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Van de voorzitter
Hierbij wil ik u als voorzitter allereerst even 
informeren over mijn gezondheid.
Al eerder heeft u in het VPW-nieuws kunnen 
lezen dat ik behandeld ben met blaasspoelingen 
(met chemo). Vervolgens ben ik  weer geopereerd 
en ik kan u vertellen dat er bij mijn laatste operatie op 29 
september geen afwijkende cellen zijn gevonden. Dat geeft 
een behoorlijke opluchting.
Dat wil niet zeggen dat ik er dan klaar mee ben. Ik zal 
nog drie BCG blaasspoelingen moeten ondergaan op drie 
achtereenvolgende woensdagen, maar dat sluit ik op 2 
november af. Ik hoop op korte termijn mij weer in te kunnen 
zetten voor de VPW.

Zoals ook al in ons blad heeft gestaan gaat het met Paul van Es 
heel goed. Zijn gezondheid is weer dusdanig op peil dat hij in 
september weer voor 50% aan het werk is gegaan. Hij was op 
de achtergrond natuurlijk altijd wel aanwezig en verleende wat 
hand en spandiensten, maar nu is hij weer wekelijks aanwezig 
op kantoor. We zijn hier heel erg blij mee.

Op de website hadden we het al vermeld: Het Van Werk Naar 
Werk beleid (ofwel het Sociaal Beleid Rijk bij reorganisaties) 
wordt –ongewijzigd- met een jaar verlengd tot en met 31 
december 2017. Tegelijkertijd zullen de gesprekken doorgaan 
met als doel afspraken te maken over het meer structureel 
regelen van het Van Werk Naar Werk beleid. Daarbij 
betrekken partijen de reparatie van het derde WW-jaar en de 
bovenwettelijke WW.
Al met al een mooi resultaat en voor de medewerkers van 
groot belang.

Binnen het platform SOR is er werk aan de winkel, omdat de 
onderhandelingen voor de CAO 2017 van start gaan. Omdat ik 
daar voorlopig nog niet aan kan deelnemen neemt Paul dit van 
mij over en zal naast Henk Klos de VPW vertegenwoordigen in 
het Platform SOR.
In dit blad kunt u lezen dat er wat betreft de CAOP 2017 
een eerste aftrap is gegeven. Er is deze zomer in het AC-
kantoor in Den Haag een kaderdag georganiseerd waar de 
samenwerkende AC-Rijksvakbonden (Juvox, NCF, VCPS en 
VPW) bijeen waren om alvast eens van gedachten te wisselen 
over de ideeën die er leefden t.a.v. de komende CAO. Het was 
een vruchtbare bijeenkomst waar vanuit de VPW Nol van Lith 
en Trees Overhein aanwezig waren.
Eerder was er melding gemaakt dat er plannen waren om een 
enquête te houden onder de leden, maar tijdens de kaderdag 
en de Platformvergaderingen daarna werd wel duidelijk dat de 
wensen van de leden bekend zijn. Behoud van de secundaire 
arbeidsvoorwaarden die we nu hebben (zoals verbod op 
nachtarbeid + vaste TOD en de PAS-regeling), omdat deze 
hard nodig zijn bij het gezond langer doorwerken, nu de AOW-
leeftijd steeds verder opschuift.
De inzetbrief voor de komende CAO zal zodra deze bekend is 
op de website worden gepubliceerd.

Wist u dat..?
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5
6

Mededelingen van kantoor4

Voorbereiding CAO 2017 van start

Piet Voogt

Interview: L.L. Roelofs

15

WW-rechten

14

10 Artikel Marianne Wendt

Secretariaatsmededelingen sep-okt 20164

12 OR-artikelen

11



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

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

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

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

Algemene Ledenvergadering
25 april 2017 - Hotel 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 Henk Klos en Piet Voogt deel aan dit 
overleg.
De data van de vergaderingen van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het (vooroverleg) DGO treft u aan op 
de website van de VPW.

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

Leden van het bestuur

Piet Voogt
Voorzitter

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

Hans van den Aker
Penningmeester

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap

Nol van Lith
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
Ons kantoorpand
In het vorige VPW-nieuws heb ik aangegeven dat het bestuur van de VPW (met de toestemming 
van de leden) serieus wilde kijken naar de mogelijkheid van aankoop van een geschikt en 
betaalbaar kantoorpand.
Daarnaast hebben de penningmeester en ondergetekende ook gesprekken gevoerd met de verhuurder om te bezien 
wat er mogelijk is met het bestaande pand.
Inmiddels is de stand van zaken zo dat kopen geen optie lijkt. Gedurende de periode dat het bestuur bezig was met 
het verkrijgen van de toestemming voor aankoop, is de markt voor kleinere kantoorunits behoorlijk aangetrokken en 
verdwenen de betaalbare pandjes uit de bestanden.
Tijdens de gesprekken met de verhuurder bleek deze bereid om mee te denken. De ruimtes die we thans huren zijn 
behoorlijk groot, eigenlijk groter dan we zelf nodig hebben. We kunnen eenvoudig met een kleinere ruimte toe en zo is 
het idee ontstaan om de ruimte te halveren. We houden dan een vergaderruimte en een kantoorruimte over en zullen 
de gearchiveerde zaken  wat efficiënter moeten opslaan in de aanwezige kasten. Het huren van een kleine ruimte geeft 
bijna een halvering van de kosten. De belangrijkste doelstelling van deze hele actie is om het vermogen van de VPW zo 
goed mogelijk te beheren, dat kan middels kopen, maar ook door voordeliger te blijven huren.
Verder is het voordeel van blijven doorhuren op de huidige locatie ook dat het veel werk (en kosten) scheelt, want er 
hoeft niet verhuisd te worden, geen nieuwe stoffering, geen adreswijzigingen etc…  
Ik zal u van het verdere verloop op de hoogte houden.

