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Het is half oktober  als ik op ons kantoor in Amersfoort voor 
het computerscherm zit om mijn bijdrage te schrijven aan het 
laatste VPW nieuws van dit jaar.
Vele zaken zijn weer aan de orde geweest in onze 
bestuursvergadering, zoals OP2015, Roosterproblematiek , de 
lopende grote bezwaarzaken  en ook hebben we het gehad 
over de CAO voor de sector Rijk. Voor de CAO verwijs ik graag 
naar de algemene informatie op pagina 10 en het artikel dat 
Paul van Es hier over geschreven heeft op pagina 11.

OP2015 is in een volgende fase gekomen. Maar liefst 59 leden 
hebben met hulp van de VPW bezwaar aangetekend. Inmiddels 
zijn de meeste hoorzittingen gepasseerd. Op het moment dat 
ik dit schrijf staan er nog 6 zittingen gepland, maar die zijn 
al achter de rug als u dit leest. Dan zullen de beslissingen op 
bezwaar gaan komen, de zogenaamde BoB’s. We wachten het 
af.

Zoals u heeft kunnen lezen in mijn voorwoord van september 
was de werkdruk op ons secretariaat erg hoog en dat is nog 
steeds het geval. Waren het eerst de bezwaren in het kader 
van OP2015, daarna de bezwaren betreffende de afwijzing 
van de consignatievergoeding, de laatste weken zijn daar de 
talloze bezwaren inzake de functieherwaardering bij gekomen. 
De termijn daarvoor is nu gesloten, 72 leden hebben bezwaar 
aangetekend.

Ook binnen de pensioenwereld loopt het niet helemaal naar 
wens. Zoals u heeft kunnen lezen in mijn vorige stukje treden 
op 1 januari 2015 nieuwe fiscale regels in werking. Het lijkt er op 
dat er nu eindelijk een akkoord bereikt is in de pensioenkamer 
(waar werkgevers en werknemers samen overleggen). Bij het 
ABP zullen ze er nog een hele kluif aan krijgen om de nieuwe 
regeling ingevoerd te krijgen. Meer over dit onderwerp kunt u 
lezen op pagina 5.

De tijd staat niet stil, we zijn weer aan het einde gekomen 
van een bijzonder, maar ook hectisch jaar. Er is binnen ons 
ministerie van alles gebeurd, maar dit staat toch in schril 
contrast met wat er in de wereld gaande is aan epidemieën en 
oorlogen. Wat mij persoonlijk erg heeft aangegrepen was de 
aanslag op de MH17. Als er dan een plekje met een kaars in de 
hal van je werkplek staat om deelneming te betuigen aan een 
jonge collega die bij de vliegramp is omgekomen, dan komt 
het wel heel dichtbij…..  Maar ik ben ook trots, op hoe ons land 
dit massaal heeft gedragen.

Beste mensen, de feestdagen komen er weer aan; Sinterklaas, 
Kerst, Oud & Nieuw en dan weer op naar een nieuw jaar. 
Namens het bestuur wens ik u en de uwen fijne feestdagen 
toe.

Secretariaatsmededelingen sep/okt 2014

Artikel: Weguitbreiding Schiphol-Almere

OR-verkiezingen 2015
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Aanmelden Belastingservice 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

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
OP2015
Via de VPW is er voor 59 leden bezwaar ingediend tegen de (niet)plaatsing binnen OP2015.
Eind juli waren de eerste hoorzittingen en begin november zullen de laatste zittingen zijn. In 
de tussenliggende maanden zijn vele dossiers bestudeerd, bezwaarschriften  geschreven en 
pleitnotities samengesteld. Paul van Es heeft tot nu toe alle leden begeleid bij de hoorzittingen. Er 
staan er nog zes op de rol.

Reservediensten en consignatietoeslag
In het VPW-nieuws van september heeft u kunnen lezen dat er voorlopig bezwaar is aangetekend voor een grote 
groep leden, waarbij alle namen, SAP-nummers en standplaatsen moesten worden vermeld van de leden die bezwaar 
maakten. Inmiddels heeft bijna iedereen een machtiging afgegeven en is er door ons advocatenkantoor Dijkgraaf een 
prachtig doortimmerd stuk ingediend met de nadere gronden van bezwaar. Wordt vervolgd….

Functieherwaardering
Alsof het nog niet onrustig genoeg was, kwam er op 28 augustus bij vele leden een e-mailbericht binnen over de 
herwaardering van hun functie, waarbij tot een ieders verbazing geen enkele functie werd opgewaardeerd. Sterker nog, 
er waren functies die lager werden gewaardeerd.
Ook dit leverde weer 72 bezwaren op, waar we de komende tijd hard voor aan de slag gaan.

Werk aan de winkel
Doordat er op een groot aantal onderwerpen veranderingen gaande zijn, er daardoor heel veel bezwaarzaken lopen 
en we de medewerkers die tussen wal en schip dreigen te vallen proberen te helpen is het momenteel extreem druk.
Normaal zijn we vlot met het beantwoorden van brieven, mails en telefoontjes, maar het kan nu zijn dat dit iets langer 
duurt. Hiervoor vragen we uw begrip.

