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Van de voorzitter

2

 
Het is half augustus  als ik weer achter mijn scherm 
zit om het stukje van de voorzitter te schrijven. Net 
terug uit Amersfoort  waar ik het bestuur mocht voorzitten, 
gingen mijn gedachten uit naar al die zaken waar wij als 
bestuur over hebben gesproken. Met grote  gedrevenheid 
wordt er hard aan gewerkt om de zaken in goede banen te 
leiden voor de leden die bezwaar hebben aangetekend ten 
aanzien van hun (niet)plaatsing. Trots ben ik op degenen 
die dit mogelijk maken en onvermoeibaar voor de leden 
opkomen. Ik kan u vertellen dat dit een gigantische klus is. Het 
papierwerk rondom een bezwaar moet helemaal correct zijn en 
voor de hoorcommissie moet het bezwaar worden toegelicht 
en verdedigd. Hierin spelen Paul en Trees een belangrijke rol. 
Dat dit veel werk oplevert is duidelijk en daarom wordt ons 
advocatenkantoor Dijkgraaf ook ingezet. Zij gaan nog eens 
meer dan 160 bezwaren over het niet toekennen van een 
consignatievergoeding oppakken. Ook hierin speelt overigens 
het secretariaat van de VPW een belangrijke logistieke en 
inhoudelijke rol. De vraag of deze hectiek zich al eens eerder in 
onze VPW-geschiedenis heeft plaats gevonden werd negatief 
beantwoord. Wat moet ik daarvan dan denken?  Het lijkt er op 
dat er zeer veel onrust en onvrede bij de medewerkers is. Dit 
werpt de vraag op of de werkgever zich hier wel van bewust is.

Ook het van werk naar werk beleid blijkt op diverse manieren 
te worden toegepast. Hoezo uniformiteit? De verschillen zijn 
soms groot en veelal niet uit te leggen.

Zo had het bestuur van Rijkswaterstaat een deksel op de 
financiële pot gelegd om nader te onderzoeken waar al dat 
geld naar toe vloeide. Daardoor zijn er nu leden, die op 
basis van  een wederzijds ondertekende maatwerkregeling 
nadere afspraken hadden gemaakt over hun toekomst, 
die nu ineens geconfronteerd worden met een wijziging 
op deze overeenkomst. De DG van RWS moet uiteindelijk 
een goedkeuring geven. Je kunt dus de vraag stellen of er 
voldoende mandaat aan het bevoegd gezag was verstrekt om 
een rechtsgeldige overeenkomst uit te voeren. Degenen die 
hun regeling al rond hadden zijn spekkoper, maar hoe zit het 
met degenen voor wie de overeenkomst schraler wordt…. De 
VPW zal zich ook over dit onderwerp gaan buigen.

Binnen de pensioenwereld loopt het ook nog niet zo naar wens. 
Op 1 januari 2015 treden nieuwe fiscale regels in werking. 
Daaraan moeten alle pensioenfondsen, ook het ABP, voldoen. 
Binnen deze wettelijke grenzen hebben pensioenfondsen en 
sociale partners echter manoeuvreerruimte.  Maar de tijd gaat 
dringen om alles nog geregeld te krijgen. Er zijn tot nu toe nog 
steeds geen beslissingen genomen, waardoor het ABP-bestuur 
heel weinig tijd krijgt om de uitvoering te realiseren. Voor alle 
duidelijkheid, deze problemen worden niet veroorzaakt door 
de vakbonden of het ABP, maar door de besluiteloosheid van 
onze werkgever. Dit is nu eens een goed voorbeeld van slecht 
werkgeverschap.
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Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort
Tel: 033 – 4650691, Fax: 033 - 4615252
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Portefeuille Medezeggenschap
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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.  

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.
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Mededelingen van kantoor
OP2015
De afgelopen maanden hebben we op kantoor een enorme berg werk verzet. Dossiers 
bestudeerd, bezwaarschriften  geschreven, pleitnotities samengesteld en begeleiden bij de 
hoorzittingen. Paul van Es is mee geweest naar alle hoorzittingen tot nu toe, voor ruim 30 leden.  
Er volgen in september en oktober nog  zo’n 15 á 20 zaken.
Een ongekende klus, maar het geeft ook enorm veel voldoening, want dit is ook precies waar we het 
voor doen: de leden zo goed mogelijk helpen.

Reservediensten en consignatietoeslag
Meer dan 165 leden van de VPW hadden in het voorjaar een verzoek ingediend tot uitbetaling van consignatietoeslag 
bij reservediensten. Dit verzoek is afgewezen, eenieder die een verzoek had ingediend heeft per brief van 21 juli een 
afwijzing ontvangen. 
In overleg met ons advocatenkantoor Dijkgraaf in Den Haag is besloten om een voorlopig bezwaar in te dienen om 
daarmee de termijn veilig te stellen.
In dit voorlopig bezwaar moesten wel alle namen, SAP-nummers en standplaatsen worden vermeld van de leden die 
bezwaar maken. Wederom een enorme logistieke operatie, maar met wat hulp is dit allemaal gelukt. De leden die in dit 
bezwaar participeren is gevraagd een machtiging aan de VPW af te geven. Ook dit verloopt bijzonder voorspoedig, de 
mail- en brievenbus stromen vol.

Klankbordgroep SBF
De komende maanden gaat er gewerkt worden aan een zo goed mogelijke overgangsregeling SBF.
Vanuit de VPW is een klankbordgroep SBF samengesteld die Peter Wulms zo goed mogelijk van informatie en 
argumentatie gaat voorzien. In deze overleggroep zitten VPW-leden met een SBF-55-functie vanuit verschillende regio’s 
en leeftijdsgroepen. Ook is er een VPW-lid die al met FLO is, aan de groep toegevoegd, om de belangen van deze groep 
te laten meewegen in het geheel.
Via de website gaan we u op de hoogte houden.

Ledenaanwas
De inzet die de VPW voor haar leden pleegt blijft niet onopgemerkt en dit trekt nieuwe leden aan. De afgelopen weken 
is er een enorme toestroom van nieuwe leden. Daar zijn we heel blij mee.
Voor het geval u het nog niet wist, de ledenwerver krijgt een cadeaubon van € 12,50 als bedankje. 

Secretariaatsmededelingen Juli-Augustus 2014

Nieuwe leden:
Mevr. M.N. Dronkers    - VWM
Dhr. J.M. van Lit     - VWM
Dhr. H.C. Simons    - VWM
Dhr. M.J.P. Jonk     - VWM
Dhr. G.J. Tetteroo    - VWM
Dhr. L. Boers     - VWM
Mevr. J. Poog     - VWM
Dhr. J.H. Dijkema    - VWM
Dhr. H.C. van der Graaf    - VWM
Dhr. G. Schunselaar    - VWM
Mevr. B. Jansen     - VWM
Dhr. S. van Dorland    - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
J.C.D. Groenen     - Beek en Donk
S.G. Ponne     - Zaamslag

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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In de eerste helft van 2014 had 10 procent van de 
geregistreerde verzuimdagen bij ArboNed te ma-
ken met verzuim door stress. Dat is acht keer meer 
dan vijf jaar geleden.