Pensioenambassadeur
In overleg met de centrales wordt er door ABP/APG een cursus ‘Pensioenambassadeur’ gestart. Er werd aan de 
vakbonden gevraagd of zij daar kandidaten voor wilde leveren. Vanuit de VPW ga ik daar aan mee doen. Pensioenen 
hebben al langere tijd mijn interesse.
De pensioenambassadeur is een vakbondsconsulent die de eigen leden kan helpen bij het uitleggen van MijnABP.  De 

pensioenambassadeur is geen specialist en geeft dus geen advies, 
maar helpt leden bij het gebruik van MijnABP en biedt mensen inzicht 
in de verschillende onderdelen van MijnABP. Voor inhoudelijke vragen 
zal de pensioenambassadeur verwijzen naar specialisten van het ABP. 
De eerste bijeenkomsten zijn op 13 oktober  en 25 november.

Heel veel dank
Tot slot wil ik namens de redactie en het bestuur van de VPW Ria 
Kauwenberg-van der Weerden heel hartelijk bedanken voor alle 
mooie, gezellige interviews die ze in de afgelopen jaren voor ons heeft 
verzorgd. Ze gaat er nu mee stoppen en draagt het stokje over aan 
onze redactrice Mirjam van Dijk-van Leeuwen. Fijn dat Mirjam deze 
klus op zich wil nemen!!!

Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk uw vragen per mail stellen: info@vpwnet.com. We proberen u zo snel mogelijk 
van dienst te zijn. Algemene informatie proberen we via de website te verspreiden. 

Volg VPW via www.vpwnet.com! Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen September-Oktober 2016

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. C.A. Robesin  Gep.lid uit Terneuzen (37 jaar lid)
Dhr. A.M.M. Rijkers  Gep.lid uit Schijndel  (8 jaar lid)

Gaat u verhuizen of de actieve dienst verlaten?
Wilt u het aan het secretariaat van de VPW doorgeven als u gaat verhuizen of als u de actieve dienst gaat verlaten. 
Personeelszaken geeft deze wijzigingen niet door.
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Wist u dat...?

• Dat in 2015 het Rijk 109.148 werkenden telde?

• Dat in 2015 5.064 mensen bij het Rijk gingen werken?

• Dat hiervan 54,9% jonger dan 35 jaar is?

• Dat in 2015 5.597 ambtenaren het Rijk verlieten? 
Hiervan was 24,1% jonger dan 35 jaar.

• Dat in 2015 14.810 rijksambtenaren (51%) van 57 jaar en ouder gebruik maakten van de PAS-regeling?
 In 2011 was dit nog 46%.

• Dat op dit moment 13,4 % van de rijksambtenaren 60 jaar of ouder is?
 50-60   34,4%
 40-50   27,6%
 30-40   18,8%
 tot 30 jaar     5,9%

• Dat de gemiddelde leeftijd in 2015 van de rijksambtenaar 47,5 
jaar is? 
Bij Financiën  49,9 jaar
Bij I&M   48,8 jaar
Bij V&J   45,3 jaar
Bij de Rechtspraak  43,7 jaar

• Dat het ziekteverzuim in 2015 lag op:
Bij Financiën  5,9%
Bij I&M   4,4%
Bij V&J   5,9%
Bij de Rechtspraak  4,8%

• Dat de rijksbrede mobiliteit laag is?
Van alle rijksmedewerkers had 27,6% al langer dan 10 jaar dezelfde functie (in 2011 was dit nog 18,8%). De 
vrijwillige externe mobiliteit naar een functie buiten het Rijk bedroeg 0,9% en neemt verder af.

• Dat het ABP op jaarbasis ruim 5 miljard euro uitkeert aan de pensioenen van zo’n 780.000 gepensioneerden?

• Dat het totale belegde vermogen zo’n 380 miljard euro bedroeg op 31 augustus 2016?
Hiervan was de helft belegd in Europa, ruim een derde deel in de Verenigde Staten en de overige 17 % in de rest 
van de wereld.

• Dat de totale toekomstige 
verplichtingen van het ABP 
inmiddels 421 miljard bedragen?
Dit is de waarde van de pensioenen 
die ABP nu en in de toekomst moet 
uitbetalen.

• Dat de premie voor ouderdoms- 
en nabestaandenpensioen 18,8 % 
van het pensioengevend salaris is?
Hiervan wordt  5,64% door u 
betaald en 13,16% door de 
werkgever.
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Binnenkort gaan de vakbonden weer onderhandelen met 
Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst over de nieuwe 
Cao voor 2017. In deze onderhandelingen is de VPW 
verenigd met een aantal andere vakbonden in de AC 
Rijksvakbonden. De verenigde vakbonden zijn na de FNV 
de grootste partij aan de onderhandelingstafel en hebben 
dus een belangrijke stem in het proces.

Voordat de gesprekken met de minister van start gaan moet 
er eerst ter voorbereiding een traject worden afgelegd. 
Aan het begin van dit traject worden de kaderleden 
geraadpleegd tijdens een kaderdag in Den Haag. VPW was 
daar bij.