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

Secretariaatsmededelingen September-Oktober 2014

Nieuwe leden:
Dhr. M. Hendriks   - DZN
Dhr. J.J.A. van Dalen   - VWM
Dhr. E.E.F. Sloots   - VWM
Dhr. A.M. Roos    - VWM
Dhr. P.M. Gort    - VWM
Dhr. P. Hofman    - VWM
Dhr. J.G. Peeters   - VWM
Dhr. W.M.E. Stappershoef  - VWM
Dhr. P. Nowak    - VWM
Dhr. F.R. Hagen    - VWM
Dhr. J.A. Scheele   - VWM
Dhr. D.G. Stokkers   - VWM
Dhr. M. Braad    - VWM
Dhr. R.C. Bruijns   - VWM
Dhr. E. Sanberg    - VWM
Mw. M van Ginkel-Petiet   - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. P. Taal    - Gep. lid, Den Haag (34 jaar lid)
Dhr. E. Kraaykamp                     - Gep. lid, Den Haag (55 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
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Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (de 
‘sociale partners’) zijn een onderhandelingsresultaat over-
eengekomen over de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt 
eind oktober voorgelegd aan hun achterban. Na instem-
ming gelden de veranderingen vanaf 1-1-2015.

ABP-regeling aangepast
Omdat de wetgeving is veranderd, hebben de sociale part-
ners de ABP-regeling moeten aanpassen. Hierbij hebben 
zij rekening gehouden met de betaalbaarheid van de rege-
ling. Daarnaast hebben zij geprobeerd om de negatieve 
effecten van nieuwe wetgeving zo eerlijk mogelijk te ver-
spreiden over de verschillende inkomens- en leeftijdsgroe-
pen. 
De werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt 
over onder andere:
• het opbouwpercentage (het stukje pensioen dat u 

jaarlijks opbouwt)
• de leeftijd waarop uw pensioenuitkering kan in gaan
• het nabestaandenpensioen

Wat verandert er voor de werknemers?
De belangrijkste verandering vanuit de wet is de verlaging 
van het opbouwpercentage. Hierdoor bouwt u vanaf 2015 
minder pensioen op. De veranderingen gelden alleen voor 
deelnemers die nu pensioen opbouwen.

Pensioenkamer maakt ABP pensioenregeling
De Pensioenkamer, met vertegenwoordigers van werk-
gevers en werknemers, bepaalt hoe de pensioenregeling 
van ABP eruit ziet. Daarna gaat dit voorstel naar het ABP-
bestuur. Het bestuur toetst of de regeling uitvoerbaar is. 
Vervolgens past het bestuur het reglement aan en stelt de 
premie vast.

Waarom een nieuwe regeling?
De pensioenen worden steeds duurder omdat we langer 
leven en daardoor langer een pensioenuitkering krijgen. 
Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen ge-

nomen om de pensioenen nu en in de toekomst betaalbaar 
te houden. Zo worden vanaf 2015 de fiscale mogelijkhe-
den voor de opbouw van pensioen beperkt. Het opbouw-
percentage gaat omlaag en er mag geen pensioen meer 
worden opgebouwd over het bedrag boven een pensi-
oengevend inkomen van € 100.000. Al eerder is de AOW-
leeftijd verhoogd en is de pensioenrekenleeftijd omhoog 
gegaan van 65 naar 67 jaar.

Wat verandert er nog meer?
Daarnaast komen er strengere overheidsmaatregelen 
waardoor we uw (opgebouwde) pensioen minder snel mo-
gen laten meegroeien met de lonen (indexatie). Hiermee 
wil de overheid pensioenfondsen beter bestand maken te-
gen financiële crises. Wel wordt de kans op een forse plot-
selinge verlaging van uw (opgebouwde) pensioen kleiner.

Wat betekent dit voor de premie?
ABP hoopt, net als het kabinet, dat door de versobering 
van de pensioenen, de premie omlaag kan gaan. Eind no-
vember zijn alle cijfers bekend en stelt het ABP-bestuur de 
premie vast. Het verantwoordingsorgaan brengt hierover 
vervolgens een advies uit.
Ook maakt het ABP-bestuur een beslissing over de indexa-
tie van de pensioenen in 2015. U wordt hierover geïnfor-
meerd via abp.nl en onze nieuwsbrief.

Meer informatie
Via Abp.nl, de ABP Nieuwsbrief en het ABP Magazine hou-
den we u de komende maanden op de hoogte van alle 
veranderingen die voor u belangrijk zijn. U leest dan meer 
over de nieuwe pensioenregeling, over het besluit om de 
pensioenen wel of niet te indexeren of te verlagen en over 
de premie in 2015.

Op de website van de VPW (www.vpwnet.com) staat een 
uitgebreid artikel over de nieuwe pensioenregeling met 
een link naar de tekst van de regeling.

