling optreedt) en dat de rafelings-
weerstand van de proefstukken die behandeld zijn met 
verjongingsmiddelen beter is dan die van onbehandelde 
proefstukken. Op basis van het laboratoriumonderzoek 
kan worden afgeleid dat de LVO middelen met verjon-
gingscomponent het verouderd bitumen verjongen, dat de 
microscheurtjes in de mastiek hechtbruggen worden ge-
heeld en dat de mastiek hechtbruggen worden versterkt. 

Kernen boren uit proefvak Meten waterdoorlatendheid

Met ZOEAB+ behandeld proefvak
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Demonstratievakken
Op basis van deze eerste positieve resultaten is besloten 
om dit jaar het onderzoek op te schalen naar grotere de-
monstratievakken om zodoende de eventuele positieve 
werking van de verjongingsmiddelen beter statistisch te 
kunnen onderbouwen. Hiervoor heeft RWS dit jaar al op 5 
locaties demonstratievakken aangelegd van 5 km lengte. 
Dit najaar komen er nog 2 proefvakken bij. Dit betekent 
dat eind 2013 zo’n 35 km ZOAB is behandeld met LVO mid-
delen met verjongingscomponent.  
Het gedrag van deze demonstratievakken wordt periodiek 
gemonitord door het uitvoeren van visuele inspecties en 
het meten van de mate van rafeling m.b.v. ARAN lasers-
cans. Ook worden weer proefstukken uit de demonstratie-
vakken geboord voor laboratoriumonderzoek.

Het nieuwe van deze LVO middelen met verjongingscom-
ponent is dat ze worden gesproeid op ZOAB en dat de weg 
na behandeling weer snel kan worden opengesteld. Het is 

wel een omslag in denken om de weg al te gaan onder-
houden voordat er schade te zien is. Er is een Life Cycle 
Analysis (LCA) en Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
(MKBA) uitgevoerd op basis van de aanname dat de ver-
jongingsmiddelen werken, waaruit blijkt dat preventief 
onderhoud met LVO middelen met verjongingscomponent 
kosteneffectief is.
Om het juiste tijdstip voor preventief onderhoud m.b.v. 
LVO middelen met verjongingscomponent te bepalen zal 
nog een protocol worden ontwikkeld.  
Daarnaast ontwikkelt Rijkswaterstaat een toelatingsproto-
col voor aanbieders met nieuwe LVO middelen met verjon-
gingscomponent.
Als de resultaten van de onderzoeken op de demonstratie-
vakken net zo positief zijn als die van de proefvakken, dan 
heeft RWS er in de nabije toekomst een zeer interessante 
innovatieve onderhoudsmethode bij om de levensduur van 
ZOAB te verlengen.

Aanbrengen ZOEAB+ op Van Brienenoordbrug

Meten waterdoorlatendheid Jan Voskuilen met een doorsnede
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Onderhandelaars van de Centrales van Overheidspersoneel 
en de werkgevers bij onderwijs en overheid hebben 
op 16 september 2013 een akkoord bereikt over een 
aanpassing van de pensioenregeling. De overeengekomen 
veranderingen gaan vanaf volgend jaar in. De veranderingen 
gelden voor alle burgerlijke ambtenaren in het onderwijs 
en de overheid. Wil je meer weten? Hieronder volgt een 
korte uitleg. 

Kabinet-Rutte-Asscher
Omdat het huidige kabinet de pensioenleeftijd wil gaan 
optrekken van 65 jaar naar 67 jaar, moet de jaarlijkse 
pensioenopbouw met 0,1 procent (punt) worden verlaagd. 
De mogelijkheden om een dekkend pensioen op te bouwen 
(als aanvulling op de AOW die overigens volgens plannen 
van hetzelfde kabinet stapsgewijs zal worden verhoogd 
naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021) worden beperkt. 
Om ervoor te zorgen dat werknemers daadwerkelijk pas 
op hun 67-ste met een volgestorte pensioenpot kunnen 
stoppen met werken, verlaagt het Kabinet-Rutte-Asscher 
dus de belastingvrije pensioenopbouw; het zogenaamde 
‘Witteveenkader’. 