Stem van de achterban 
De onderhandelingen over een nieuwe Cao zijn ingewikkelde 
en vaak langdurige gesprekken voor de onderhandelaars 
van de verschillende vakbonden. Ook het proces naar de 
onderhandelingen toe vergt veel tijd, overleg en discussie. 
De onderhandelaars moeten goed weten wat er allemaal 
in hun achterban speelt, want zij vertegenwoordigen 
hun leden aan de onderhandelingstafel met de minister. 
Daarom hebben de onderhandelaars regelmatig contact 
met de achterban. Eén van de manieren om de achterban 
te raadplegen, is het organiseren van een kaderdag.

AC Rijksvakbonden 
Zoals gezegd, één van de deelnemers aan de 
onderhandelingen is AC Rijksvakbonden. In AC 
Rijksvakbonden is een aantal vakbonden verenigd. Dit zijn 
de Justitievakbond Juvox, NCF (Ministerie van Financiën), 
VCPS (voor werknemers in de collectieve en geprivatiseerde 
sector) en de VPW (Ministerie van I&M). De bedoeling 
van het samenwerken van de vakbonden is het optimaal 
gebruik maken van alle voordelen die de samenwerking 
biedt, terwijl de eigen herkenbare vakorganisatie voor de 
aangesloten leden behouden blijft. AC Rijksvakbonden 

heeft nauw met elkaar samengewerkt tijdens de Cao-
besprekingen in 2007-2010 en 2015-2016 en is inmiddels 
een serieuze onderhandelingspartner. Hun stem zal zeker 
worden gehoord. Daarom is het belangrijk dat zij gevoed 
worden met ideeën en thema’s vanuit hun achterban.

Hoofdkantoor 
In het hoofdkantoor van AC Rijksvakbonden aan de 
Ametisthorst in Den Haag hebben zich aan het begin van 
deze zomers warme kaderdag zo’n vijftig vakbondsleden 
van de aangesloten bonden verzameld. Voordat het 
programma begint wordt er eerst gezamenlijk een lunch 
genuttigd. De leden komen uit het hele land en sommigen 
hebben een flinke reis gemaakt alvorens ze in Den Haag 
arriveerden. 

Voorbereidingen CAO 2017 van start
Kaderdag AC Rijksvakbonden
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Er wordt tijdens de 
lunch al veel gesproken 
over situaties op het 
werk en vakbonds-
aangelegenheden. Bijna 
iedereen heeft wel een 
verhaal, of kent iemand 
met een verhaal, waar de 
vakbond bij betrokken is.

Het Rijk 
Om klokslag 13.00 uur 
opent Albert van der 
Smissen, voorzitter van 
de NCF, de vergadering. 
Hij heet iedereen welkom 
en roept de deelnemers 
op om deze middag 
vooral op een open 
manier met elkaar te 
communiceren om er zo 
achter te komen welke 
zaken er spelen bij de achterban. Na zijn enthousiaste 
woorden geeft hij de vloer aan Peter Wulms. Peter is 
(samen met Marianne Wendt) onderhandelaar namens AC 
Rijksvakbonden.

Voordat Peter aan zijn presentatie begint legt hij de zaal 
uit dat hij eerst een beeld wil schetsen van het Rijk. Het is 
goed om te weten voor wie en hoeveel mensen er wordt 
onderhandeld. 

Peter begint te vertellen dat er in totaal ruim 100.000 
ambtenaren bij het Rijk werken. Deze medewerkers zijn 
onderverdeeld in elf Ministeries. De meeste ambtenaren 
werken bij de Ministeries van Financiën, Veiligheid en 
Justitie en Infrastructuur en Milieu. Dat zijn precies de 
ministeries waar AC Rijksvakbonden vertegenwoordigd is.

Sector Rijk 
AZ 347 

BZ 2.695 

BZK 7.680 

EZ 8.820 

Financiën 30.992 30.000 

I en M 11.928 8.368 (RWS) 

OCW 3.962 1700 (DUO) 

SZW 2.277 

VenJ 27.460 16.000 (DJI) 

VWS 4.081 

HCvS 1.569 

Rechtspraak 7.337 

Totaal (in fte) 109.148 

Een aantal feiten binnen het Rijk valt op. Het overgrote 
deel van de ambtenaren (ruim 75%) zit aan de 
uitvoeringskant, dat zijn de medewerkers op de werkvloer. 
Ook opvallend is dat 6% van de ambtenaren jonger is 
dan 30 jaar en dat 46% ouder dan 50 jaar is. Het Rijk is 
behoorlijk aan het vergrijzen en dat heeft een effect op 
de pensioenpremies en daarmee ook op het loon. Dit zal 
hoogstwaarschijnlijk uitvoerig aan de orde komen tijdens 
de Cao-onderhandelingen.

Arbeidsvoorwaardenruimte 
“Nu we weten hoe het Rijk zo’n beetje is opgebouwd is 
er nog een cijfer belangrijk tijdens de onderhandelingen” 
legt Peter uit, “dat is de ruimte die beschikbaar is bij 
het Rijk voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden” 
vervolgt hij. Hij legt de toehoorders uit dat daarvoor in 
1997 een standaardmanier is ontwikkeld: het zogenaamde 
referentiemodel. 