Onderhandelingsresultaat nieuwe pensioenregeling

Nieuwe pensioenregels: goed én slecht nieuws

Goed nieuws Slecht nieuws

De kans op een plotselinge en forse verlaging van uw (op-
gebouwde) pensioen wordt kleiner. We mogen eventuele 
financiële tegenvallers namelijk over 10 jaar uitsmeren.

We mogen uw (opgebouwde) pensioen later en minder in-
dexeren, ook als onze financiële positie verbetert. Daarom 
wordt het voor ons moeilijker om u een waardevast pen-
sioen te bieden.

Uw premie wordt vanaf 2015 stabieler dan tot nu toe. De nieuwe regels bieden ook weinig mogelijkheden om de 
gemiste indexatie van de afgelopen jaren in te halen. De 
indexatieachterstand is nu 9,24%.

We mogen de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maan-
den berekenen, in plaats van per maand. Daardoor zijn we 
minder afhankelijk van momentopnames (dagkoersen).

Het aantal regels neemt toe. En ze zijn ingewikkelder en 
moeilijker aan u uit te leggen. Dat leidt tot hogere uitvoe-
ringskosten. 
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Artikel

Om de noordelijke Randstad als belangrijke 
economische regio bereikbaar te houden, voert 
Rijkswaterstaat een groot weguitbreidingsproject 
uit op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere 
(SAA). Het verbeteren van de leefbaarheid rond het 
traject staat eveneens hoog op de agenda. Hoe is 
leefbaarheid meegenomen in het eindresultaat en 
hoe geeft Rijkswaterstaat hieraan vorm tijdens de 
bouw?

Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is Nederlands grootste 
weguitbreidingsprogramma, waaronder vijf projecten 
vallen op de A10-Oost, A1, A6 en A9. Het doel van SAA 
is de doorstroming te optimaliseren en de leefbaarheid te 
vergroten in de noordelijke Randstad. De wegen zijn hier 
druk en het verkeer staat vaak vast in de spits. Mensen 
die in de omgeving wonen en werken hebben daar last 
van. Tegelijkertijd maken mensen zich zorgen over 
geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Daarom is leefbaarheid 
een belangrijke component in alle projecten. 

Weerstand tegen doortrekken A6 naar A9
SAA kent een lange voorgeschiedenis, waar de omgeving 
nauw bij betrokken was. Eind jaren ‘60 werd de 

Bijlmermeer aangelegd. Toen waren er plannen om de A6 
bij Muiderberg rechtstreeks door te trekken naar de A9 bij 
Amstelveen. Dit riep bij veel mensen weerstand op, omdat 
de weg dan vlak langs het Naardermeer en dwars door het 
mooie landschap van de Gein- en Vechtstreek zou lopen. 
Als tijdelijke oplossing, tot de doorgetrokken A6/A9 klaar 
zou zijn, moest het verkeer de Gaasperdammerweg als 
snelweg gebruiken. Maar het plan om de  A6 met de A9 te 
verbinden kwam door de oliecrisis in de ijskast te staan en 
de Gaasperdammerweg is sinds de opening in 1982 een 
snelweg gebleven. 

Oud plan weer van stal
Het aantal auto’s in Nederland groeide vanaf de jaren ’60 
snel. In 1965 waren dit er 1,5 miljoen, in 1985 5 miljoen en 
in 1994 6,2 miljoen. Deze snelle verkeerstoename leidde tot 

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
Bereikbaarheid en leefbaarheid hand in hand

Door: Lisa Schonenberg

De Weguitbreiding SAA omvat vijf projecten op de 
A1, A6, A9 en A10-Oost. 

Facts & Figures
• Verbreding 63 kilometer snelweg
• Circa 100 kunstwerken (viaducten, tunnels, 

bruggen)
• Grote kunstwerken: 1 tunnel, 2 bruggen, 1 

aquaduct, 1 verdiepte bak
• Reconstructie 3 spoorkruisingen
• Reconstructie 5 knooppunten
• 33 kilometer geluidsschermen
• 125 kilometer geluidsreducerend asfalt

Planning projecten
A10-Oost/A1 Diemen: 2012-2014 (gereed)
A1/A6 Diemen – Almere-Havendreef: 2014-2020
A9 Holendrecht – Diemen (Gaasperdammerweg): 2015-2020
A6 Almere-Havendreef – Almere Buiten-Oost: 2017-2020/2022
A9 Badhoevedorp-Holendrecht: 2019-2024/2026
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steeds drukkere wegen 
en toenemende files in 
de spits, vooral in de 
noordelijke Randstad. De 
wegen die er toen lagen, 
konden deze drukte niet 
aan. Daarom haalde 
Rijkswaterstaat aan het 
begin van de nieuwe 
eeuw het oude plan van 
een doorgetrokken A6/A9 
weer van stal. En opnieuw 
was de omgeving niet 
blij met dit zogenaamde 
‘Verbindingsalternatief’. 
Het plan kwam negatief 
in de media . Mensen 
dachten op een 
gegeven moment zelfs 
dat Rijkswaterstaat 
de tunnel dwars door 
het Naardermeer wilde 
aanleggen, in plaats van 
erlangs.  