Witteveen
Het Witteveenkader is in Nederland een begrip bij de 
heffing van belasting. Het gaat hierbij om een politieke 
begrenzing van de fiscale facilitering van de aanvullende 
pensioenopbouw. Simpel gezegd: het bepaalt hoeveel er 
jaarlijks voor de opbouw van een pensioen maximaal, 
belastingvrij mag worden afgetrokken. Zo kan de ingelegde 
pensioenpremie belastingvrij aangroeien. Het betalen van 
inkomstenbelasting wordt zo naar een later, en gunstiger 
moment doorgeschoven. Pas bij uitkering wordt jouw 
pensioenuitkering belast, tegen een verlaagd tarief. Deze 
belastingvrije pensioenopbouw wil het kabinet per 1 
januari 2014 verlagen met 0,1%. Nu heb je een jaarlijkse 
pensioenopbouw van 2,05%; in 2014 wordt dit 1,95%.

Wat betekent dit voor jou?
Ben je gepensioneerd? Dan verandert er voor jou niks. De 
versobering heeft alleen effect voor opbouw na 2014 en 
dus geen enkel effect op de al opgebouwde rechten.
Ben je nog werkend? Dan is deze kabinetsmaatregel een 
verslechtering omdat je hierdoor minder pensioen opbouwt. 
Je zal dus langer moeten doorwerken om eenzelfde, 
volwaardige pensioenopbouw te bereiken. Overigens, het 
pensioen dat je tot 2014 heb opgebouwd, wijzigt hierdoor 
niet. Pas vanaf 2014 bouw je minder pensioen per jaar op. 
Ook betekent het niet dat je pas op je 67-ste met pensioen 
kan gaan. Het is in je ABP-regeling nog steeds mogelijk om 
jouw aanvullend pensioen eerder te laten ingaan dan op je 
AOW-leeftijd, namelijk tussen je 60e en 70e.

Sigaar uit eigen doos
Als je 0,1% minder pensioen mag opbouwen per jaar, dan 
kan jouw pensioenpremie dus omlaag. Minder opbouw 
betekent immers een lagere kostprijs en daarmee ook een 
lagere premie. De discussie van de afgelopen maanden 
ging voornamelijk over de vraag of en hoe de vrijvallende 
gelden besteed zouden moeten worden. De premie wordt 
voor 70% door je werkgever betaald en 30% door jezelf. 
Het grootste voordeel van een premieverlaging zou 
daardoor bij jouw werkgever komen. In het pensioen-
onderhandelaarsakkoord is geregeld dat het grootste 
deel van het werkgeversvoordeel weer besteed wordt 
aan jou. Hoe? Het werkgeversvoordeel wordt namelijk 
gebruikt om de werknemerspremie van de VPL (wat jij 
nu dus eigenlijk betaalt) te financieren. VPL staat voor 
‘Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en 
introductie levensloopregeling’. Hierdoor houd jij ruim 2% 
meer aan nettosalaris over. Let op: deze verbetering van 
het nettoloon komt dus voort uit de versobering van jouw 
pensioenregeling. Dus al met al, een natte sigaar uit eigen 
doos. De werkgever heeft dan ook op geen enkele wijze 
de nullijn voor onze salariëring opgeheven. 

Overgangspremie VPL

Deze premie bestaat uit twee gedeelten:
1. Een premie voor de FPU-uitkering voor deelnemers die geboren zijn vóór 1950 en die nog gebruik kunnen maken 
van FPU.
2. Een premie voor extra ABP KeuzePensioen over dienstjaren vóór 2006 voor deelnemers die geboren zijn na 1949 
en niet meer met FPU kunnen gaan. Overigens, dit zijn ‘voorwaardelijke rechten’. Als je niet vanwege pensioen, maar 
om een andere reden vóór 2013 uit de ABP-regeling gaat (bijvoorbeeld baan in de marktsector), dan krijg je de extra 
inkoop van pensioen niet.