Het referentiemodel bestaat uit twee delen: een objectief, 
technisch deel en een beleidsmatige afweging. Dit klinkt veel 
ingewikkelder dan het is. Eerst wordt op technische wijze 
een marktconforme arbeidskostenontwikkeling bepaald. 
Dit betekent dat de loonstijging de marktontwikkeling 
volgt. Hierna volgt een beleidsmatige afweging. Het 
kabinet kan ervoor kiezen de arbeidsvoorwaarden (naar 
boven of beneden) aan te passen. De afgelopen jaren 
hebben we gezien dat het kabinet hier stevig gebruik 
van heeft gemaakt door het opleggen van de nullijn. 
De precieze berekening en dus ook de uitkomst van het 
referentiemodel zijn overigens niet openbaar. 

Na deze toelichting begint het echte werk. Peter geeft 
een schets van de arbeidsvoorwaarden van het Rijk en de 
mogelijkheden voor een nieuwe Cao. 

Albert van der Smissen
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Reacties uit de zaal 
Terwijl Peter zijn presentatie geeft, krijgt hij vragen en 
bijval vanuit het publiek. Een aantal van de leden heeft 
zich inmiddels ‘schrap gezet in de stoeltjes’ en levert een 
belangrijke bijdrage aan deze dag. Al deze vragen en 
suggesties kunnen gebruikt worden bij de onderhandelingen. 
Zo vraagt men zich af of de loonsverhoging uitgekeerd moet 
worden in een vast bedrag of in een percentage van het 
loon. Centen of procenten? Of misschien een combinatie 
van beiden? Ook zijn er kaderleden die zich afvragen 
of een ieder hetzelfde percentage loonsverhoging gaat 
krijgen. Is het misschien beter om de lagere lonen een 
hogere percentage loonstijging te geven dan de hogere 

lonen, zogenaamde 
loonn ive l l e r ing? 
Omdat de overheid 
de laatste jaren 
flink aan het 
afslanken en 
bezuinigen is, dalen 
de kosten voor 
de overheid. Wat 
gebeurt er eigenlijk 
met de financiële 
ruimte die daardoor 
beschikbaar komt? 
Weer een ander 
merkt op dat als een 
ambtenaar meer 
gaat verdienen 
door een nieuwe 
Cao, hij de kans 
loopt om eventuele 
toeslagen mis te 

lopen, als zijn loon boven een bepaalde grens is gekomen. 
Deze ambtenaren zouden de mogelijkheid moeten krijgen 
om minder te gaan werken, zodat ze weer recht hebben 
op toeslagen: flexibeler werken. Allemaal vraagstukken die 
aan de orde kunnen komen tijdens de onderhandelingen 
en die op deze kaderdag naar voren worden gebracht.

Naarmate de uitleg van Peter vordert en de discussies op 
de vloer heviger worden, neemt ook de temperatuur toe 
in het gebouw. Inmiddels schijnt de zon volop en staan de 
deuren naar buiten wijd open. Af en toe een verkoelend 
windje door de zaal is geen overbodige luxe met zoveel 
kaderleden die flink van zich laten horen.
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Solidariteit 
“Als we gaan onderhandelen over de nieuwe Cao is het van groot belang dat we solidair zijn met elkaar” benadrukt Peter. 
Een nieuwe Cao kan voor medewerkers verschillende gevolgen hebben. Als er keuzes gemaakt moeten worden, zullen 
die uiterst zorgvuldig moeten worden afgewogen en door de vakbonden worden gesteund. Die solidariteit is duidelijk 
te merken in de zaal als er gesproken wordt over het onderwerp mantelzorg. Men vindt dat er veel meer geregeld dient 
te worden voor deze manier van zorg. Albert van der Smissen benadrukt dat het een goed teken van solidariteit is dat 
de zaal zo achter dit punt staat. Volgens hem denken we niet alleen aan onszelf maar vooral ook aan de ander. En dat 
is een houding die we nodig zullen hebben tijdens de onderhandelingen.

Neuzen 
Omdat AC Rijksvakbonden 
uit vier verschillende 
vakbonden bestaat is het 
belangrijk dat de neuzen 
dezelfde richting op komen 
te staan. Dit zal niet geheel 
zonder spanningen gaan. 
Het is belangrijk dat er de 
komende maanden nog 
flink wat voorbereidende 
gesprekken worden 
georganiseerd. Ook zal de 
achterban een belangrijke 
rol blijven spelen tijdens de 
voorbereidingen. 

De verwachting is dat de 
onderhandelingen gaan 
beginnen na Prinsjesdag, 
als de begroting bekend 
is. Tot die tijd wensen wij 
onze onderhandelaars veel 
succes.
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Vraag & Antwoord
Van Marianne Wendt

Vraag 1
Ik heb geopteerd voor de stimuleringspremie uit het Van Werk 
naar Werk beleid. De hoogte van de stimuleringspremie en 
de beoogde uittreeddatum zijn vastgelegd in een vaststel-
lingsovereenkomst (VSO). Nu staat er in de begeleidende 
brief dat ik deze vaststellingsovereenkomst moet onderteke-
nen en binnen vijf dagen moet terugsturen. Ik heb mij laten 
voorlichten dat er een herroepingsmogelijkheid is van 14 da-
gen als dit vermeld staat in de VSO. Staat dit niet vermeld 
dan geldt de termijn van 3 weken. Dit strookt dan niet met de 
genoemde 5 dagen. Hoe zit dit?

Antwoord:
De termijn van herroeping (twee 
dan wel drie weken) is een termijn die 
sinds 1 juli 2015  in het nieuwe ontslagrecht voor werk-
nemers in de marktsector geldt. Dit geldt echter niet voor 
overheidsmedewerkers. Voor hen geldt het ambtenaren-
recht. Zodra de overeenkomst door beide partijen is on-
dertekend, staan de afspraken vast en kunnen deze niet 
meer herroepen worden.