Verbreden van bestaande wegen
Rijkswaterstaat had in plaats van het verbinden van 
de A6 met de A9  ook nog een ander alternatief, het 
zogenoemde ‘Stroomlijnalternatief’. Dat ging uit van het 
verbreden van de bestaande A10-Oost, A1, A6 en A9. In 
2007 ondertekenden het Rijk, de provincies Noord-Holland 
en Flevoland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten 
Amsterdam, Almere en Amstelveen de overeenkomst 
Stroomlijnalternatief Planstudie SAA. Hierin werden 
verschillende inpassingsmaatregelen ter verbetering van 
de leefbaarheid meegenomen. De kleinere gemeenten, 
zoals Ouder Amstel, Diemen en Muiden waren na de 
ondertekening van deze overeenkomst echter niet 

tevreden. Ze vonden dat er voor hen nauwelijks iets was 
geregeld voor de geluidsoverlast en luchtvervuiling die de 
bredere wegen met zich zouden meebrengen. Daarom 
tekenden de provincie Noord-Holland en de gemeenten 
Amsterdam, Diemen, Muiden, Ouder-Amstel en Weesp in 
2009 een tweede, aanvullende Stroomlijnoverkeenkomst. 

Oog voor omgeving
Met deze overeenkomsten lag er een uitgebreid pakket aan 
maatregelen om niet alleen de bereikbaarheid te vergroten 
met extra rijstroken, maar óók om de leefbaarheid in de 
regio te verbeteren. In de plannen waren onder andere 
een tunnel voor de A9 Gaasperdammerweg en een 
tunnel* voor de A9 bij Amstelveen opgenomen, maar 

Boven: Voor de kruising van de A1 met de Vecht bouwen we het breedste aquaduct van Europa

Onder: De A9 Gaasperdammerweg ligt straks in een 3 kilometer lange landtunnel met 
erbovenop een stadspark.
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ook een aquaduct en verlegging van de A1 bij Muiden. 
Bovendien was in de overeenkomsten afgesproken om 
nieuwe en hogere geluidsschermen te bouwen en moest 
er stiller asfalt worden aangelegd. Verder waren er ruime 
investeringen voorzien in natuur, water en fietspaden. 

Realisatie weguitbreiding van start
Na de Tracéwetprocedure, waarin de weguitbreiding 
verder werd onderzocht en uitgewerkt, gaf de Raad van 
State op 4 januari 2012 groen licht voor de realisatie door 
het Tracébesluit onherroepelijk te verklaren. Hierdoor lag 
de weg vrij om het project te kunnen realiseren. Op 1 
maart 2012 gaf minister Schultz van Haegen officieel het 
startsein voor de realisatie van het eerste van de 5 projecten 
binnen het inmiddels tot programma omgedoopte project 
Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Het 
eerste SAA-project dat van start 
ging was de verbreding van 
de A10-Oost/A1 Diemen. De 
weg is verbreed van drie naar 
vier rijstroken per richting. De 
extra rijstroken zijn afgelopen 
zomer in gebruik genomen. 
Ook heeft Rijkswaterstaat 
twaalf kilometer nieuwe 
geluidschermen aangelegd en 
zijn verschillende viaducten 
verbreed. 

Grootste knelpunten eerst
Om de bereikbaarheid ook 
tijdens de bouwperiode te 
kunnen garanderen, is de 
uitvoering van de vijf projecten 
niet tegelijkertijd en worden de 
grootste knelpunten het eerst 
aangepakt. Bovendien kunnen, 
door de spreiding in uitvoering, 
de projecten die later starten, 

leren van de ervaringen van eerdere 
projecten. Een andere maatregel om de 
regio bereikbaar te houden is dat aannemers 
worden gestimuleerd om de werkzaamheden 
met zo weinig mogelijk verkeershinder 
uit te voeren. En in samenwerking met 
marktpartijen informeren we weggebruikers 
zo goed mogelijk over hinder en de actuele 
verkeerssituatie.

In volle gang
De werkzaamheden voor het tweede 
project, de A1/A6 tussen Diemen en Almere-
Havendreef, zijn sinds dit jaar in volle gang. 
De A1 en A6 krijgen meer rijstroken, waarbij 
de A1 ter hoogte van Muiden wordt verlegd. 
Ook komt er een tweede Hollandse Brug, een 
nieuwe spoorbrug bij Muiderberg, een nieuwe 
verbinding tussen de A9 Gaasperdammerweg 
en de A1 over het Amsterdam-Rijnkanaal en 
legt Rijkswaterstaat het breedste aquaduct van 
Europa aan voor de kruising van de A1 met de 

Vecht . Hiervoor is in december 2013 de Vechthoeve, een 
monument met hoge architectuurhistorische waarde, in 
zijn geheel opgetild en over water verplaatst. Het volgende 
en derde project dat start, is de A9 Gaasperdammerweg. 
Vanaf 2015 legt Rijkswaterstaat daar nieuwe rijstroken 
en een tunnel met erbovenop een stadspark aan. In 
2014 worden hiervoor al kabels en leidingen verlegd. De 
realisatie van de overige twee projecten start over enkele 
jaren. 