Dat blijkt uit een analyse van de arbodienstverlener geba-
seerd op ruim 1,1 miljoen werknemers.
‘ArboNed signaleerde in 2013 ook al een toename van ver-
zuim door stress, maar nog nooit veroorzaakten stress-
klachten zoveel verzuim als in de eerste helft van dit jaar,’ 
aldus dr. Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij 
ArboNed. Omgerekend in kosten betekent het dat er in 
de eerste zes maanden van 2014 in Nederland bijna 800 
miljoen euro aan verzuimkosten is betaald door stress.

Werkstress als beroepsrisico
Stress is één van de belangrijkste beroepsrisico’s in Neder-
land geworden. Dit was reden voor minister Asscher van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een campagne te 
starten om werkstress tegen te gaan. Eén van de onderde-
len van de campagne is een test om te checken of je zelf 
te maken hebt met werkstress.

Werkdruk vs. werkstress
Werkdruk en werkstress zijn niet hetzelfde. Grofweg kan 
gezegd worden dat werkdruk een kenmerk is van het 
werk: teveel werk moeten doen in te weinig tijd, met te 
weinig mensen en te weinig (of slecht werkende) hulpmid-
delen. Werkstress is het gevolg van werkdruk en uit zich in 
gezondheidsklachten, zowel lichamelijk als psychisch. Be-
halve werkdruk zijn er ook andere werkgebonden oorza-
ken die tot werkstress kunnen leiden, zoals agressie door 
klanten en traumatische ervaringen.
Werkdruk kan dus een  oorzaak zijn van werkstress. Daar-
om is het goed om als ondernemingsraad (ook) met het 
thema werkdruk aan de slag te gaan.

Minister focust op werkstress
Minister Asscher gaat werkstress aanpakken. De komende 
vier jaar wil hij samen met werkgevers en werknemers 
werkstress bespreekbaar maken en aanpakken.
Dat schreef de minister medio juli in een brief aan de 
Tweede Kamer.

Asscher: ‘Het is nu vaak nog een taboe om over werkstress 
te praten, daar schamen werknemers zich voor. Maar de 
bekende uitspraak “van hard werken wordt niemand ziek”, 
klopt in de praktijk niet. Met hard werken is niks mis, maar 
de randvoorwaarden om dit te kunnen doen moeten er wel 
zijn.’ Er is onder meer een campagne gelanceerd: Check 
je werkstress.

Een derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim  wordt 
veroorzaakt door stress. Hiermee is stress het grootste be-
roepsrisico in Nederland.

Vrouwen geven iets vaker dan mannen aan dat werkstress 
de belangrijkste reden was voor hun laatste verzuim (res-
pectievelijk 32,7% en 29,7%).

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 
één in Nederland. Herken en voorkom stress.

Bron: OR-net 16 juli 2014

Flinke toename stressgerelateerd verzuim

Foto: Ministerie SZW

Foto: ANP
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Artikel
De laatste ontwikkelingen liegen er niet om. Als 
het aan de Tweede Kamer ligt, zijn wij over een 
jaar of drie onze ambtenarenstatus kwijt. Het 
initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden 
Koser Kaya (D66) en Van Hijum (CDA) is namelijk 
op 4 februari jongstleden door een meerderheid 
van de Tweede Kamer aangenomen. Op dit moment 
wordt het wetsvoorstel schriftelijk voorbereid 
door een Kamercommissie voordat behandeling 
in de Eerste Kamer plaats vindt.  Als ook de Eerste 
Kamer groen licht geeft, is daar weinig meer aan te 
veranderen.

Waarom en wat?
De gedachte achter het wetsvoorstel is om normalisering 
van het ambtelijke apparaat in te voeren. Deze 
normalisering is al in de jaren 80 ingezet, waarbij het de 
bedoeling was om de arbeidsvoorwaarden bij de overheid 
steeds meer af te stemmen op wat gebruikelijk is in de 
particuliere bedrijven.

De belangrijkste stappen in dit “normaliseringsproces” zijn 
geweest:
• De invoering in het arbeidsvoorwaardenoverleg 

van het overeenstemmingsvereiste in 1989 en 

van het sectorenmodel in 1993 (normalisatie-
decentralisatie). In 1993 werd het centrale overleg 
over de arbeidsvoorwaarden opgesplitst in acht en later 
zeventien sectoren, o.a. Rijk, provincies, gemeenten 
en waterschappen. Uitsluitend de pensioenen zijn 
nog een bovensectoraal onderwerp. Door deze 
decentralisatie kan iedere sectorwerkgever optimaal 
inspelen op de eigen situatie.

• De in de jaren 90 gestarte “OOW-operatie”: het 
gefaseerd brengen van het overheidspersoneel onder de 
werking van de wettelijke werknemersverzekeringen, 
zoals de WW, ZW en WAO.

• De invoering van de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR) bij de overheid in 1995, waardoor het 
medezeggenschapsrecht is geharmoniseerd met dat 
in de particuliere sector.

• De invoering van de Arbeidstijdenwet in 1996.
• De privatisering in 1996 van het Algemeen Burgerlijk 

Pensioenfonds.
• De vervanging per 1 januari 2006 van de 

Ziekenfondswet door de Zorgverzekeringswet. Tot 
2006 vielen ambtenaren niet onder de algemene 
wetgeving over ziektekosten (Ziekenfondswet), 
maar de in 2006 ingevoerde Zorgverzekeringswet 
geldt wel voor ambtenaren. Daarmee is ook op het 
gebied van ziektekostenverzekeringen sprake van een 
geharmoniseerde situatie.

• In dit proces van toenadering tussen beide 
rechtssystemen past ook het in 2005 in de 
Ambtenarenwet opnemen van een algemene norm voor 
“goed werkgeverschap” en “goed ambtenaarschap”. 
Deze norm is ontleend aan het private arbeidsrecht 
(art. 7:611 BW).

In grove lijnen werkt dit proces toe naar een zo groot 
mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspositie van 
ambtenaren en die van werknemers in de particuliere 
sector. De Ambtenarenwet blijft wel gehandhaafd ten 
behoeve van aspecten die van belang zijn voor het 
ambtelijk functioneren.

Wel ambtenaar...
De overheid kan haar taken niet verzaken zoals een bedrijf 
activiteiten kan staken en de burger kan niet bij een andere 
Overheid terecht. 
Van een ambtenaar wordt veel verwacht. Onze overheid 
verlangt van hen een hogere mate van integriteit, 
voorbeeldgedrag en een oncorrumpeerbaar karakter. Een 
ambtenaar behoort vrij te zijn van belangenverstrengeling 
en zelfs de vrijheid van meningsuiting is beperkt. Deze 
zaken zijn per wet (Ambtenarenwet) geregeld en wapperen 
als een vaandel boven onze alledaagse handelingen. Niets 
vreemds zou je zeggen, een beetje nobel zelfs, maar dat 
geldt toch ook voor de particuliere sector? Niet helemaal 
dus. Dat verschilt per werkgever en per contract. Nergens 

Normalisering rechtspositie ambtenaren
Door: Trees Overhein
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is de standaardcontrole op medewerkers op deze aspecten 
zo groot als bij de overheid. Waar kan men  bijvoorbeeld 
juridisch op de vingers worden getikt als een bijbaantje 
niet gemeld wordt? 