Vraag 2
Ik heb een vraag over de toepassing van een waar-
nemingstoelage. Ik ben een medewerker met salaris 
op schaal 8. Ik ben gevraagd om werkzaamheden te 
willen verrichten ter ondersteuning van een collega 
op schaal 9 niveau. Het is voor de medewerker en 
de organisatie eigenlijk hard nodig dat de betreffen-
de collega hulp krijgt, want hij komt om in het werk. 
Nu zou het voor mij ook heel fijn zijn wanneer daar 
een financiële vergoeding tegen over staat. Er is 
geen vacature, er is geen formatieplaats, er is wel 
werk dat gedaan moet worden op een hoger schaal-
niveau en mijn aanbieding om dat werk te willen 
gaan doen. We hebben een verdeelsleutel afgespro-
ken 20% eigen werk en 80% ondersteuning schaal 
9 werk. Waar heb ik recht op?

Antwoord:
Je hebt recht op een waarnemingstoelage indien 
er sprake is van volledige vervulling van de waar-
genomen functie. Met waarneming wordt bedoeld het vol-
ledig waarnemen van een functie, die op dat moment door 
niemand anders wordt uitgevoerd vanwege bijvoorbeeld 
ziekte, ontslag of overplaatsing. Normaal gesproken hoeft 
dus diegene die de functie waarneemt, niet ook zijn eigen 
werk te doen, maar voert de volledige functie uit van die-
gene die hij waarneemt.

In jouw geval is er mijns inziens geen sprake van een 
waarneming, aangezien jouw collega zijn werk blijft doen, 
maar is er wel sprake van een uitbreiding van jouw taken. 
Je gaat dus (tijdelijk) werkzaamheden uitvoeren die hoger 
gewaardeerd zijn dan jouw eigen werkzaamheden. Dit ga 
je doen voor 80% van jouw tijd (ervan uitgaande dat de 
verdeling in werkzaamheden ook een verdeling in tijd be-
treft). Het is daarom de vraag of de uitbetaling van schaal 
9 wel correct is indien je voor 80% van jouw tijd werk-
zaamheden uitvoert op een hoger schaalniveau. 

De regelgeving zegt hierover dat indien een medewerker in 
het dagelijks functioneren andere werkzaamheden uitvoert 
dan de werkzaamheden waar hij voor betaald wordt en dit 

structureel van aard is (meer dan 6 maanden), dan kan de 
medewerker het bevoegd gezag vragen om een herwaar-
dering van zijn werkzaamheden. Het probleem met deze 
invalshoek is dat de werkzaamheden waar je nu voor ge-
vraagd wordt waarschijnlijk niet structureel van aard zijn. 
En zodra je dit aankaart is de kans groot dat dan alsnog 
deze werkzaamheden bij je weggehaald worden, zodat het 
management geen risico loopt dat zij jouw meer moeten 
betalen via een functiewaarderingsonderzoek.
 
Er bestaat echter ook de mogelijkheid tot uitbetalen van 
een of twee extra periodieken (ook indien je aan het einde 
van jouw schaal zit). Het is mogelijk om af te spreken dat 
zolang jij deze collega op deze manier helpt, jij hiervoor 
1 of 2 extra periodieken ontvangt. Dit kun je afspreken 
tijdens een beoordeling of functioneringsgesprek. Deze pe-
riodieken zijn ook voor dit soort situaties bedoeld (namelijk 
bij buitengewoon presteren). Mocht hier geen bereidheid 
toe zijn, dan moet je je afvragen of je onder deze voor-
waarden (te weten wel moeilijker werk verrichten en hier 
niet voor beloond worden) dit wilt gaan doen.
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WW-rechten

De WW is per 1 januari 2016 ingrijpend veranderd.
De maximale WW-uitkeringsduur wordt aanzienlijk korter. Hoe? Door 
een beperking van de opbouw van de WW-rechten. Maar ook door een 
beperking van de maximale WW-uitkeringsduur.

De beperking van de opbouw WW-rechten
Tot 1 januari 2016 bouwde een medewerker ieder jaar (waarin hij over 
ten minste 208 uur loon ontving) 1 maand WW-uitkeringsrecht op. Van-
af 2016 verloopt die opbouw trager voor medewerkers met een arbeids-
verleden van meer dan tien jaar. Zij bouwen nog slechts een ½ maand 
WW-uitkeringsrecht op per gewerkt jaar. 

De beperking van de maximale WW-uitkeringsduur
Tot 1 januari 2016 bedroeg de maximale uitkeringsduur van de WW 38 
maanden. Vanaf 1 januari 2016 gaat de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug naar 24 maanden in 
2019. Elk kwartaal gaat er een maand af. Dit heeft ook gevolgen voor de rijksmedewerker. Want die heeft recht op een 
maximale uitkeringsduur van 3 x de reguliere uitkeringsduur. Dit is de zgn. bovenwettelijke WW-uitkering.

Bovenwettelijke WW-uitkering
Tot 1 januari 2016 bedroeg deze uitkeringsduur nog max. 9,5 jaar (namelijk 3 x 38 maanden).
Vanaf 1 januari 2016 wordt dit dus stapsgewijs lager waardoor rijksmedewerkers vanaf 1 april 2019 recht hebben op 
maximaal 6 jaar een uitkering. Hierdoor zal de maximale duur van de bovenwettelijke WW dus teruglopen van 114 naar 
72 maanden.