Hoe lang betaal ik nog aan de overgangspremie VPL?
De premie voor de FPU-uitkering betaal je in principe nog tot 1-1-2016. Daarna worden er geen FPU-uitkeringen 
meer uitbetaald. De premie voor extra ABP-keuzepensioen over dienstjaren vóór 2006 zou je nog tot 1-1-2023 
betalen. Op die datum eindigt de overgangsregeling VPL. Ook medewerkers die bij ABP pensioen opbouwen vanaf 
1-1-2006 betalen mee aan de overgangsregeling VPL. Zij krijgen echter geen extra ABP keuzepensioen. Dit extra 
ABP keuzepensioen geldt namelijk alleen voor de dienstjaren vóór 2006. Dit wekt uiteraard weerstand op bij 
jongeren, omdat zij nu premie betalen voor een regeling waar ze zelf geen gebruik van kunnen maken. Met dit 
onderhandelingsakkoord is deze VPL-premie dus in principe uit beeld voor jou.

Natte sigaren 
Het onderhandelaarsakkoord pensioenregeling 2014
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En verder
Het recente pensioenakkoord, zoals hierboven beschreven, 
leidt in 2014 aanvankelijk tot een premiedaling. Deze 
uitwerking voor een versobering van de pensioenopbouw 
is nog wel acceptabel. Maar let op, er zal waarschijnlijk 
een tweede stap komen.

In de Eerste Kamer lag een wetsvoorstel die de 
pensioenopbouw vanaf 2015 verder zou gaan versoberen. 
Deze plannen zijn nu niet aangenomen, maar daarmee is 
het nog niet van de baan.

Het Ambtenarencentrum en ook het 
machtige ABP hebben al aangegeven 
geen voorstander te zijn van een verdere 
versobering. Jongeren kunnen in deze 
constructie veel te weinig pensioen 
opbouwen. 

Onlangs heeft staatssecretaris Jetta 
Klijnsma (‘In het Nederland waar ik wil 
wonen, doet iedereen mee.’) nieuwe 
spelregels geopperd voor het Nederlandse 
pensioenstelsel. Deze nieuwe fi nanciële 
spelregels zouden kunnen leiden tot een 
forse verhoging van de pensioenpremie, 
terwijl onze pensioenopbouw fors zal gaan 
verminderen. Als de Eerste Kamer haar 
wetsvoorstellen aanneemt, dan zullen de 
vakbonden afspraken moeten gaan maken 
over de gevolgen voor jouw ABP-regeling. 
En nog iets? Of de ABP-pensioenpremie 

2014 daadwerkelijk lager zal gaan worden, is onder meer 
afhankelijk van de dekkingsgraad van het ABP. Volgens 
de huidige regelgeving moet het ABP eind dit jaar een 
dekkingsgraad hebben van 104,2%. Dit betekent dat voor 
elke euro die het fonds aan pensioen moet uitkeren er 4,2 
eurocent extra in kas (of belegd) moet zijn. Eind augustus 
2013 bedroeg de dekkingsgraad 100%. Eind november 
stelt het ABP de premie voor 2014 defi nitief vast. 

Meer info? Kijk op www.vpwnet.com bij Vragen/
Antwoorden Pensioenakkoord.

Ingezonden brief

Geachte Redactie,

Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor de mooie uitgave van VPW en de interessante artikelen. Toch wil ik op een paar 
punten even reageren, als u mij dit toestaat.
In het artikel over de scheepvaartroutes op de Noordzee (sept-okt.2013) staat onder de kop: Internationale afspraken, dat 
Rijkswaterstaat gekeken heeft naar de “meest optimale” scheepvaartroutering. Omdat dit zo'n mooi woord is, wordt het dan 
ook wel eens fout gebruikt: immers, optimaal is al het meeste of het hoogste. Je kunt het dan ook niet nog optimaler maken.

Ook verderop in het artikel moest ik wel even glimlachen waar in de op één na laatste alinea gesproken werd over een 
zeilboot die zes “knopen per uur” vaart. Dit lijkt echt zeemansjargon, maar is het toch niet. Want wat is namelijk een knoop?  
Een knoop is een zeemijl per uur. Dus een knoop per uur zou dubbel op gaan. Het is misschien wel aardig om even te 
vertellen hoe men aan de benaming knoop komt.
Als men vroeger de snelheid van het schip (in zeemansjargon, de ”vaart” wilde meten, werd dit gedaan met een zogenaamd 
logplankje. Een driehoekig plankje dat aan een lijn zit en van het achterschip overboord werd geworpen. In deze lijn zaten op 
gelijke afstanden knopen. Men liet de lijn dan door de hand gaan en het aantal knopen per tijdseenheid gaf dan de vaart van 
het schip aan, waarbij 1 knoop 1 zeemijl per uur was. Een zeemijl is 1 minuut (is 1/60 graad) van de meridiaan, en omdat de 
aarde niet geheel rond is, maar afgeplat, werd een meridiaanminuut op 45 graden genomen. Afgerond is een internationale 
zeemijl 1852 meter.
Dit is nog oude kennis die ik 63 jaar geleden op de zeevaartschool op Terschelling heb opgedaan als 16-jarige leerling voor 
stuurman GHV. 