Een ambtenaar mag geen speelbal van de politiek worden, 
omdat hij bijvoorbeeld kritisch is op de bestuurder waar 
hij voor werkt. Bovendien willen we niet dat ambtenaren 
gewoon op straat gezet kunnen worden als het beleid 
na verkiezingen verandert. De overheid is als wetgever 
wel een bijzondere werkgever, maar toch ook gewoon 
een werkgever die verantwoordelijk en fatsoenlijk moet 
omgaan met haar medewerkers.

De aanstelling van ambtenaren
Wat betekent de nieuwe wet voor de aanstelling van 
ambtenaren? Er komt een nieuwe definitie van wat 
ambtenaren zijn, namelijk degenen die krachtens een 
arbeidsovereenkomst bij een overheidswerkgever 
werkzaam zijn. Met overheidswerkgever wordt dan 
bedoeld de staat, provincie, gemeente, waterschap, maar 
ook UWV, TNO, CBR en Staatsbosbeheer. Dat betekent 
dat als je geen arbeidsovereenkomst hebt met een 
overheidswerkgever hebt gesloten, je geen aanstelling 
krijgt waaraan de ambtelijke status is verbonden.
Denk daarbij aan stagiaires, uitzendkrachten, 
gedetacheerde medewerkers en payrolkrachten.

Hoe zit het dan met de ambtelijke status?
Alle ambtenaren behouden wel de ambtelijke status als 
het gaat om b.v. het integriteitbeleid, het afleggen van 
de ambtseed en b.v. sancties wegens plichtsverzuim. 
De beperkingen in de grondrechten blijven ook 
gehandhaafd, dus b.v. wel opgave van nevenfuncties, 
geheimhoudingsplicht, beperkte vrijheid van meningsuiting 
e.d. De huidige rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke 
bepalingen blijven na de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet voor de ambtenaar met een arbeidsovereenkomst 
vooralsnog gehandhaafd, maar bij de eerstvolgende CAO 
na de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie 
Ambtenaren moeten die bepalingen in de CAO worden 
opgenomen.
Als dan de plannen van de Tweede Kamer tot uiting worden 
gebracht, komen de verhoudingen scheef te liggen, met 
aan de ene kant een heel pakket aan eisen en aan de 
andere kant het verdwijnen van onze ontslagbescherming. 

Overgang van oude naar nieuwe ambtenaar
Het private arbeidsrecht wordt van toepassing op 
de ambtenaar. Niet de bestuursrechter, maar de 
burgerlijke rechter zal dus voortaan gaan oordelen bij 
arbeidsgeschillen tussen overheid en ambtenaren. De 
bijzondere ontslagprocedures voor ambtenaren komen 
daarmee te vervallen. Ontslag op grond van verstoorde 
arbeidsverhoudingen zal daardoor een stuk gemakkelijker 
worden. 
Het streven is om de wijzigingen in het huidige ontslagrecht 
met ingang van 1 juli 2015 in werking te laten treden. 
Lopende procedures op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht worden nog afgehandeld op basis van 
dat recht dat gold vóór de inwerkingtreding van de Wet 
Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.
Dit nieuwe ontslagrecht is een gesloten stelsel van 
ontslaggronden, waarbij er bij ontslag in verband 
met bedrijfseconomische redenen en langdurige 
arbeidsongeschiktheid toestemming nodig is van het UWV.
Zijn er persoonlijke ontslagredenen, zoals disfunctioneren, 
een verstoorde arbeidsrelatie en verwijtbaar handelen 
van de werknemer, dan gaat de ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst via de kantonrechter. In plaats van 
een ontslagvergoeding zal (kan) een transitievergoeding 
worden gegeven.

Uitzonderingen
Het is de bedoeling dat een klein deel van de 600.000 
ambtenaren van de ‘normalisering’ wordt uitgezonderd. Het 
gaat daarbij om een beperkte groep, die om uiteenlopende 
redenen ook in de toekomst de huidige publiekrechtelijke 
geregelde bijzondere ambtelijke rechtspositie moet 
behouden. Het gaat dan om groepen ambtenaren die 
belast zijn met het handhaven van de wet, openbare orde 
en nationale veiligheid. De volgende categorieën worden 
genoemd:
• Militaire ambtenaren bij de krijgsmacht. Aan hen 

worden dermate vergaande eisen gesteld met 
bijzondere beperkingen van hun grondrechten (bv. het 
stakingsrecht) en een bijzonder tuchtrecht, zodat een 
publiekrechtelijke rechtspositie noodzakelijk is om die 
arbeidsverhoudingen te regelen.

• De magistratuur (rechtelijke macht en openbaar 
ministerie) en de leden van de Hoge Colleges van 
Staat. Hun kerncompetentie is “onafhankelijk” en kan 
niet in een arbeidsverhouding (arbeidsovereenkomst) 
worden geregeld waarin de gezagsverhouding centraal 
staat.

• Een groep benoemde ambtenaren, zoals ministers, 
staatssecretarissen, burgemeesters en commissarissen 
van de Koningin. Maar ook leden van zelfstandige 
bestuursorganen, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Miljoenenoperatie
Elk dubbeltje wordt door de overheid omgedraaid, maar 
bij deze ‘normalisatie’-operatie vliegen de miljoenen over 
tafel. Er is een grote onzekerheidsfactor, maar volgens 
recent onderzoek gaat het minstens € 53 miljoen kosten, 
oplopend tot wellicht € 186 miljoen. Dat wordt in de 
toekomst weliswaar terugverdiend, maar dan hebben we 
het over 7 tot 28 jaar. Zolang moeten we wachten tot die 
kleinere overheid ons ook nog wat oplevert .... 
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Bron: OR-net

OR-artikel: Tips bij adviesrecht

Adviesaanvraag schriftelijk indienen 
Zorg dat de bestuurder de adviesaanvraag met de 
bijbehorende informatie schriftelijk indient. In de 
adviesaanvraag moet concreet vermeld staan waarover 
de bestuurder advies vraagt. Een bestuurder kan dus niet 
volstaan met: ‘Hierbij vragen wij de ondernemingsraad 
advies uit te brengen over bijgevoegde notitie’. 

Controleer op voldoende informatie 
Beoordeel de adviesaanvraag direct na ontvangst op de 
wettelijk verplichte informatie. In een adviesaanvraag 
moet de bestuurder aangeven: 
• Welk voorgenomen besluit hij wil nemen
• Waarom hij dit besluit wil nemen 
• Wat de gevolgen hiervan zijn voor het personeel 
• Welke maatregelen de bestuurder neemt tegen 

eventuele negatieve consequenties voor het personeel 

Waar moet een goede adviesaanvraag aan voldoen? 
Wat is een goede adviesaanvraag? En waar moet een 
advies aan voldoen, wil dat kwaliteit hebben? Deze vragen 
kreeg de voorzitter van de Ondernemingskamer van het 
Gerechtshof in Amsterdam voorgelegd. Hij waarschuwde bij 
voorbaat dat een algemeen antwoord op deze vragen wat 
hoog gegrepen was. Hij gaf een schets van het adviesrecht 
en een aantal uitgangspunten met voorbeelden. 