Het Rijk kent ook de zgn. garantieregeling.
De bovenwettelijke WW-uitkering kent een maximale totale uitkeringsduur van 3 x de WW-duur en bovendien een 
verlenging tot de AOW-leeftijd bij minimaal 10 dienstjaren en maximaal 8 jaar verwijderd van de AOW-leeftijd, dit is de 
‘garantieregeling’.

Wat hebben vakbonden en rijkswerkgever afgesproken hierover?
In de CAO Rijk 2015-2016 is afgesproken dat sociale partners het 3e WW jaar betrekken bij de besprekingen over een 
meer structurele verlenging van het VWNW-beleid. Die gesprekken zijn nu gaande.

Als er straks een structurele 
non-ontslaggarantie bij reor-
ganisaties wordt afgesproken 
tussen vakbonden en rijkswerk-
gever, is een WW-reparatie dan 
nog wel nodig?
Er is dan al veel kou uit de lucht, 
want als je niet ontslagen wordt van-
wege reorganisaties dan maakt het 
ook niet uit hoelang of hoe hoog de 
WW-uitkering is. 

Ontslag op andere basis dan reorga-
nisatie zal dan wel onder dit versoberde regime komen te vallen indien hierover geen aanvullende afspraken worden 
gemaakt. ARAR artikel 99 is bijvoorbeeld een restgrond voor ontslag die veelal wordt gebruikt bij de verstoring van de 
arbeidsrelatie, of bij afloop van de herplaatsingstermijn.

Pensioenopbouw
Een verkorting van de WW-duur heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw. Als de rijksmedewerker een WW-uitke-
ring krijgt, bouwt hij 37,5% pensioen op. Deze pensioenopbouw zal door de kortere WW-duur dan ook korter worden. 

NB:
Als een medewerker werkloos is en een bovenwettelijke WW-uitkering ontvangt, dan bouwt de medewerker tot de 
AOW-leeftijd 37,5% pensioen op. De medewerker kan dit percentage desgewenst aanvullen tot 100%.

Bron: Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden
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OR-artikelen

Voorstel wijziging WOR artikel 23

Lodewijk Asscher heeft in een brief aan de Tweede Kamer een voorgestelde wets-
wijziging van de WOR toegelicht. De wijziging heeft als doel om de bestuurder en de 
OR jaarlijks in gesprek te krijgen over de ontwikkelingen van beloningsverhoudingen, 
inclusief die van het bestuur.

Op dit moment ontvangt bijna twee derde van de aangesloten leden jaarlijks schrifte-
lijk de informatie over beloning, arbeidsvoorwaarden en afspraken van verschillende 
groepen werknemers in het bedrijf, maar bij slechts een vijfde vindt daarna een dis-
cussie hierover plaats. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting MNO uit 2012.
De regering is van mening dat onevenredige beloningsverschillen de arbeidsverhou-
dingen binnen een OR kan schaden en wil graag dat bestuurders en Ondernemings-
raden hierover meer in discussie gaan. In het verleden hebben stijgingen van belo-
ningen van bestuurders al eerder geleid tot maatschappelijke en politieke onvrede. 
De regering past de WOR hierop aan.

Wijzigingen
Artikel 23, tweede lid, wordt na de eerste zin ingevoegd: In ondernemingen waarin 
in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten minste eenmaal per 

jaar in de overlegvergadering in ieder geval besproken de hoogte en inhoud van de in artikel 31d, eerste en tweede 
lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten 
opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen.

Door de invoering van de verplichting hoeft de OR dit voor beide partijen gevoelige onderwerp niet meer zelf ter sprake 
te brengen. Door de soms stroeve verhouding tussen een OR en de bestuurder, kan het zijn dat de OR het als een 
drempel ervaart de beloningsverschillen zelf aan de kaak te stellen.

Ook komt er per 1 oktober een wijziging in het instemmingsrecht rondom de OR en pensioenen. De OR krijgt instem-
mingsrecht wanneer de pensioenregeling van de organisatie is ondergebracht bij een pensioenfonds, maar deze later 
wil wijzigen. De ingangsdatum van 1 oktober is nog niet definitief omdat de wijziging nog moet worden goedgekeurd 
door de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid

Loonkloof tussen top en 
werknemer groeit

De loonkloof tussen de top van een 
onderneming en de doorsnee werkne-
mer van de duizend grootste bedrijven 
in Nederland is weer verder gegroeid. 
De vijf grootverdieners per bedrijf 
verdienden vorig jaar bruto ruim zes 
keer meer dan een gemiddelde werk-
nemer, tegen 5,5 keer meer in 2010. 
Dat meldde het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS).
Door de bank genomen ontvingen de 
grootverdieners vorig jaar 252.000 
euro. Daarmee is hun loon in de af-
gelopen vijf jaar met 22 procent ge-
stegen. De gemiddelde lonen van 
werknemers stegen in die periode 
gemiddeld met zo’n 6 procent. Fullti-

mers verdienden vorig jaar gemiddeld 
50.000 euro per jaar. Inclusief het 
salaris van deeltijdwerkers kwam het 
loon gemiddeld uit op 33.000 euro per 
jaar.

In de financiële dienstverlening is de 
kloof tussen de top van het bedrijf en 
de mensen op de vloer het grootst. 
Grootverdieners kregen in deze sec-
tor ruim dertien keer meer salaris dan 
het gemiddelde loon van werknemers. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt 
dat het verschil kleiner is geworden, 
het was namelijk zestien keer meer in 
2010.

