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Van de voorzitter

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is
het een prachtige zomerse dag. Eindelijk breekt
de lente door en de natuur is in gang geschoten
waardoor de bomen weer prachtig groen gaan
kleuren.
De lente is altijd een periode waarin mensen zich beter voelen
en nieuwe energie opdoen. Dit is ook het geval bij uw vakbond.
Momenteel is het bestuur druk doende met de voorbereidingen
voor onze Algemene Ledenvergadering. Veel leden hebben zich
voor deze vergadering aangemeld en verderop in dit VPW-Nieuws
vindt u de foto-impressie van deze dag.
Een minder goed gevoel heb ik bij de onderhandelingen met onze
werkgever over de CAO.
Ondanks een indringend verzoek en duidelijke eisen van de zijde
van de vakbonden wil onze werkgever geen loonaanbod doen,
waardoor de bonden genoodzaakt zijn om andere middelen in te
zetten om een eerlijke CAO af te spreken.
Er is onlangs een bijeenkomst geweest van de kaderleden van
alle vakorganisaties en in deze bijeenkomst is
duidelijk
uitgelegd hoe we er momenteel als medewerkers voor staan in de
onderhandelingen. Slecht dus: de werkgever is niet bereid om ook
maar in de buurt van onze looneis te komen en schermt zelfs met de
bewering dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
Deze financiële middelen worden voor het overgrote deel door de
ministerraad opgemaakt waardoor nu duidelijk is vastgesteld dat
onze werkgever niet bereid is om aan haar medewerkers een reële
loonsverhoging toe te kennen. Raar, want deze zelfde werkgever
heeft aan werkgevers in het bedrijfsleven nadrukkelijk verzocht
om eindelijk eens een loonsverhoging aan haar medewerkers
toe te kennen aangezien het economisch op dit moment zeer
goed gaat en een loonsverhoging de bestedingsruimte van de
medewerkers zal vergroten, waardoor de economie verder zal
groeien. U heeft in het filmpje, dat onlangs is verspreid, kunnen
zien dat ook economen van belang, de Nederlandse Bank en zelfs
het Internationaal Monetair fonds deze oproep onderschrijft.
In het verleden waren ambtenaren trendvolgers. Vervolgens zijn
ambtenaren trendsetters geweest tijdens de diverse bezuiniging
en nu zijn ambtenaren het sluitstuk van de begroting.
Zeer zorgelijk allemaal en het is nu de tijd om deze situatie te
keren. Overleg is niet zinvol gebleken dus zullen er acties volgen.
De bonden zijn nu bezig om deze acties, samen met de leden,
voor te bereiden.
Naar verwachting zal er na de vaststelling van de voorjaarsnota
meer bekend zijn en de uitvoering van acties worden gepland.
Ik ben blij u te kunnen melden dat er twee aspirant-bestuursleden
beschikbaar zijn om uw VPW- bestuur te komen versterken. Het
betreft hier Richard Goudriaan en Frank Bosman. Beiden zijn
werkzaam bij RWS/VWM en worden inmiddels ingewerkt in hun
bestuurstaken. Tijdens de ALV zullen zij aan de leden worden
voorgesteld en door de aanwezige leden worden aangesteld.
Beiden zijn, vooruitlopend op hun aanstelling, al op
bestuursvergaderingen en diverse overlegorganen present
geweest.
Ik ben met deze bestuursuitbreiding zeer tevreden en zie de
toekomst met vertrouwen tegemoet.

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

Kantoor VPW

Faciliteiten

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

Vergaderingen
Bestuursvergadering
Het bestuur van de VPW vergadert op de eerste of 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
bestuursvergadering kunt u dit mailen naar info@vpwnet.nl.
DGO-vergadering
Vanuit VPW neemt Teun Gutteling samen met AC-bestuurder
Peter Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd
Overleg.
Plaatsvervangend lid: vacature.
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.