Gelijkwaardig tijdens het overleg, maar niet bij de 
besluitvorming. 
De bestuurder en de OR zijn gelijkwaardige partners. 
Tenminste, zolang het gaat om het nadenken en 
debatteren over het beleid van de onderneming. En om 
de voorgenomen besluiten die op dat beleid betrekking 
hebben. Het enige verschil  tussen hen is, in dit opzicht, 
dat de ondernemer het initiatief neemt tot het debat. 
Maar afgezien daarvan kan hij geen bijzondere positie 
claimen. Beide partijen kunnen dus aanspraak maken 
op een gelijkwaardige behandeling en een gelijkwaardig 
discussieniveau. Anders is dat wanneer het advies heeft 
plaatsgevonden. Dan neemt de ondernemer zijn beslissing. 
Ook als de OR het met die keuze niet eens is. 

Artikel 23, 24 en 25 van de WOR 
Zijn glasheldere standpunt baseerde de voorzitter van de 
Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam 
op artikelen uit de WOR. Artikel 23 van die wet verplicht de 
bestuurder tot regelmatig overleg. Artikel 24 leert dat de 
bestuurder, zodra er besluiten in voorbereiding zijn, dat aan 
de ondernemingsraad moet mededelen. Ook moet daarbij 
worden afgesproken hoe de OR in de besluitvorming wordt 
betrokken. Op grond van artikel 25 moet de bestuurder, 
zodra hij het voornemen heeft een besluit te nemen, de 
OR om advies vragen.

De OR heeft zeker invloed! 
De OR moet daarbij wezenlijke invloed kunnen uitoefenen. 
De bestuurder moet uiteenzetten waarom hij een besluit 

wil nemen en welke gevolgen dat heeft. Daarover moet 
minstens één maal overleg worden gevoerd. De voorzitter 
van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in 
Amsterdam: “Het is duidelijk dat de OR op voet van 
gelijkheid en gelijkwaardigheid, zowel wat betreft positie 
als wat betreft het recht op informatie, deelneemt aan de 
discussie over de besluitvorming in een onderneming. 

WOR-artikel 26: ongelijkwaardigheid
De ongelijkwaardigheid bij het nemen van besluiten 
blijkt uit artikel 26. Daarin is het beroepsrecht van de 
OR geregeld. De Ondernemingskamer beslist niet ‘welke 
van de twee standpunten voor meer juist moet worden 
gehouden, doch slechts over de vraag of de keuze van de 
bestuurder in redelijkheid verdedigbaar is.’ Om te kunnen 
toetsen of het standpunt van de bestuurder redelijk is, 
moet hij dit wel tegenover het andersluidende standpunt 
van de OR weten te verdedigen. 

Discussie naar behoren? 
De Ondernemingskamer toetst in volle omvang of de 
discussie naar behoren heeft plaatsgevonden. Maar zij 
is terughoudender in de beoordeling of het juiste besluit 
is genomen. Dat vloeit direct voort uit het onderscheid 
tussen enerzijds de gelijkwaardigheid van de partners 
tijdens het overleg en de ongelijkwaardigheid bij de 
beslissing. “Wanneer de bestuurder de OR niet volledig 
in de discussie heeft betrokken, kan zijn besluit geen 
standhouden, hoe verstandig dat besluit ook moge zijn. 
Wanneer na afloop van een fatsoenlijke discussie de 
bestuurder tot een besluit komt dat niet onredelijk is, heeft 
hij voorrang boven de ondernemingsraad. Oók al zou een 
ander besluit ook redelijk of misschien wel redelijker zijn”, 
aldus de voorzitter van de Ondernemingskamer van het 
Gerechtshof in Amsterdam. 

Wondermiddel bestaat niet 
Er bestaat geen altijd werkend recept voor een goede 
adviesaanvraag of een goed advies, beklemtoont de 
voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof 
in Amsterdam. Veel hangt af van de verhoudingen tussen 
bestuurder en OR, de aard van het overleg, het betrokken 
vraagstuk en van het type onderneming. Verder zegt 
hij: “Maar gezond verstand, zakelijk willen debatteren, 
het kennen van de eigen positie, het beheersen van de 
materie, de vragen stellen die leven én die vragen willen 
beantwoorden, fair overleg voeren en geen dubbele 
agenda’s erop nahouden: dat is een aantal uitgangspunten 
die de weg kunnen wijzen”. 

Doe uw voordeel met deze oneliners
Bestuurders en OR’en: doe uw voordeel met de 
uitgangspunten tijdens adviesprocedures. Let op: het zijn 
geen wondermiddelen, maar uitgangspunten die de 
vorm hebben van oneliners. Als reorganisatie geboden 
is, is het aandragen van alternatieven vaak zinvoller dan 
alleen ‘nee’ zeggen. Een helder voorbeeld is de OR van 

Het adviesrecht van de ondernemingsraad staat omschreven in artikel 25 van de Wet 
op de ondernemingsraden. Waar moet de ondernemingsraad op letten wanneer hij een 
adviesaanvraag ontvangt? 
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X BV. De Ondernemingskamer kwam tot de conclusie dat 
de ondernemer het belang van X BV onvoÎdoende had 
afgewogen tegenover het belang van het concern. Die 
conclusie was mede gestoeld op het gegeven dat de door 
de OR aangedragen alternatieven niet waren onderzocht. 
Het gevolg van deze beslissing: X BV werd overgenomen 
door de vennootschap waar de OR zijn voorkeur voor had 
uitgesproken. 

Het is niet ongevaarlijk om akkoord te gaan met tijdelijke 
reorganisatiemaatregelen. De ondernemingsraad van 
XX BV ging akkoord met een tijdelijke overheveling van 
werkzaamheden van de ene werf naar de andere. Toen 
de ondernemer anderhalf jaar later de ene werf definitief 
wilde sluiten was het voor de OR buitengewoon lastig om 
goede argumenten te vinden om dat tegen te houden. Dat 
lukte dan ook niet. 

Een goed advies is eenduidig, zonder te veel 
compromissen. 
De OR van de XXX dienst Noord-Holland adviseerde 
positief, maar verbond daar maar liefst 26 bezwaren aan. 
Die bezwaren hadden het karakter van voorwaarden. 
Zo’n advies sterft in eigen schoonheid. Een goed advies is 
gestoeld op correcte gegevens: de OR moet doorvragen 
en de gegevens kritisch benaderen! De centrale 
ondernemingsraad van XXXX was bij het afgeven van een 
positief advies uitgegaan van gegevens die de OR van het 
kruideniersconcern had gekregen. Deze gegevens waren 
op zich niet onjuist, maar zonder nadere analyse niet goed 
te begrijpen. De OR had deze fout geïnterpreteerd en 
probeerde op het positieve advies terug te komen. Dat 
mislukte. De Ondernemingskamer oordeelde dat de OR 
het aan zichzelf te wijten had dat hij op het verkeerde 
been had gestaan. 