Groeten van H. Sander uit Westervoort (lid sinds 01-07-1972)
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Op een mooie dag in augustus, ging ik al vroeg op pad 
om van Limburg naar Oldenbroek te rijden. Daar werd ik 
vriendelijk ontvangen door Henk Veltkamp die mij buiten al 
tegemoet kwam. Na de kennismaking werd ik verrast met 
echt ouderwets vers gezette koffi e en een lepelgebakje. 

Henk Veltkamp vertelde dat hij in Oosterwolde is geboren, 
zo’n 3 kilometer ten noorden van Oldenbroek, zijn huidige 
woonplaats. In 1954 is hij getrouwd en in Zwolle gaan wo-
nen in een noodwoning. Deze woning werd oorspronkelijk 
in Zeeland gebruikt om de mensen na de watersnoodramp 
in 1953 op te vangen. Henk huurde via de Domeinen, die 
deze woningen vanuit Zeeland naar Overijssel had laten 
overbrengen. Na dertien jaar  kochten zij een mooie wo-
ning uit de jaren dertig met een mooi wijds uitzicht. In dit 
huis zijn ze blijven wonen, ook nadat Henk in 1990 was 
gestopt met werken. Toentertijd kon men bij Rijkswater-
staat nog stoppen met 62 jaar en juist in die tijd begon 
de automatisering volop op gang te komen en werd alles 
via computers verwerkt. Daardoor werd er nog weinig tijd 
besteed aan zijn vak “Tekenen” en was hij meer bezig met 
plannen.  Henk zag daarin geen uitdaging en vond het ook 
wel genoeg geweest. 
Henk ging zich meer bezig houden met zijn hobby’s. In de 
loop van de jaren waren Henk en zijn vrouw lid geworden 
van verschillende verenigingen in de buurt, zijn vrouw zat 
bij een zangvereniging en Henk was veel bezig met het 
Oranje Comité in Zwolle. Ze waren beiden zeer betrok-
ken bij de buurt en het verenigingsleven en dan verhuis 
je niet zo snel, aldus Henk. Toen hij eenmaal gestopt was 
met werken gingen ze vaker op vakantie met de auto naar 
Zwitserland en Noord Italië. Nu zijn vrouw is overleden, 
alweer 5 jaar geleden, gaat hij mee met groepsreizen of 
met de trein naar leuke plaatsen in Europa, of zo maar een 
paar dagen weg in Nederland. 

Zijn familie drong er op aan dat ze weer zouden komen 
wonen in zijn geboortestreek. Henk heeft geen broers of 
zussen, maar zijn vrouw had wel een broer met kinderen 
en deze kinderen logeerden maar wat graag bij ome Henk 
en zijn vrouw toen ze nog klein waren. Daarom is Henk 
toch weer in Oldenbroek gaan wonen, vlak bij zijn nichtje 
die samen met andere familieleden er voor zorgen dat ome 
Henk zich niet eenzaam voelt, nu hij alleen is. Overigens 
krijgt hij daar de kans niet voor omdat hij bij alle familie-
gebeurtenissen wordt betrokken. Hij zegt er absoluut geen 
spijt van te hebben dat hij uiteindelijk is gezwicht en weer 
in Oldenbroek woont, hij heeft zelf helaas geen kinderen 
en is blij met zijn zorgzame familie. Gelukkig is hij nu nog 
heel goed in staat om voor zich zelf te zorgen.