Platform SOR
Eens per maand komen de vakorganisaties die bij de sector
Rijk horen en aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum bij
elkaar voor overleg. Dit overleg wordt het Platform SOR genoemd. Namens de VPW nemen Paul van Es en Trees Overhein
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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Leden van het bestuur
Paul van Es
Voorzitter
Portefeuille IB-zaken
Nol van Lith
Vicevoorzitter
Portefeuille Medezeggenschap
Hans van den Aker
Penningmeester

Algemene Ledenvergadering
16 april 2019
- Hotel van der Valk Houten

O v er hei

Teun Gutteling
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Richard Goudriaan
Frank Bosman
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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 kunnen leden juridisch advies krijgen.
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Mededelingen van kantoor
ALV en ledental…
Bij het verschijnen van dit blad is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering al weer achter
de rug.
In dit blad treft u een kleurrijke foto impressie van de vergadering aan, maar ook het jaarverslag
van de vereniging over het kalenderjaar 2017.
Het is allemaal soepel verlopen in 2017, maar het ledenaantal baart wel zorgen…
Als we als vakorganisaties serieuzer genomen willen worden in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO is het wel
belangrijk dat ons ledenaantal er ook serieus toe doet.
Bovendien kunnen we met een groter ledenaantal de kosten en daarmee de contributie laag houden, dus sluit je aan
bij de VPW!!! Het aanmeldingsformulier vind je op de achterzijde van dit blad.
Bestuur
In de ALV zijn de twee leden die zich hadden
aangemeld om toe te treden tot het bestuur van de
VPW ook daadwerkelijk en dus officieel gekozen.
Binnenkort worden ze geïnterviewd, dus in een van
de volgende nummers van VPW-nieuws kan iedereen
nader met hen kennis maken.
Omdat er tijdens de ALV ook weer een plek in het
bestuur is vrijgekomen, kunnen we nog steeds
nieuwe bestuursleden gebruiken.
En ook al zouden alle plaatsen bezet zijn, dan is
alvast meelopen en warm draaien zeker een optie.
Op basis van ARAR artikel 33b worden medewerkers
vrijgesteld van hun reguliere werk voor
bestuursactiviteiten met een maximum van 240 uur
per jaar.
VPW-nieuws
Maak je graag foto’s van de natuur, of zie je tijdens je werk een situatie die een foto waard is, dan is de redactie van het
VPW-nieuws zeer geïnteresseerd in je foto’s. Hoe leuk zou het zijn als onze leden zelf foto’s aanleveren voor de cover
van ons blad? Ook horen we graag welke onderwerpen jullie in het VPW-nieuws behandeld zouden willen zien.
Het VPW-nieuws is voor de leden, maar nog te weinig van de leden.

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

Trees Overhein
Secretariaatsmededelingen Maart-April 2018
Nieuwe leden
Mw. C.H.L. Veenstra		
Dhr. B. Grevinga			

- VWM
- Zee en Delta

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. G.J. Schot			
- Terneuzen
B.J. Bakker 			
- IJsselmuiden
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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Jaarverslag VPW 2017
Het Ledenverloop
Op 1 januari 2017 had de VPW in totaal 1183 leden.
Er zijn in 2017 13 leden bij gekomen. Het gemiddelde
over de afgelopen tien jaar ligt op ruim 50 nieuwe leden
per jaar. Daarmee kan vastgesteld worden dat (na 2016
met 6 nieuwe leden) ook 2017 een slecht jaar was wat de
ledenaanwas betreft.
Daarnaast was er in 2017 een groot ledenverlies van 99
leden. Dat verlies is als volgt samengesteld:
• 14 leden zijn overleden, waarvan 1 nog in actieve
dienst was.
• 18 post-actieve leden, waarvan de meeste van hen
aangeven dat ze hun lidmaatschap beëindigen
vanwege hun leeftijd en niet langer geïnteresseerd
zijn in vakbondsaangelegenheden.
• 24 leden die de actieve dienst hebben verlaten
vanwege leeftijd of ziekte (pensioen, FLO, WIA)
• 14 leden zijn overgestapt naar het bedrijfsleven, een
ander ministerie of lagere overheid
• 29 leden die geen reden van beëindiging van het
lidmaatschap hebben opgegeven, maar ruim de helft
van deze groep is gedurende de afgelopen jaren lid
geworden vanwege de roosterproblematiek en zegt
nu op na nog geen 5 jaar lid te zijn geweest. Op 31
december 2017 had de VPW 1097 leden.
Het bestuur
Het bestuur heeft gedurende het jaar 2017 negen maal een
reguliere vergadering gehouden. Het strategisch overleg
in december is wegens ziekte van meerdere bestuursleden
afgelast.
In 2017 is het bestuur wederom met veel inzet bezig
geweest met het terugdringen van de uitgaven.
In overleg met de verhuurder is besloten om met ingang
van 1 mei 2017 nog maar de helft van de oorspronkelijke
kantoorruimte te huren, hetgeen een aanzienlijke
bezuiniging oplevert.
Een ander groot project dat in 2017 is afgerond betreft
de modernisering van de Statuten. Met hulp van
advocatenkantoor Dijkgraaf en notaris Buiteman zijn de
statuten aangepast en toekomstproof gemaakt. Tijdens de
ALV van 2017 is over de nieuwe staturen besloten.
In diezelfde ALV van april 2017 is Piet Voogt afgetreden.
Teun Gutteling is toegetreden tot het bestuur.
PR en Communicatie
• De website van VPW (www.vpwnet.com) is nog steeds
een belangrijk middel om de leden te informeren. In
2017 is de website 12.920 keer bezocht, tegen 11.163
keer in 2016. Een gemiddeld aantal bezoeken van
ruim 1000 per maand.
• Het VPW-nieuws verschijnt zes maal per jaar en wordt
volledig in eigen beheer opgemaakt. De redactie
bestaat uit Mirjam van Dijk en Trees Overhein. De
lay-out en het drukklaar maken van het blad wordt
verzorgd door Milou Feijt.