Een goed advies is gestoeld op correcte gegevens: 
De bestuurder moet deugdelijke gegevens en kloppend 
cijferwerk geven! Total Nederland NV had zich onvoldoende 
verdiept in de belastingtechnische consequenties voor de 
werknemers, toen zij haar locatie van Rotterdam naar 
Antwerpen wilde verplaatsen. De onderneming ging ervan 
uit dat de werknemers wel mee zouden verhuizen. 
Een reorganisatiebesluit met betrekking tot een deel 
van de onderneming, moet passen binnen het algemene 

ondernemingsbeleid. Of, als het daarvan afwijkt, moet dat 
gemotiveerd gebeuren. Een sprekend voorbeeld is het 
besluit van XXXXX om bepaalde diensten onder te brengen 
bij een callcenter. De OR viel dat besluit aan op grond 
van het concernbeleid dat gericht was op het behoud van 
arbeidsplaatsen. 

Een adviesaanvraag bevat afdoende informatie 
over de beoogde nieuwe situatie. 
De OR van de XXXXXXX Holding BV adviseerde negatief 
over een overdracht van de onderneming omdat hij 
enkele belangrijke zaken niet kon beoordelen. Dat betrof 
de nieuwe financiële en organisatiestructuur, de vraag 
of er na overname geïnvesteerd zou worden, de vraag 
hoe de medezeggenschap geregeld was en de vraag 
welke arbeidsvoorwaarden zouden gaan gelden. De 
Ondernemingskamer oordeelde dat dit relevante vragen 
waren waarop slechts een vaag antwoord was gegeven. 
Het ondernemersbesluit werd niet redelijk bevonden. 

Opvragen meer informatie 
Is de adviesaanvraag niet compleet, vraag dan schriftelijk 
de ontbrekende informatie op. Geef hierbij aan dat 
de behandeling van de adviesaanvraag stil ligt tot de 
betreffende informatie is ontvangen. Meldt hierbij ook 
voor welke datum de ondernemingsraad de informatie 
nodig heeft, om zo te voorkomen dat de bespreking van 
het onderwerp in de OR-vergadering stagneert. 

Meer tips over het adviesrecht
Het adviesrecht is het meeste gebruikte recht van 
de OR. Over veel kwesties, lees artikel 25 in de Wet 
op de ondernemingsraden, moet de directie aan de 
OR een advies vragen, voordat ze dat besluit kan 
uitvoeren. Hierbij een aantal tips voor de praktijk. 

Adviesaanvraag schriftelijk indienen 
Zorg dat de bestuurder de adviesaanvragen met de 
bijbehorende informatie steeds schriftelijk indient. In de 
adviesaanvraag moet concreet vermeld staan waarover 
de bestuurder advies vraagt. Een bestuurder kan dus niet 
volstaan met: "Hierbij vragen wij de ondernemingsraad 
advies uit te brengen over bijgevoegde notitie". 

Hoe lang mag de ondernemingsraad erover doen? 
De ondernemingsraad moet zijn advies binnen redelijke 
termijn uitbrengen. Bepaal daarom in overleg met de 
bestuurder per onderwerp wat een redelijke termijn is. 

Een eenvoudige structuurwijziging van de organisatie 
vergt nu eenmaal minder tijd om als ondernemingsraad 
te beoordelen dan een voorstel tot fusie of complexe 
reorganisatie. De bestuurder kan niet eenzijdig een 
termijn aan de OR opleggen. De bestuurder zal vaak 
haast hebben, maar laat je niet opjagen. De tijd staat aan 
jouw kant. Probeer de adviesaanvraag wel efficiënt, maar 
ook zorgvuldig af te handelen. 

Wat gebeurt er in de nabije toekomst? 
Bij de bespreking van de algemene gang van zaken 
(2 maal per jaar) moet de bestuurder inzicht geven in 
toekomstige ontwikkelingen. Hierbij meldt de bestuurder 
dus ook welke adviesaanvragen de komende periode 
aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Spreek 
tijdens dit overleg al af op welke momenten de OR bij de 
adviesaanvragen betrokken wil worden, zodat het advies 
van de ondernemingsraad straks van wezenlijke invloed 
kan zijn op het voorgenomen besluit van de bestuurder. 
Dit is wettelijk verplicht. Bovendien kan de OR zich dan al 
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vroeg voorbereiden op het betreffende thema. Los van 
de informatie die hij in de toekomst van de bestuurder 
krijgt. 

Controleer op voldoende informatie 
Beoordeel de adviesaanvraag direct na ontvangst op de 
wettelijk verplichte informatie. In een adviesaanvraag 
moet de bestuurder aangeven: 
• Welk voorgenomen besluit hij wil nemen 
• Waarom hij dit besluit wil nemen 
• Wat de gevolgen hiervan zijn voor het personeel 
• Welke maatregelen de bestuurder neemt tegen 

eventuele negatieve consequenties voor het 
personeel. 

Opvragen meer informatie 
Is de adviesaanvraag niet compleet, vraag dan schriftelijk 
de ontbrekende informatie op. Geef hierbij aan dat de 
behandeling van de adviesaanvraag stil ligt tot de 
betreffende informatie is ontvangen. Meldt hierbij ook 
voor welke datum de ondernemingsraad de informatie 
nodig heeft, om zo te voorkomen dat de bespreking van 
het onderwerp in de OR-vergadering stagneert. 
 
Het sociaal plan 
Bij ingrijpende gevolgen voor het personeel moet de 
bestuurder in overleg met de vakbonden een sociaal 
plan vaststellen. Breng in dergelijke gevallen alleen 
advies uit wanneer het sociaal plan is toegevoegd aan 
de adviesaanvraag. Dit geeft de ondernemingsraad de 
gelegenheid om nog invloed uit te oefenen op het sociaal 
plan door in zijn advies bijvoorbeeld aan te geven welke 
maatregelen hij mist in het sociaal plan en vervolgens de 
bestuurder te adviseren hierin wel te voorzien. 

Contact met de vakbonden 
Over het sociaal plan heeft de OR de mogelijkheid om 
vroegtijdig contact met de vakbonden op te nemen en 
zijn wensenlijstje aan de vakbonden kenbaar te maken, 
voordat zij het overleg met de bestuurder in gaan. 

Contact met de achterban? 
Bepaal vroegtijdig of het wenselijk is de achterban of 
delen daarvan te raadplegen voordat de OR zijn mening 
over het onderwerp gaat vormen. Zo ja, stel dan met 
elkaar vast op welke manier hieraan wordt 
vormgegeven (uitnodigen delegatie in de OR-vergadering, 
bezoek aan het werkoverleg, steekproefsgewijs 
mensen bevragen, schriftelijk vragen voorleggen, 
achterbanraadpleging, enz.) en op welk moment. 

Alle informatie compleet? 
Zet het onderwerp pas op de OR-agenda, wanneer 
voldoende informatie beschikbaar is. Op deze manier 
wordt er geen onnodige tijd aan verspilt en wordt er 
niet op basis van incomplete informatie een oordeel 
geveld, mening gevormd of besluit genomen. Bespreek 
daarom welke vragen de OR nog heeft en overleg met de 
bestuurder hoe deze vragen zo snel mogelijk beantwoord 
kunnen worden. 