Ook in de handel, informatie en com-
municatie is volgens het CBS het ver-
schil relatief groot. In het onderwijs, 
de zorg en het openbaar bestuur is de 

loonkloof het kleinst. Dit komt vooral 
door de Wet Normering Topinkomens 
(zie artikel ‘Topinkomens bestuurders 
(semi)overheid’ op pagina 13), die 
grenzen stelt aan de hoogte van be-
loningen. 

De lijst met topverdieners wordt voor-
al bezet door mannen. Eén op de vijf 
grootverdieners was vrouw, tegenover 
17 procent in 2010. Dit ligt volgens 
het statistiekbureau in lijn met het 
aandeel vrouwen dat fulltime werkt. 
Circa 23 procent van de voltijdsbanen 
wordt door vrouwen uitgevoerd.

Verder blijkt dat vorig jaar 179.000 
werknemers minstens een ton per 
jaar verdienden. Dat komt neer op 2,3 
procent van het personeel.
Bron: ANP

Lodewijk Asscher
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Hoogste leidinggevenden in de (semi)pu-
blieke sector mogen niet meer verdienen 
dan een minister. Dit wordt normering van 
topinkomens genoemd. Enkele sectoren 
hebben een eigen maximum voor het in-
komen van bestuurders.

Normering van topinkomens
Sinds 2015 verdienen topfunctionaris-
sen bij de overheid niet meer dan een 
ministerssalaris. Topfunctionarissen zijn 
bijvoorbeeld bestuursleden en directeu-
ren van de hele organisatie. Dit staat in 
de Wet normering bezoldiging topfunctio-
narissen publieke en semipublieke sector 
(WNT).
Deze wet geldt ook voor de salarissen bij 
semi-publieke organisaties zoals zieken-
huizen, scholen en publieke omroepen. In 
2016 is het maximumsalaris € 179.000.
Dit is inclusief:
• vakantie-uitkering;
• eindejaarsuitkering;
• pensioenbijdrage;
• belaste onkosten, zoals een belaste reiskostenvergoe-

ding.
Ook instellingen die een groot deel van hun inkomsten uit 
subsidie ontvangen vallen onder de WNT. 

Enkele regels uit de WNT zijn:
• Bestuurders mogen niet meer verdienen dan een mi-

nister. Hoeveel dat precies is, wordt elk jaar vastgelegd 
in de (op € 1000 afgeronde) algemene WNT-norm.

• Voor zorgverzekeraars geldt niet de algemene WNT-
norm, maar een eigen (sectorale) norm. Deze norm 
ligt boven de WNT-norm.

• Er gelden verlaagde maxima voor zorginstellingen, 
onderwijsinstellingen, cultuurfondsen, de woningcor-
poraties en instellingen in de sector ontwikkelingssa-
menwerking.

• Ontslagvergoedingen van bestuurders mogen maxi-
maal één jaarsalaris zijn, met een maximum van € 
75.000,-.

• Voor extern ingehuurde topfunctionarissen die geen 
dienstbetrekking bij de desbetreffende instelling heb-
ben (‘interimmers’) gelden vanaf 1 januari 2016 af-
wijkende regels. De eerste 12 maanden mag het in-
komen niet meer zijn dan de som van € 24.000 per 
maand voor de eerste 6 maanden en € 18.000 per 
maand voor de volgende 6 maanden. Ook geldt een 
uurtarief van maximaal € 175. Na 12 maanden geldt 
de algemene WNT-norm.

Uitbreiding normering topinkomens
Het kabinet wil topinkomens in de (semi)publieke sector 
verder beperken. Nu geldt het ministersalaris als norm 
voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Deze 
norm moet straks gelden voor alle medewerkers in deze 
sector. Dit staat in het regeerakkoord.

Het kabinet wil verder de administratieve lasten verminde-
ren voor alle instellingen. Kleine semipublieke instellingen 
krijgen een vrijstelling van rapportage. Daarnaast wil het 
kabinet het algemeen verbod op bonussen laten vervallen. 
Maar de beloning mag samen met de bonus nooit boven 
de WNT-norm uitkomen van € 179.000 (voor 2016).
Daarom werkt het kabinet aan een wetswijziging.

Openbaarmaking van topinkomens
(Semi)publieke instellingen moeten jaarlijks de inkomens 
en eventuele ontslagvergoedingen van hun topfunctiona-
rissen publiceren in de financiële jaarverslagen. De instel-
lingen moeten deze gegevens ook elektronisch verstrek-
ken aan de verantwoordelijk minister. Hierbij geldt onder 
meer:
• Instellingen moeten altijd openbaar maken wat (voor-

malige) topfunctionarissen verdienen en hoeveel ont-
slagvergoeding zij hebben ontvangen. Of dit nu meer 
of minder is dan de norm die voor deze sector geldt.

• Instellingen moeten van overige medewerkers de 
gegevens publiceren als het inkomen boven het al-
gemene maximum uitkomt. Dat geldt ook voor ont-
slagvergoedingen. Een eerdere vermelding op grond 
van de WNT is ook reden om ontslagvergoedingen van 
gewone medewerkers te publiceren.

• Instellingen moeten overschrijdingen motiveren.