De Individuele Belangenbehartiging
Alle verzoeken om juridisch advies komen via ons kantoor
in Amersfoort binnen.
De juridische afhandeling van een aantal ingewikkelde IBzaken ligt bij advocatenkantoor Dijkgraaf in Den Haag.
Begin 2017 liepen er drie individuele zaken bij Dijkgraaf.
Daar zijn in de loop van 2017 vijf zaken bij gekomen. Dat
maakt een totaal van acht zaken.
Van deze acht zaken zijn er in 2017 vijf afgerond, waaronder
één zaak waar onze advocaat al sinds februari 2015 bij
betrokken was. Gelukkig is dit succesvol afgerond.
Er zijn in totaal drie individuele zaken meegenomen naar
2018.
Naast deze externe zaken die door Advocatenkantoor
Dijkgraaf zijn behandeld, zijn er ook veel zaken binnen
de VPW afgehandeld en een zeer groot aantal vragen
beantwoord.
Eenmalig juridisch advies
Als VPW-leden juridische vragen hebben die geen
betrekking hebben op arbeidsrechtelijke zaken, dan
kunnen zij deze vraag via de VPW aan de juristen van
Dijkgraaf voorleggen.
In 2017 is er één maal gebruik gemaakt van deze service
en deze zaak is positief afgerond.
Belastingservice
De VPW maakt al sinds 2003 gebruik van de belastingservice
die wordt aangeboden door de VBM (dit is de militaire
vakbond binnen AC-verband).
In 2017 hebben 67 leden gebruik gemaakt van deze service.
Het aantal ligt al jaren tussen de 65 en 70 deelnemers.
Samenwerking binnen de sector Rijk van het AC
De VPW heeft een goede samenwerking met de overige
Rijksvakbonden die bij het AC zijn aangesloten. Het
betreft hier de vakorganisaties NCF (werkzaam binnen het
ministerie van Financiën), Juvox (werkzaam binnen het
ministerie van Veiligheid en Justitie) en de VCPS (werkzaam
binnen de overige ministeries en geprivatiseerde
organisaties) en De Unie.
De vergaderingen van het Platform SOR vonden
maandelijks plaats in het kantoor van de VPW te
Amersfoort. Met ingang van 1 mei 2017 kreeg de VPW een
kleinere ruimte en vanaf dat moment is er gekozen voor
een vergaderlocatie in Hotel De Eenhoorn te Amersfoort.
In 2017 zijn er elf reguliere vergaderingen geweest,
waarvan twee met aansluitend een themamiddag en
een extra ingelaste platformvergadering in verband met
VWNW-beleid.
Alle vergaderingen waren in Amersfoort.
In de loop van 2017 is de plaats van Piet Voogt in het
Platform SOR ingenomen door Trees Overhein
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VPW en uw privacy….
Algemene informatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent
dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt
in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General
Data Protection Regulation (GDPR).
Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:
•
versterking en uitbreiding van privacy rechten;
•
meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
•
dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle
Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid
om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor
organisaties, zie: de AVG in een notendop.
Overgangsperiode tussen Wbp en AVG.
Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad
van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze
publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf
25 mei 2018 van toepassing.
Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding
van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk
van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en
toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de
AVG.
Mag de VPW onder de nieuwe AVG haar leden
benaderen per sms, app of mail?
Ja, dat mag. Wij mogen onze eigen leden (digitaal)
benaderen met onze producten of diensten, denk b.v.
aan dit VPW-nieuws, een digitale nieuwsbrief of een
e-mailbericht naar alle leden.
De leden hoeven daarvoor niet eerst toestemming te
geven.
We zullen wel een makkelijke, gratis afmeldmogelijkheid
bieden bij elk bericht dat we aan onze versturen.
Doel van de ledengegevens
De nieuwe Europese wetgeving heeft ook het bestuur van
de VPW aan het denken gezet.
Welke gegevens hebben we en waar zijn deze gegevens
van onze leden precies voor nodig?