Bespreking van de adviesaanvraag 
De OR kan zich bij de behandeling van een adviesaanvraag 
de volgende vragen stellen: 
• Kijkend naar het voorgenomen besluit van de 

bestuurder, hoe zou volgens de OR de ideale situatie 

er uit moeten zien? 
• In hoeverre komt dit overeen met het voorstel van 

de bestuurder? 
• In hoeverre wijkt dit af van het voorstel van de 

bestuurder? 
• Wat zijn de positieve en negatieve aspecten van het 

voorstel? 
• Wat mist de OR in het voorstel? 
• Welke conclusie kan de OR op basis van bovenstaande 

uitkomsten trekken? 

Het overleg met de bestuurder 
Het voorgenomen besluit moet ten minste één keer in 
de overlegvergadering besproken worden. Bereid deze 
vergadering met behulp van bovenstaande vragen 
goed voor. Maak een overzicht van zaken waarover de 
OR met de bestuurder van gedachten wil wisselen en 
verzamel punten waarover de OR concrete toezeggingen 
van de bestuurder wil krijgen. Spreek hierbij goed af 
wie namens de OR de woordvoerders zijn en wie hen 
zullen bijvallen op momenten dat dit nodig is. Let op dat 
toezeggingen juist worden opgenomen in het verslag van 
de overlegvergadering. 

Het standpunt van de ondernemingsraad 
Bepaal in de eerstvolgende OR-vergadering het standpunt 
van de OR. Bespreek ook of en wanneer de OR een 
evaluatie wil ontvangen en welke elementen opgenomen 
moeten worden in deze evaluatie. Neem dit straks ook 
mee in het advies van de OR. 
 
De inhoud van het advies 
Stel met elkaar de ingrediënten samen voor het uit te 
brengen advies. Waarbij het de voorkeur heeft een 
inhoudelijk advies uit te brengen. In de vorm van het 
puntsgewijs weergeven van de mening van de OR op een 
aantal onderdelen van het voorgenomen besluit. Vermijdt 
in het advies het woord "positief" gekoppeld aan een 
aantal voorwaarden. 

De reactie van de bestuurder 
De bestuurder moet de OR vervolgens schriftelijk melden 
of hij het advies van de OR (deels) al dan niet 
overneemt. Neemt hij het niet of gedeeltelijk over, dan 
moet hij dit argumenteren. Beoordeel het definitieve 
besluit van de bestuurder op overeenkomsten en 
afwijkingen van het uitgebrachte advies en bespreek met 
elkaar de gebruikte argumenten. Controleer ook of de 
bestuurder alle toezeggingen nakomt die bijvoorbeeld 
tijdens de bespreking in de overlegvergadering zijn 
gedaan. Trek op basis hiervan conclusies. Met andere 
woorden, geeft de uitkomst hiervan de OR aanleiding tot 
verdere stappen of kan de bestuurder met de invoering 
van start gaan. 

Toetsen bij de achterban 
Vraag enige tijd na de invoering aan de betrokken 
medewerkers hoe het traject is uitgevoerd en of ze nog 
tegen problemen zijn aangelopen. Onderneem op basis 
van de uitkomst de bijbehorende actie. 

Evaluatie werkwijze OR 
Evalueer de gevolgde werkwijze van de OR. Kijk kritisch 
naar de eigen rol en stel vast wat er goed ging en wat 
niet en welke aandachtspunten dit oplevert voor de 
behandeling van een volgende adviesaanvraag. 
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Individuele 
Belangenbehartiging
Plaatsingsprocedure OP2015 RWS

Zoals u bekend zijn er veel bezwaren ingediend (ruim 400) ten aanzien van de plaatsingen in het kader van het 
Ondernemingsplan 2015 van Rijkswaterstaat.
De VPW heeft veel leden ondersteund bij het samenstellen van de gronden van bezwaar en, naar nu blijkt, hebben 
ook overige leden deze gronden van bezwaar gebruikt. Helaas was het secretariaat van de VPW hier veelal niet van 
op de hoogte. Dat is jammer want daarmee was het lastig om deze leden te ondersteunen  bij de behandeling van de 
bezwaren tijdens de hoorzittingen.
Gelukkig is alles toch nog goed gekomen, door tijdig reageren van het secretariaat, waardoor uiteindelijk tot nu toe alle 
hoorzittingen goed zijn verlopen.

Het blijkt ook dat deze ondersteuning van de VPW aan haar leden, reden is geweest voor een flink aantal collega’s om 
lid te worden van de VPW. Dit ondanks het feit dat een aantal van hen reeds lid waren van een andere vakorganisatie. 
Daaruit blijkt dat de ondersteuning van de VPW goed aansluit bij de wensen van haar leden wat natuurlijk heel fijn is 
om te constateren.
Minder fijn is het om vast te stellen dat gebleken is dat er door de werkgever onvoldoende gebruik is gemaakt van de 
mogelijkheden om te trachten een formele bezwaarprocedure te vermijden door te trachten de gronden van bezwaar 
weg te nemen. Tijdens de diverse hoorzittingen is duidelijk geworden dat er daardoor onvoldoende getracht is om in 
overleg tot oplossingen te komen. Daarom is door de verschillende hoorcommissies, op verzoek van de bezwaarden, 
besloten om alsnog de gelegenheid te geven om deze mogelijkheden te verkennen. Hiertoe is in eerste instantie een 
periode van 3 weken afgesproken, waarbij het advies van de hoorcommissie gedurende deze periode wordt opgeschort. 
Naar het zich laat aanzien gaat deze periode verlengd worden.
Inmiddels is de VPW met de werkgever in overleg om diverse opties te verkennen om alsnog tot een oplossing te geraken 
waarin zowel de werkgever als de bezwaarden zich kunnen vinden. Dit is een goede zaak, omdat daardoor alsnog een 
zogenaamde “minnelijke schikking” tot de mogelijkheden behoort. Uiteraard is er overleg met de bezwaarden om een 
goede afstemming te veroorzaken. Zonder direct op details van de diverse bezwaarzaken in te gaan, zal de VPW u over 
de voortgang van deze bezwaarprocedures op de hoogte houden.

Functieherwaardering
Een ander onderwerp dat thans de nodige aandacht heeft zijn de resultaten van de herbeschrijving en herwaardering 
van een achttal functies binnen de dienst VWM van Rijkswaterstaat. 
Het resultaat van deze herwaardering is dat er geen schaalverhogingen binnen deze functies heeft plaatsgevonden. 

Integendeel, een tweetal functies is zelfs in 
functieniveau verlaagd. Deze uitkomst is voor de 
betrokkenen volstrekt onbegrijpelijk en volledig 
onverwacht. Naar aanleiding van deze resultaten 
zal ook hier de VPW haar leden ondersteunen in 
een vervolgprocedure. De eerste actie zal zijn om 
de onderbouwing van de waarderingsresultaten 
objectief te beoordelen. Indien er een reden is 
om deze waarderingsresultaten te bestrijden 
zal er een bezwaarprocedure worden gestart 
via de Commissie van Advies Bezwaren 
Functiewaardering (CABF). De CABF toetst bij de 
behandeling van de bezwaren de inhoud van de 
feitelijk opgedragen functie van de ambtenaar 
aan het door de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde 
normeringsstelsel (FUWASYS).
Ook over dit onderwerp zal de VPW u op de 
hoogte houden.