De carrière van Henk Veltkamp verliep voorspoedig. 
Na de lagere school heeft Henk tijdens de oorlogsjaren de 
Mulo B gevolgd in Elburg, daarna heeft hij 5 jaar de 
HBS B gevolgd in Kampen, om vervolgens HTS weg- en 

waterbouwkunde te studeren in Haarlem. Aansluitend is 
zijn carrière gestart bij Rijkswaterstaat in Overijssel waar 
hij de rest van zijn werkzame leven is gebleven. 
Op 1 september 1952 is hij begonnen als adjunct-tech-
nisch opzichter arrondissement Zwolle in tijdelijke dienst 
en lid geworden van de BTA, de bond voor technisch amb-
tenaren, later opgegaan in de VPW. Op 1 juni 1954 werd 
hij technisch ambtenaar, nog steeds in tijdelijke dienst, 
maar op 1 januari 1956 kreeg hij een vaste dienstverband.
Achtereenvolgens werd hij op 1 januari 1958 bevorderd 
tot  technisch ambtenaar eerste klas, op 1 januari 1963 
tot technisch hoofdambtenaar en 1 januari 1969 tech-
nisch hoofdambtenaar eerste klas.Uiteindelijk werd hij op 
1 januari 1980 technisch hoofdambtenaar voor bijzondere 
diensten, met als functie, hoofd planvorming en project-
ontwikkeling civiele techniek in salarisschaal 12.

Henk vertelde dat hij de gesprekken en onderhandelingen 
met de verschillende partijen, tijdens een project, altijd 
als heel fi jn werk heeft ervaren. Hij noemde zijn baan zeer 
gevarieerd en heeft zijn tijd bij  Rijkswaterstaat als zeer 
prettig ervaren.  Henk heeft aan heel wat projecten mee 
gewerkt, maar de autowegen tussen Zwolle en Kampen 
en de rondweg van Zwolle zijn hem het beste bijgebleven. 
Daarnaast was hij betrokken bij de aanleg en verbeterin-
gen van de autowegen vanaf de Linge tot aan de Vecht en 
moest hij zelfs soms naar Osnabruck in Duitsland om met 
de Duitse autoriteiten te overleggen over de aansluiting 
van diverse grensoverschrijdende autowegen. Het was net 
in de periode dat de eerste autowegen in Nederland en 
Duitsland werden aangelegd of verbreed. 

Henk Veltkamp heeft mij weer een stuk wijzer gemaakt 
over het reilen en zeilen binnen Rijkswaterstaat. Maar ja 
hoe gezellig ook, ik moest afscheid nemen en weer verder 
naar een volgende afspraak in Assen, waar ook weer een 
verhaal op me lag te wachten.

Interview
Dhr. Henk Veltkamp - 50 jaar lid

Ria Kauwenberg-van der Weerden
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Interview   
Van Oldenbroek naar Assen was toch iets verder dan ik 
gedacht had, maar gelukkig had ik ruim de tijd genomen.  
Even zoeken naar het juiste huis dat mooi op een hoek lag. 
Ook hier werd ik vriendelijk ontvangen en voelde ik me 
meteen op mijn gemak. In een gezellig hoekje in de keu-
ken zat  Pieter Klok die, terwijl zijn vrouw koffi e maakte, 
vertelde dat hij 23 jaar geleden gestopt was met werken, 
maar dat hij nog steeds lid is van de vakbond,  nu al 60 
jaar zei hij trots.

In 1950 is Pieter op 17-jarige leeftijd begonnen als nacht-
waker. Tijdens zijn carrière bij Rijkswaterstaat werkte hij 
vooral bij waterbouwprojecten. Hij had de technische 
school doorlopen en had zich bekwaamd in het maken van 
technische tekeningen. Henk is begonnen met het ont-
werpen van dienstwoningen en in de loop van de jaren 
kwamen er steeds grotere projecten bij waar hij aan mee 
getekend heeft en/of al het tekenwerk voor zijn rekening 
heeft genomen. Onder andere tunnels waar hij ook het 
bestek voor maakte en de sluis Peelo Assen. Dat hij veel 
plezier heeft beleefd aan zijn werk merk je aan de ma-
nier waarop hij er over verteld. Pieter heeft altijd heel veel 
voldoening gehad in zijn werk bij Rijkswaterstaat, omdat 
het afwisselend werk was en er steeds uitdagingen om 
de hoek kwamen kijken. Zijn laatste functie bij de onder-
houdsdienst was als Dienstkringhoofd.