Hinder beperken in woonwijken
Rijkswaterstaat maakt afspraken met de aannemers 
om eventuele hinder van de werkzaamheden voor de 
omgeving te beperken, bijvoorbeeld door te werken 
met geluidsarm materieel en door het bouwverkeer te 

Voor de verlegging en  verbreding van de A1 bij Muiden is de monumentale Vechthoeve 
verplaatst.  
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beperken. Een ander voorbeeld is het plaatsen van 
tijdelijke geluidsschermen daar waar bestaande 
geluidsschermen voor de verbreding zijn verwijderd. 
Verder wordt de omgeving zo goed mogelijk 
geïnformeerd, onder meer via bewonersavonden en 
inloopspreekuren. Zo houdt Rijkswaterstaat vinger 
aan de pols bij bewoners: wat leeft er, wat gaat goed 
en waar maken mensen zich zorgen over? 

Online bezoekerscentrum
Daarnaast werkt Rijkswaterstaat voor het eerst met 
een online bezoekerscentrum, waar mensen alles te 
weten kunnen komen over de SAA-projecten. Hiermee 
worden veel meer mensen bereikt dan bij een fysiek 
bezoekerscentrum. In een half jaar hebben al 50.000 
bezoekers de weg naar het online bezoekerscentrum 
weten te vinden. Met foto’s, filmpjes en verhalen 
geven we de bezoekers inzicht in het hoe en waarom 
en de voortgang van de weguitbreiding. Bovendien 
maken we van de gebruikers medeverhalenvertellers 
door ze uit te nodigen hun verhalen, foto’s en video’s 
met ons te delen. Via Facebook en Twitter proberen 
we mensen naar het bezoekerscentrum te trekken en 
uit te nodigen voor interactie. 

Op naar een aantrekkelijke Randstad
Rijkswaterstaat blijft de komende jaren met de 
weguitbreiding SAA hard werken aan een betere 
bereikbaarheid en leefbaarheid in de noordelijke 
Randstad. Zo geeft de weguitbreiding een impuls aan 
de economie, èn blijft het een prettig gebied om te 
wonen, zowel dichtbij natuur als bij bedrijvigheid

Meer informatie over SAA 
Bezoek het online bezoekerscentrum: 
http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl
Volg ons ook op Twitter en Facebook

Intrekken van een 700 meter lange waterleiding onder de A9 
Gaasperdammerweg door.
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De klok tikt door...
Al meer dan 1000 dagen is er geen nieuwe CAO.
Daarom hebben de vier vakbonden (AC, ABVAKABO, CNV 
en CMHF) op 16 september jl. gezamenlijk een actiemiddag 
georganiseerd in Utrecht. Vastgesteld is dat we in beweging 
moeten komen.

Prijzen stijgen, belastingen worden niet minder, de huur gaat 
omhoog. Maar de CAO voor rijksambtenaren is niet veranderd 
sinds 31 december 2010. Dat betekent dat alle andere 
kostenstijgingen niet worden gecompenseerd. Daarmee is de 
‘nullijn’ dus eigenlijk een dikke min! 

Loonsverhoging is nodig om de koopkracht op peil te houden. 
In de bedrijven en bij andere overheidsorganisaties zijn er wel 
loonstijgingen geweest. Niet altijd grote stijgingen, maar wel 
een beweging om de inflatie en de kosten voor levensonderhoud 
te kunnen volgen. Elke dag dat dit achterwege blijft, ga je meer 
achterlopen. Tot nu toe lijken ambtenaren het te accepteren. 
Maar als we er niets aan doen, komen er 1000 dagen bij.
Dus: als je de dalende lijn wilt keren, dan zul je het niet moeten 
accepteren!

Sluit je aan bij een lokaal comité van de gezamenlijke bonden. 
Het tegengeluid zal overal moeten klinken en daar hebben we 
onze leden bij nodig. Zonder collectief geluid van ambtenaren 
tegen de uitholling van hun arbeidsvoorwaarden lukt het niet. 
Dus doe mee en kom op voor jezelf en je collega’s!

Op diverse departementen, verspreid over het land, ontstaan nu gezamenlijke comités van leden van de vier vakbonden. 
Ze gaan aan de slag. Ze gaan het gesprek aan over de oorzaken en de gevolgen van het uitblijven van een CAO voor 
rijksambtenaren. Het bewustzijn hiervan moet worden vergroot. 

De vakbonden hebben veel voor elkaar gekregen. Denk maar aan het goede sociaal beleid bij reorganisaties. Voor 
een nieuwe CAO is steun nodig van de mensen waar het om gaat: Rijksambtenaren die laten zien dat ze met respect 
behandeld willen worden. Collega’s die samen een duidelijk geluid laten horen. Zonder bewustwording, steun en duidelijk 
signaal komen er nog duizend dagen bij. Je bent nodig. De cao is van jou. Doe je mee?