Paul van Es
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20 juni 2014 - Zo’n tweehonderd neerslagwaarne-
mers hebben op donderdag 19 juni het KNMI be-
zocht om te horen en zien wat het KNMI met hun 
dagelijkse metingen doet. Dag in, dag uit tappen 
325 neerslagwaarnemers iedere ochtend op een 
vast tijdstip handmatig de regenmeter af, of meten 
zij zo nodig de dikte van de sneeuwlaag. Allemaal 
op vrijwillige basis. Als dank voor deze inspanning 
heeft het KNMI een speciale dag voor deze neer-
slagwaarnemers georganiseerd. 
Bron: KNMI

De hoge dichtheid van het 
neerslag meetnetwerk van het 
KNMI wordt in stand gehouden 
door deze vrijwillige neerslag-
waarnemers. Die dichtheid is 
van groot belang omdat neer-
slag lokaal heel erg kan ver-
schillen. Wie zijn deze neer-
slagwaarnemers? Wat beweegt 
hen om dit te doen? Wat vinden 
zij hier leuk en interessant aan? 
Hieronder portretten van de 
mensen achter de stipjes op de 
neerslagkaart: de meetpunten 
Edam, Volkel en Siebengewald. 

Meetpunt Edam
Sinds 1994 meten ze bij Stich-
ting Waterproef in Edam neer-

slag voor het KNMI. Chemisch analist Bram Aalbregtse is 
de huidige neerslagwaarnemer die ervoor zorgt dat iedere 
dag de neerslagmeter achter het gebouw van het water-
laboratorium wordt afgelezen en het resultaat wordt door-
gebeld naar het KNMI. Ja, en in het weekend meet hij 
ook. Hij woont toch in de buurt en kan het vaak combine-
ren met andere uitstapjes. Een kleine moeite volgens hem 
maar hij geeft toe dat het pas echt interessant wordt als 
het serieus heeft geregend. Interesse in het weer had hij 
overigens altijd al; thuis staat er ook sinds jaar en dag een 
regenmeter. Dus toen een oud-collega hem midden jaren 

negentig vroeg of hij ook de KNMI-regenmeter van 
Edam bij wilde houden, was maar één antwoord mo-
gelijk. De oud-collega moest vaak weg om monsters te 
nemen en zocht tevens vervanging tijdens vakanties. 
Bram Aalbregtse nam het steeds meer over en zo’n 
twaalf jaar geleden werd hij officieel de man die de 
lange meettraditie van neerslagmeetpunt Edam voort-
zette. Op dit meetpunt wordt namelijk al meer dan 
honderd jaar neerslag gemeten. Vóór Stichting Water-
proef deed het Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier deze regenmetingen voor het KNMI. De 
jonge garde staat klaar om het stokje van Aalbregtse 
met de tijd over te nemen. Ze werken er toch, rede-
neren ze, en doen het graag voor collega Bram. Aan 
hen zal de continuïteit van meetpunt Edam niet liggen. 
Een mogelijke fusie met verhuizing is een grotere be-
dreiging voor de toekomst van de lange meetreeks van 
meetpunt 224. 

Meetpunt Volkel
Meetpunt 920 is Ton en José Schepens uit Odeliapeel. 
Of beter gezegd: José is de neerslagwaarnemer van 
het meetpunt bij vliegveld Volkel. Een jaar of tien gele-
den stond Joyce Mahabier Panday van het KNMI voor 
de deur met de vraag of zij neerslagwaarnemer voor 
het KNMI wilden zijn. De toenmalige neerslagwaarne-
mer in de buurt van vliegveld Volkel stopte er na vijf-
tien jaar mee en de woonlocatie van de Schepens zou 

De mens achter het meetpunt

Locaties neerslagstations

Neerslagwaarnemers bezoeken de windtunnel van het KNMI
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Het was allang bekend, maar met ingang van 2015 is het dan echt zover. Dan schaft de overheid de part-
nertoeslag AOW af voor nieuwe gevallen. De maatregel treft de toekomstige AOW’ers, die zijn geboren 
na 1949. AOW’ers, die zijn geboren vóór 1950, hebben er geen last van. Zij krijgen echter wel te maken 
met scherpere regels.

Hoe is het op dit moment geregeld? Wie heeft recht op een partnertoeslag AOW?
Samenwonende en gehuwde AOW’ers met een jongere partner hebben recht op partnertoeslag als deze partnert de 
AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Dan ontvangen ze dan naast hun eigen AOW-pensioen voor gehuwden (€ 760,- 
bruto) ook een partnertoeslag AOW (€ 734,-).
Voorwaarde is wel dat de partner geen of weinig eigen inkomen heeft.
De toeslag stopt als het inkomen van deze jongere partner stijgt of als deze partner zelf de AOW-gerechtigde leeftijd 
bereikt.

Geen partnertoeslag voor AOW’ers die zijn geboren na 1949.
Met ingang van 2015 ontvangt een AOW-er elke maand één AOW-pensioen voor gehuwden. Dat is niet nieuw. Heeft 
hij echter een jongere partner met weinig of geen eigen inkomen, dan krijgt hij géén partnertoeslag AOW. Dat is wel 
nieuw. Die jongere partner krijgt pas recht op een AOW-pensioen voor gehuwden als deze zelf de AOW-gerechtigde 
leeftijd bereikt.

Scherpere regels voor AOW’ers die zijn geboren voor 1950.
1. Heeft een AOW’er geen partnertoeslag omdat de partner te veel verdient? Dan kan hij/zij daar in een andere situatie 
wel recht op krijgen. Dat is het geval als het inkomen van zijn partner in 2014 zo sterk daalt dat hij aan de voorwaarden 
gaat voldoen voor partnertoeslag. Stel dat dit in 2015 gebeurt of later, dan heeft deze partner geen recht meer op een 
partnertoeslag AOW.
2. Een AOW’er kan zijn partnertoeslag kwijtraken als het inkomen van de partner stijgt. Dat is niet nieuw. Wél nieuw is 
de regel die in 2015 van kracht wordt: gaat het inkomen van de partner vervolgens weer omlaag, dan krijgt de AOW’er 
niet opnieuw recht op een partnertoeslag AOW.

Partnertoeslag AOW verdwijnt in 2015

een prima alternatief zijn. Vrijstaand met een autobedrijf 
aan huis zodat de bewoners vaak thuis zijn. Ach, waarom 
niet, dacht José Schepens. Het zal toch maar voor een 
paar maanden zijn, dacht ze. Maar de regenmeter van het 
KNMI staat inmiddels al tien jaar in hun tuin. Ze vindt het 
nu echt leuk om de neerslagmetingen bij te houden. Ze 
kijkt bewuster naar het weerbericht en verdiept zich in de 
materie. En wat helemaal leuk is dat buren bij hen aan de 
deur komen om te vragen hoeveel het heeft geregend. 
Nee, het kost helemaal niet zoveel moeite. Ook niet om 
vervanging te vinden tijdens vakanties. De buurman vindt 
het ook leuk om te doen. Of de zoon doet het en zelfs 
de poetsvrouw die een dorp verder op woont, komt op 
de fiets om te meten als zij er niet zijn. Als je aan zoiets 
begint, moet je er ook voor staan, luidt het devies van de 
Schepens. Zolang ze er plezier in hebben, blijven ze het 
doen. Misschien nog wel tien jaar. 