Pieter kwam uit een smederij familie maar dat werk heeft 
hem nooit echt getrokken, al had hij er ook geen hekel 
aan. 
Pieter en Tjeeske Klok zijn inmiddels 56 jaar getrouwd.
De laatste 11 jaar hebben ze een deel van de zorg voor 
twee kleinkinderen op zich genomen, omdat hun schoon-
dochter toen helaas is overleden. Hun zoon stond alleen 
voor de zorg van zijn twee geadopteerde dochters, maar 
natuurlijk moet hij ook werken en opa en oma vonden 
het eigenlijk helemaal niet zo erg om bij te springen waar 
het kan. De meisjes zijn inmiddels tot leuke tieners opge-
groeid. Tjeeske zegt dat de moeilijkste tijd nu wel voorbij 
is, want kleine kinderen moeten naar school en sportclubs 
gehaald en gebracht worden. Nu dit niet meer nodig is 
komen ze nog steeds na school eerst even bij opa en oma 
buurten, voor ze naar hun eigen huis gaan een eindje ver-
der op. Pieter en Tjeeske hebben het nog wel druk met de 
kinderen, ze gaan mee zwemmen en sporten en zorgen 
dat ze er zijn waar dat nodig is.

In de vakantie gingen ze altijd met de zoon en de kinderen 
op reis met de caravan, daar hebben ze heel veel goede 
herinneringen aan. Later werd er vakantie gehouden in 
een chalet op Terschelling, een eiland dat hun hart ge-
stolen heeft.  Met of zonder de kinderen, want die zitten 
uiteraard in hun leven verweven en nemen een heel grote 
plaats in hun hart en huis, dat merk je aan alle liefdevolle 
verhalen die zij vertellen over hun zoon en de kinderen.

Pieter is in 1953 lid van de vak-
bond geworden omdat je  toen-
tertijd nu eenmaal vroeg of laat 
gevraagd werd door een collega en 
het gewoon was dat je lid was van een 
bond. Vol trots haalt hij zijn zilveren en gouden speld te 
voorschijn, de zilveren nog van EMM, deze zilveren speld 
was een mooie ouderwetse speld die hij voor deze gele-
genheid mooi had opgepoetst. Ik was blij verrast , ik houd 
er van als mensen mooie oude dingen waarderen.  

Na nog een tijdje lekker gepraat te hebben over alledaagse 
zaken moest ik ook hier, hoe gezellig het ook was, afscheid 
nemen van deze lieve mensen. Na nog een foto gemaakt 
te hebben van Pieter voor zijn mooie vitrinekast met Chi-
nees porselein en hem zijn oorkonde en presentje te heb-
ben overhandigd, namen we hartelijk afscheid en begon ik 
weer aan mijn lange reis huiswaarts.  

Dhr. Pieter Klok - 60 jaar lid

Ria Kauwenberg-van der Weerden
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Vraag maar raak

Leeftijd:
56 jaar

Functie / dienstonderdeel:
Bureaucoördinator VPW

Burgerlijke stand / kinderen:
Ik ben single en heb 3 kinderen; een 
zoon van 24 en een tweeling (zoon en 
dochter) van 22 jaar. Ze wonen alle drie 
op kamers en studeren nog.

VRAGEN

Wat was je eerste (bij)baantje?
Op zaterdag in de winkel van de slager op de hoek.

Wat zou je willen doen als je dit werk niet deed?
Dan zou ik plastisch chirurg willen zijn en mensen met 
brandwonden of verminkingen weer zo mooi mogelijk ma-
ken.

Wiens baan zou je absoluut niet willen?
Ik zou geen telefonische verkoop willen doen.

Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten en 
wat zou je dan vragen?
Ik zou wel naast Claudia de Breij willen zitten en haar dan 
vragen om “mag ik dan bij jou” te zingen. 

Op welke website kom je vaak?
Op welke.nl, nu.nl, abp.nl. 

Wat is iets dat weinig mensen van je weten?
Dat ik gediplomeerd handenarbeidjuf ben en orthopeda-
goog….. en oh ja, dat ik zonnetjes verzamel.