Op de gezamenlijke website www.vakbondinactie.nl vind je informatie.
Onder het menu ‘campagnemateriaal’ en ‘factsheets’ tref allerlei artikelen, posters en flyers over verschillende 
onderwerpen die kunnen helpen bij het organiseren van activiteiten en gesprekken, zoals:
• Al meer dan 1000 dagen geen loonsverhoging
• Meer doen met minder mensen
• Dreiging werkloosheid blijft
• Je mag blij zijn dat je nog een baan hebt!
• Wat wil minister Blok?
• Wat krijgen die vakbonden eigenlijk voor elkaar?
• Wie onderhandelt over de cao? De werkgever of de politiek?
• Organiseren van een debatbijeenkomst
• Guerilla-onderzoek
• Druk vanuit de Medezeggenschap

Het standpunt van een collectief is lastig te 
negeren. Daarvoor is het nodig dat iedereen 
zich achter het standpunt schaart en dat 
ook met kracht blijft herhalen. Zonder de 
ambtenaren zelf gaat het niet lukken.

En… de klok tikt door……….             



11

Individuele 
Belangenbehartiging
CAO Rijksoverheid

Zoals u in de   Ledenbrief van September 2014 hebt kunnen lezen is er al gedurende meer dan 1000 dagen geen cao 
voor de Rijksambtenaren. Dit is een situatie die bijzonder ongewenst is en niet kan voortduren. Daarom hebben de 
gezamenlijke vakbonden onlangs een bijeenkomst georganiseerd te Utrecht om de kaderleden van de vakbonden over 
de stand van zaken te informeren.
Tijdens deze bijeenkomst is er door de onderhandelaars van de vakbonden een uitgebreid overzicht gegeven van de 
stand van zaken ten aanzien van de besprekingen rond een CAO.
Onze werkgever heeft wederom het standpunt ingenomen dat er geen sprake kan zijn van een loonsverhoging in de 
periode dat er geen CAO beschikbaar is (sinds januari 2011).
Indien er op enige wijze een loonsverhoging overeengekomen kan worden dient dit op een zogenaamde kostenneutrale 
wijze te worden gefinancierd. Dit is een mooi woord voor een sigaar uit eigen doos betalen. Verhoging van het loon 
dient dus te worden betaald door secundaire arbeidsvoorwaarden in te leveren. Het is duidelijk dat de vakbonden daar 
niets voor voelen. 
Uit het regeerakkoord blijkt dat er in 2015 mogelijkheden zijn om een, kleine, loonsverhoging beschikbaar te stellen. 
Vooralsnog wordt gesproken over een percentage van 1,5%.
De onderhandelaars van de vakbonden zijn nu bezig om met de Rijksoverheidswerkgever (BZK) de discussies over 
een CAO te starten. Om deze discussies te ondersteunen zijn diverse acties in voorbereiding. In de gezamenlijke 
bijeenkomst zijn diverse actiemogelijkheden besproken en zijn actiewerkgroepen ingesteld. U kunt meer informatie over 
dit onderwerp vinden op een speciaal daartoe opgerichte website https://www.vakbondinactie.nl/caorijk
Afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen worden de acties ingezet om onze onderhandelaars te 
ondersteunen.

Het is duidelijk dat het ook dit keer geen 
eenvoudige onderhandelingen gaan worden. De 
verhalen over de slechte financiële positie van de 
overheid zijn tot vervelens toe gecommuniceerd 
en zullen ook nu weer een rol gaan spelen. Echter, 
het is zo langzamerhand een idiote situatie dat 
er gedurende een periode van bijna 3 jaar een 
CAO-loze periode van toepassing is voor bijna 
120.000 medewerkers van de Rijksoverheid. 
Er is nauwelijks een vergelijkbare situatie te 
vinden, en de Rijksoverheid is daarmee een wel 
zeer discutabele werkgever aan het worden. Het 
verhaal dat de Rijksambtenaren een pas op de 
plaats moeten maken omdat ook de rest van 
Nederland in een crisissituatie verkeert, is niet 
meer vol te houden. In diverse CAO’s (waaronder 
ook ambtenaren CAO’s) zijn wel degelijk afspraken 
gemaakt over loonsverhogingen.
De economische ontwikkeling is ook geen reden 
meer om geen cao onderhandelingen te kunnen 
voeren.

Kortom: onze onderhandelaars zijn aan de gang om voor de Rijksambtenaren een CAO-overleg voor te bereiden. De 
resultaten van deze onderhandelingen zijn natuurlijk niet te voorspellen, maar dat er nu eindelijk iets moet gebeuren is 
een ieder wel duidelijk. De vakbonden zullen de leden op de hoogte houden van de wijze waarop de onderhandelingen 
plaats vinden. Uw steun hierbij is onontbeerlijk. Indien er geen druk wordt uitgevoerd op de werkgever zullen onze 
onderhandelaars het niet eenvoudig hebben. Daarom zullen de leden door de actiegroepen worden benaderd om acties 
af te stemmen en uit te voeren.