Meetpunt Siebengewald
Het boerenbedrijf van Gerrit en Truus Thoonen in Sieben-
gewald was ideaal als neerslagmeetpunt voor het KNMI. 
Het gebied tussen Heumen en Arcen was lange tijd een 
blinde vlek op de neerslagkaart. De boerderij van het echt-
paar Thoonen met eerst melkvee en daarna akkerbouw 
was een mooie plek om te meten. Eigen grond, de bewo-
ners zijn altijd thuis en door hun werk altijd bezig met het 
weer. Uiteraard stemde Gerrit Thoonen in met het verzoek 
van het KNMI om een neerslagmeter te plaatsen op hun 

terrein. Sinds 1995 is meetpunt 922 realiteit en meten ze 
elke dag de neerslag. 
Nee, dat kost helemaal geen moeite. Dat nemen ze ge-
woon mee op de route als ze de dieren verzorgen. En het 
blijft interessant. Ook al is hij geen actieve boer meer, hij 
blijft nieuwsgierig naar het weer. In de tuinen van zijn 
dochters, in Arcen en in de Betuwe, staan inmiddels ook 
regenmeters. Door hen zelf gekocht. Als het dan flink heeft 
geregend, ontstaat er een levendige telefonische familie-
discussie hoeveel regen er is gevallen. Zolang het nog 
gaat, gaan ze in Siebengewald door met regen meten. 

Lezing tijdens dag voor neerslagwaarnemers op het KNMI



14

Doolhof
Ik rijd het plaatsje Houten binnen en het valt me op 
dat Houten het karakter heeft van een gezellig dorp dat 
voor fietsers en voetgangers erg goed te bereiken is. 
Voor de automobilist is het een doolhof aan straatjes en 
doodlopende wegen. Gelukkig loodst het navigatiesysteem 
me feilloos naar de familie Lancee. Meneer ziet me 
aankomen en wijst waar ik de auto kan parkeren.
Met een hartelijk welkom begroet hij mij en zegt  “niet 
schrikken hoor, mijn 2 kleinkinderen, 3 en 1 ½ jaar, zijn 
thuis. Een grote glimlach verschijnt op zijn gezicht. Dit is 
duidelijk een trotse opa.

Rijkswaterstaat
De heer Lancee is geboren in Utrecht en dat is nog steeds 
goed te horen aan de Utrechtse tongval, tijdens zijn 
enthousiaste verhalen over het werk bij Rijkswaterstaat.
Hij begon in 1971 zijn carrière in Den Haag bij de 
directie Zuid-Holland. Het werk bestond hoofdzakelijk uit 
belangrijke documenten rondbrengen en post verzorgen. 
Alle werkzaamheden die van een bode worden verwacht. 
In 1974 is hij lid geworden van de VPW en dit jaar dus 40 
jaar lid. 

Van 1975 tot 1979 werkte de heer Lancee bij de afdeling 
Nieuwe Werken. Hij vervolgde zijn carrière bij de Dienst 
Autosnelwegen t/m 1985. Deze afdeling hield zich 
o.a. bezig met de verbreding van de weg Tiel-Wijk bij 
Duurstede. “Er is veel veranderd”, zegt hij,”tegenwoordig 
worden er matrixborden geplaatst boven de weg en 
elektronisch bediend vanuit een verkeerscentrale. Wij 
moesten de weg oversteken, tussen het razende verkeer, 
en een Andreaskruis met beugel op de vangrail bevestigen. 
Het werk van toezichthouder hield ook in dat hij moest 
nagaan/berekenen hoeveel liters verf er nodig was voor de 
strepen op de wegen en parkeerplaatsen. Hij liep tijdens 
zo’n controle, op een parkeerplaats en mat de lengte van de 
verschillende strepen op. “Werk je bij de belastingdienst? 
En meet je hoe lang mijn auto is?” was de vraag van een 
automobilist.  Daar moet hij nu nog om lachen.

Sluismeester 
In 1985 is Lancee overgestapt naar de Scheepvaartdienst 
en werkte hij in de functie van sluiswachter. Hij is begonnen 
bij de Irenesluis, maar kreeg te weinig uren. Met hulp van 
sluismeester Van Leeuwen werd hij overgeplaatst naar de 
Beatrixsluis waar hij de echte kneepjes van het vak leerde. 
In deze sluis moet je rekening houden met eb en vloed. 
Dagelijks kwamen +/- 200 schepen door de sluis. Dit werk 
deed hij met veel plezier, “ik ben er voor de schippers, 
zonder schip geen werk”, zegt hij lachend.

De Beatrixsluis viel vroeger onder de gemeente Vreeswijk. 
Tegenwoordig is dit verandert in Nieuwegein.
Maar, zegt de heer Lancee, voor mij blijft het nog 
altijd Vreeswijk. Dit geldt trouwens ook voor de echte 
Vreeswijkers, die moeilijk kunnen wennen aan de nieuwe 
naam.

In 1988 tijdens een reorganisatie moesten de sluismeesters, 
toen nog wachters, zich specialiseren en diploma’s halen 
om het vak te mogen uitoefenen. Nautische Functies I 
was voldoende. De heer Lancee pakte het gelijk goed aan 
en heeft de cursussen I en II gevolgd en zijn diploma’s 
behaald. Dit leverde tevens een salarisverhoging op. 
In 2008 kon hij gebruik maken van de FPU en is hij gaan 
genieten van zijn pensioen.

Hobby’s
De kleinkinderen vormen de grootste hobby. De vrolijke 
stemmetjes schallen door het huis en ik zie opa en oma 
regelmatig lachend reageren. Buiten is een gezellige tuin 
waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Wandelen 
en fietsen doen zij ook graag, zolang de gezondheid dit 
toestaat.
Mevrouw doet aan linedance en vertelt trots dat zij, enige 
jaren geleden, gedanst heeft tijdens een televisieoptreden 
van Herman van Veen. 

Positief
De gezondheid van het echtpaar houdt niet over. De heer 
Lancee is verschillende malen geopereerd en heeft sinds 
2012 een zeldzame bloedziekte. Door medicijnen is de 
ziekte in een rustig stadium. Mevrouw heeft reuma wat 
ook beperkingen met zich meebrengt. Toch blijven zij 
positief. “Een ander heeft het altijd erger, zeggen we tegen 
elkaar”. Complimenten als je zo met ziekte kunt omgaan.

Interview met Dhr. Lancee

Door Mirjam van Dijk-van Leeuwen



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



Je leeft, je verandert, Loyalis verandert met je mee

Mijn gezin beschermen, 
zo doe ik dat!
‘Mijn gezin betekent alles voor mij. Als mijn kinderen en mijn partner gelukkig 

zijn, ben ik ook gelukkig. Soms denk ik wel eens na over hoe het financieel zou 

gaan als ik of mijn partner zou overlijden. De ander moet dan verder kunnen. 

In elk geval zonder financiële zorgen.’

Loyalis.nl/beschermmijngezin
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