Wat is het beste advies dat je ooit gekregen 
hebt?
Dat is de lijfspreuk van m’n vader:
“Vraag niet wat de mens wel zegt, van je doen en 
laten.
Handel eerlijk en oprecht en laat de mensen praten!”

Met wie zou je een dagje willen ruilen?
Met Jeroen Pauw, want dan kon ik samen met Paul 
Witteman hun avondprogramma presenteren.   

Naar welke muziek luister je in de auto?
Altijd naar radio 1, interessante praatprogramma’s.

Wat is volgens jou het mooiste plekje op aar-
de?
De stad Petra in Jordanië.

Naar welke bestemming zou je heel graag af 
willen reizen?
Naar Nieuw-Zeeland.

aan Trees Overhein

“Het beste advies? De lijfspreuk van mijn vader: ‘Vraag niet 
wat de mens wel zegt, van je doen en laten. Handel eerlijk en 

oprecht en laat de mensen praten’.”
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De voorbereidingen voor het belastingjaar 2013 zijn bij de afdeling Belastingservice alweer in volle gang. 
Een groot aantal leden maakt al jaren gebruik van de belastinghulp die de VPW via het Ambtenarencentrum aan haar 
leden aanbiedt. Ook dit jaar kunt u wederom gebruik maken van deze uitstekende service.
De eigen bijdrage blijft gelijk, namelijk € 20,- per lid, maar er is wel een maximum van 2 belastingformulieren, namelijk 
de aangifte van het lid en diens partner.

Aanmeldingsprocedure.
U vult de onderstaande bon in, bij voorkeur mét emailadres en stuurt of mailt (info@vpwnet.com) de bon zo snel mo-
gelijk op naar de VPW in Amersfoort.
Vervolgens ontvangt u van ons een betalingsverzoek á € 20,-. Zodra dit bedrag bij ons binnen is, zal de VPW ervoor 
zorgen dat uw aanmeldingsformulier bij de belastingconsulenten terechtkomt.
Van de belastingconsulenten ontvangt u begin februari 2014 een uitnodiging, waarin vermeld de locatie, de datum, het 
tijdstip en de financiële bescheiden die u mee dient te nemen naar uw afspraak voor het invullen van uw belastingaan-
gifte.
Als u een e-mailadres invult, ontvangt u de uitnodiging per mail. Deze aanmeldingen gaan sneller!!!!

De consulenten bieden ook hulp wanneer er na het invullen en verwerken van uw aangifte, problemen ontstaan met de 
Inspecteur der Directe Belastingen.
De belastingconsulenten verzorgen voor u en uw partner de aangiften over 2013 en eventueel voorgaande jaren (max. 
2 formulieren per bijdrage van € 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.

Stuur de bon vóór 1 februari 2014 naar:

VPW t.a.v. Belastingservice
Snouckaertlaan 32

3811 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 1 februari 2014 binnenkomen kan niet worden gegarandeerd dat ze worden ingepland.
Deze zullen zo mogelijk schriftelijk worden afgehandeld.

......................................................................................................................................................

AANMELDINGSBON BELASTINGSERVICE

Naam en voorletters: ……………...................................................................................………… (M/V)
Straat + huisnummer: .............. ……………....................................................................……………….
Postcode + woonplaats: ........... ……………...................................................................……………….
E-mail-adres:…………………………………………………………………………………………………..
Telefoon privé: ............................. ……………............telefoon werk: ........ …………….......…...………
Sofi-nummer: ............................................... …………….................................……………………….….
Aantal formulieren dat moet worden ingevuld: ........ ……………..……………..……………..………..….
Op welke werkdagen tussen 5 februari en 31 maart 2014 bent u echt verhinderd?
...............................................................................................................................................….……….
Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)

 Den Helder   Rotterdam   Doorn   Bergen op Zoom
 Vlissingen   Eindhoven   Enschede   ’t Harde
 Amsterdam   Breda   Den Haag   Havelte
 Venlo   Katwijk (ZH)  Leeuwarden  Ermelo
 Amersfoort   Ede-Harskamp  Assen   Terneuzen
 Nijmegen   Weert   Schaarsbergen  Heerlen
 Emmen   Vught   Apeldoorn

Belastingservice



Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid 