Term Balkenendenorm niet gebruikt
In de volksmond wordt ook wel de term Balkenendenorm 
gebruikt. De Balkenendenorm is genoemd naar Jan Peter 
Balkenende (minister-president van 2002 tot 2010). De 
term wordt in de praktijk gebruikt voor verschillende nor-
men. Daarom kan de term verwarring wekken. De over-
heid gebruikt het woord niet.

Bron: Rijksoverheid

Topinkomens bestuurders (semi)overheid
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Interview   

Ria Kauwenberg-van der Weerden

De heer L.L. Roelofs - 50 jaar lid VPW

Op een van de mooie warme dagen van september reed ik naar het plaatsje Nederasselt. 
Gelukkig waren er eens een keer geen files en was ik ruim op tijd daar. Ik werd allerhartelijkst 
ontvangen, waarna we gezellig in de serre gingen zitten met een kopje koffie en een koekje. 
Het gesprek ging al snel over de tijd van de heer Roelofs bij Rijkswaterstaat, omdat hij nog steeds 
in hetzelfde huis woont waar hij was gaan wonen toen hij bij Rijkswaterstaat in dienst trad. Hij toonde me een mooie 
zilveren speld van zijn 25 jarig jubileum bij VPW waar hij duidelijk trots op is.

De heer Roelofs is van boerenafkomst en hij vertelde dat hij in opleiding was bij een pluimveehouder die hem een baan 
met woonruimte beloofde na zijn opleiding. Toen het uiteindelijk zo ver was kon hij wel de baan krijgen maar niet de 
woonruimte. Die was inmiddels vergeven aan een bekende van de pluimveehouder. Woonruimte was eind 1966 nog zeer 
schaars en toen hij hoorde dat er bij Rijkswaterstaat een vacature vrij kwam met een woonruimte hoefde hij niet lang 
na te denken en stapte hij over naar Rijkswaterstaat. Kort daarna trouwde hij en dit jaar viert het paar dan ook hun 50 
jarig huwelijk.

Ongeveer 37 jaar heeft de heer Roelofs bij Rijkswa-
terstaat gewerkt en hij heeft nooit spijt gehad van 
zijn besluit. Hij is begonnen als  sluisknecht op sluis 
Grave en werd door het volgen van de opleidingen 
sluismeester op deze sluis. In die 37 jaar bij Rijkswa-
terstaat heeft hij veel veranderingen meegemaakt. 
Steeds weer werden de technieken verbeterd en 
veranderden de taken van de sluismeesters. Helaas 
werden de contacten met de schippers hierdoor ook 
steeds minder. Zo nu en dan maakte hij een vaart 
mee op een boot van Rijkswaterstaat om controles 
uit te voeren. Zelf had hij wel zijn papieren hiervoor 
gehaald, maar hij heeft dit nooit als vast beman-
ningslid uitgevoerd. De dagen dat hij inviel op de 
boot waren gewoon een welkome afwisseling. Zo 
was dat ook met de werkzaamheden op de stuw, 
maar dat was gevaarlijk werk en werd door de mees-
ten niet graag gedaan. In 2003 kreeg hij de gelegen-
heid om vervroegd van zijn pensioen te gaan genie-
ten en heeft dat toen aangenomen.  

Vervelen doet het echtpaar zich echter nooit. Toen 
zij nog jonger waren, gingen zij wel eens op va-
kantie aan de Moezel en zijn ze vaker in Bernkastel 
geweest, maar tegenwoordig zoeken ze het allemaal 
wat dichter bij huis en zijn nog zeer actief met sporten en andere activiteiten. De heer Roelofs zit bij twee verschillende 
zangkoren, het kerkkoor in Nederasselt en het Schipperskoor waar voornamelijk watergerichte liedjes tot uitvoer worden 
gebracht. Regelmatig treden ze met het Schipperskoor op in andere plaatsen en dat brengt dan weer veel voldoening 
voor het echtpaar, al wordt het steeds vermoeiender nu ze ouder worden en er op steeds meer evenementen minder 
gelegenheid is om te zitten. Hij gaat ook zo vaak als het kan zwemmen en doet aan Dynamisch Tennis. Dynamisch Ten-
nis..?...? Dat vergde even wat uitleg die ik met veel enthousiasme ook kreeg, het is een spel dat word gespeeld op een 
badmintonveld en  met een ‘softbal’ die onderhands geslagen moet worden en steeds na iedere slag de grond moet 
raken, de telling is als bij tafeltennis, je kunt het enkel en dubbel spelen. Het is als je het ziet een mooi actief spel, dus 
ik heb er weer wat bijgeleerd. Voor mensen van 76 en 77 jaar zijn ze nog heel fit en doen er alles aan het ook zo te 
houden. Ze fietsen dan ook nog regelmatig. Ze hebben het best naar hun zin in hun mooie huisje aan de Maas met aan 
de achterkant het prachtige weidse uitzicht op het boerenland. 

Maar ook hier kwam weer een tijd van afscheid nemen. Na het overhandigen van de oorkonde en het presentje en het 
maken van een foto, namen we hartelijk afscheid.
Dit was mijn laatste interview. Ik heb er telkens weer van genoten en ben blij dat ik zoveel verschillende mensen heb 
ontmoet, waarbij ik een kijkje mocht nemen in hun leven bij Rijkswaterstaat en de vakbond VPW. 
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Belastingservice
De voorbereidingen voor het belastingjaar 2016 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 is € 20,- per lid, voor maximaal 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 2017 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 2016 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 2017 naar info@vpwnet.com
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 1 februari 2017 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 13 februari en 7 april 2017 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



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