Paul van Es
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Meepraten en meebeslissen 
De ondernemingsraad (OR) bestaat uit collega’s die na-
mens alle werknemers overleggen met de HID. In de OR 
praat en beslis je mee over wat er speelt in onze organisa-
tie. Het gaat dan over zaken die voor de organisatie, maar 
ook  voor de medewerkers belangrijk zijn. Denk aan werk-
druk, roosters, scholingsbeleid, onkostenvergoedingen of 
een reorganisatie. 
In overleg maken HID en OR een afweging tussen het be-
drijfsbelang en de personeelsbelangen. Zo ontstaan even-
wichtige besluiten. 

Wat doet de OR? 
Medewerkers hebben recht op medezeggenschap. Dat 
staat in de 
Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 

De OR: 
• bevordert het werkoverleg en stimuleert goede ar-

beidsomstandigheden 
• adviseert over de bedrijfsvoering 
• beslist mee over het personeelsbeleid 
• bespreekt tweemaal per jaar het algemene reilen en 

zeilen van de organisatie 
• houdt toezicht op uitvoering van wettelijke maatrege-

len voor veilig en gezond werken 
• houdt toezicht op naleving van de cao’s 
• houdt toezicht op gelijke behandeling van mannen en 

vrouwen 
• houdt toezicht op uitbannen van discriminatie

Wat hebben vakbond en OR met elkaar? 
OR-werk gaat over mensen in organisaties. Dat is ook een 
kernpunt voor de vakbond. De bond maakt afspraken met 
werkgevers over arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie 
van medewerkers. Dit gebeurt meestal in cao’s. Niet alle 
afspraken worden daarin tot in detail geregeld. Dat ge-
beurt in het overleg tussen or en directie. De OR let er dus 
op dat de cao wordt nageleefd. Ook bij reorganisaties is 

samenwerking tussen de or en vakbond belangrijk. Bij OR-
verkiezingen mogen ook de vakbonden kandidaten voor-
dragen. Vandaar dat wij steeds op zoek zijn naar betrok-
ken en kritische leden. Mensen met oog voor problemen, 
maar zeker ook voor oplossingen. 
Ben jij zo iemand? Dan zien we jou graag als kandidaat 
voor de or!

Hoe werkt de OR? 
Medewerkers kiezen zelf de leden van de OR. De HID  
stemt niet mee en kan ook geen lid zijn van de OR. De OR 
vergadert regelmatig en bepaalt zelf hoe vaak en waar-
over. Op dit moment is dat eens per maand. Aan deze OR-
vergadering doen alleen leden van de OR mee. Daarnaast 
is er de overlegvergadering met de HID. Een gelijkwaardig 
overleg waarvoor beide partijen overlegpunten aandragen.

Taken verdelen 
De OR behandelt veel verschillende onderwerpen. Het is 
daarom handig om taken te verdelen, bijvoorbeeld in com-
missies. Dat is op dit moment binnen onze OR ook zo.  Op 
deze manier kun je je richten op een terrein dat je inte-
resse heeft. In een commissie kunnen ook deskundige col-
lega’s zitten die geen lid zijn van de OR. Daar leer je van. 
Je hoeft niet zelf van alle markten thuis te zijn, want de 
OR kan altijd een eigen adviseur inschakelen. Bijvoorbeeld 
om de OR wegwijs te maken als deze moet adviseren over 
fusie of reorganisatie. 

Welke rechten heeft de OR? 
De OR moet echt invloed kunnen hebben op besluiten. 
Daarom zijn er in de wet bevoegdheden vastgelegd. Gaat 
het om ingrijpende zaken als fusie of reorganisatie, dan kan 
de directie pas een besluit nemen als de OR daarover heeft 
geadviseerd. Dit geldt ook voor besluiten over belangrijke 
investeringen zoals het aanschaffen van schepen. Plannen 
over sociaal beleid of arbeidsomstandigheden kunnen al-
leen met instemming van de OR worden doorgevoerd. 

OR-verkiezingen

23 april 2015
Stel je kandidaat voor de 

ondernemingsraad!
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Dit geldt bijvoorbeeld voor regelingen rond roostervrije 
dagen, vakantie, veiligheid en gezondheid van werkne-
mers. Daarnaast kan de OR ook zelf voorstellen doen over 
actuele onderwerpen. Die komen dan op de agenda van 
de overlegvergadering met de HID. 

Je collega’s zijn de achterban 
Als OR-lid overleg je met de werkgever namens de werk-
nemers. De werknemers zijn dus je  achterban. De OR van 
Zee en Delta informeert de achterban via de leden en op 
intranet staan alle verslagen van de overleggen. Contact 
houden met de achterban is van wezenlijk belang, want 
vertrouwen van de achterban maakt de ondernemingsraad 
geloofwaardig voor de directie. 

Tijd en scholing 
OR-werk moet naast het reguliere werk gebeuren. Daar-
om wordt OR-werk als werk beschouwd: het salaris wordt 
doorbetaald, vergaderingen zijn zoveel mogelijk in werk-
tijd en OR-leden zijn in principe deels vrijgesteld van hun 
gewone werk. Bij parttimers kan het arbeidscontract even-
tueel worden opgehoogd. Een OR-lid heeft recht op scho-
ling. Elk jaar zijn er minstens vijf dagen beschikbaar om 
kennis, inzichten en vaardigheden op te doen.  Rijkswater-
staat betaalt deze scholing en zorgt ervoor dat deze onder 
werktijd kan plaatsvinden. 

Rechtsbescherming 
Een OR-lid moet voor zijn mening kunnen uitkomen, ook 
als die afwijkt van opvattingen van de directie. Benadeling 
van een OR-lid (bijvoorbeeld minder kans op promotie of 
zelfs dreigend ontslag) is verboden. Dit is geregeld in de 
WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en in het Burgerlijk 
Wetboek. 

Groeikansen 
Actief zijn in de OR levert je veel op. Je krijgt meer inzicht 
in de organisatie , je doet ervaring op in vergaderen, je 
beoordeelt plannen en je praat met allerlei mensen buiten 
je eigen afdeling. Ben je OR-lid, dan kun je trainingen en 
workshops volgen waar je ook buiten de OR iets aan hebt. 
Ten slotte geeft OR-werk je voldoening. Je doet namelijk 
belangrijk werk voor je collega’s en voor de organisatie. 
Interesse? Neem contact op met een van de huidige OR-
leden!

Maak jij je wel eens druk over 
wat er op je werk beter kan? 
Denk je dan: dat moet toch 
anders kunnen? Zou je je 

daarvoor sterk willen maken met 
je collega’s? Stel je dan kandidaat 

voor de ondernemingsraad!

PROFIEL OR-LID

Als OR-lid: 
• voer je overleg met de HID over het 

organisatiebeleid 
• controleer je de naleving van de cao 
• denk je mee en geef je (ook ongevraagd) advies 
• houd je contact met je achterban 
• maak je deel uit van een team

Je kunt: 
• helder communiceren 
• goed naar anderen luisteren 
• informatie snel verwerken 

Je hebt: 
• een eigen mening 
• bereidheid personeels- én bedrijfsbelangen te 

behartigen 

Je biedt: 
• beschikbaarheid voor drie jaar 
• bereidheid tot het volgen van scholing

Voor meer informatie kun je altijd 

contact opnemen met een van de 

leden uit de zittende OR
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Wegens ziekte kon de heer Verbeek 
niet aanwezig zijn op de Algemene 
Ledenvergadering van april jl. Daarom 
kwam bestuurslid Mirjam van Dijk-van 
Leeuwen bij hem op bezoek om het 
jubileumspeldje en de bijbehorende 
oorkonde persoonlijk te overhandigen.  

Dhr. Verbeek - 40 jaar lid

Salaris inleveren populaire maatregel 
werkgevers

Ruim een op de tien werkgevers heeft het 
afgelopen jaar zijn personeel gevraagd salaris in te 
leveren. Bijna een kwart (24%) van de werkgevers 
versobert het arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit blijkt 
uit het jaarlijkse onderzoek HR Trends 2014-2015.

Werkgevers vragen hun personeel onder meer af te zien 
van een reguliere salarisverhoging (7%), een beperking 
van het salaris (3%) of af te zien van een dertiende 
maand (1%). In de financiële sector hebben zelfs vier 
op de tien werkgevers (44%) het verzoek ingediend bij 
hun personeel. In de bouw heeft ruim een derde van de 
werkgevers (39%) hun medewerkers de vraag om salaris 
in te leveren het afgelopen jaar voorgeschoteld.

Demotie populair
Ook demotie is populair onder Nederlandse bedrijven. 
Bijna de helft van de werkgevers (48%) onderzoekt de 
mogelijkheid of vraagt werknemers daadwerkelijk een 
lagere functie te bekleden. Demotie is dit jaar populairder 
dan vorig jaar. Toen onderzocht 15% van alle werkgevers 

de optie demotie, nu kijkt een op de vijf werkgevers (20%) 
naar de mogelijkheid.

Verlofdagen inleveren
Naast salaris en demotie vragen werkgevers hun 
werknemers ook verlofdagen in te leveren (2%) en de 
omvang van het dienstverband te beperken (2%) vanwege 
de moeilijke economische omstandigheden.

Versoberen overige arbeidsvoorwaarden
Ook de ziektekostenverzekering moet het ontgelden. Nog 
maar 32% van de werkgevers komt zijn werknemers hierin 
tegemoet. Ook een jubileumuitkering is minder aan de orde. 
Dit zelfde geldt voor de betaalde ouderschapsverlofregeling 
en een collectief pensioen.

'Hoewel werkgevers op de lange termijn verwachten weer 
meer personeel nodig te hebben, kiezen ze er voorlopig 
voor om medewerkers in lagere functies te plaatsen of 
hun arbeidsvoorwaarden te versoberen', zegt Hans van 
der Spek, manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot, 
in een reactie.

Bron: HR Trends 2014-2015 

OR-Nieuwtje



15

De voorbereidingen voor het belastingjaar 2014 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 
mogelijk 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 2015 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 
belastingaangifte.
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 2014 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 2015 naar:
VPW t.a.v. Belastingservice

Snouckaertlaan 32
3811 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 1 februari 2015 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 2015 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  (locaties onder voorbehoud)

Belastingservice



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