Ten eerste willen we u kunnen bereiken met onze algemene
informatie.x
Maar ook willen we u zo goed en snel mogelijk kunnen
bereiken als er van u een dossier bij ons loopt.
Het is heel goed om eens na te gaan welke doelen we
nastreven en bij elk van deze doelen na te gaan wanneer
we dat doel bereikt hebben. Op het moment dat dit het
geval is, b.v. een dossier is afgerond of een bepaald
onderwerp niet meer speelt, dan hebben we bepaalde
persoonsgegevens waarschijnlijk niet langer nodig. Die
moeten dan ook vernietigd worden.
Zo zorgen we er voor dat we geen onnodige informatie
bewaren en dat alle persoonlijke gegevens die we wel van
u nodig hebben goed beveiligd bewaren.
Hoe lang mogen de gegevens van leden worden
bewaard onder de AVG?
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) staan geen concrete bewaartermijnen genoemd.
Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer
bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor het doel
van ons werk.
Hoe lang gegevens bewaard (mogen) worden, verschilt
dus per geval.
• Onze ICT is in maart vernieuwd en wel op zodanige
wijze dat de toegang tot de gegevens extra beveiligd
is en voldoet aan de nieuwe eisen.
• De algemene gegevens (adres, geboortedatum etc.)
van leden worden in de beveiligde ICT-omgeving
bewaard zolang men lid is en daarna blijft een beperkt
hoeveelheid gegevens nog voor statistische doeleinden
bewaard.
• VPW heeft inmiddels met de drukker een
verwerkingsovereenkomst afgesloten. De naam en
adresgegevens van onze leden worden versleuteld
aan de drukker aangeleverd en na gebruik voor het
betreffende VPW-nieuws worden de gegevens direct
vernietigd.
• Ook voor het gebruik van de incasso’s heeft de VPW
een speciaal beveiligd programma dat de gegevens
versleuteld verzend.
• Juridische dossiers blijven twee jaar na sluiting van de
dossiers bewaard en worden dan vernietigd.
• Zo moeten we voor elk doel waarvoor we gegevens
van leden bewaren, een bewaartermijn bepalen. We
mogen de termijnen dus zelf vaststellen, maar moeten
wel kunnen beargumenteren hoe lang we de gegevens
bewaren.
Bewaartermijnen in andere wetten
Op zaken waarop wetgeving van toepassing is die bepaalde
bewaartermijnen voorschrijft, moeten wij deze termijnen
hanteren. Bijvoorbeeld: de belastingwetgeving zegt dat
wij bepaalde gegevens 7 jaar moet bewaren. Daar houden
we ons aan.
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Informeren
We zijn bezig om deze bewaartermijnen te beschrijven en
op te nemen in een soort privacyverklaring.
Deze privacyverklaring zal op de website komen te staan,
zodat u weet hoe lang en waarvoor uw gegevens bewaard
worden.

OR, bewaak de privacy op de werkvloer
Door: Tineke de Rijk
Medewerkers lopen risico’s op het gebied van privacy, bijvoorbeeld door hun eigen slordigheid. En dat kan ook organisaties
opbreken. De nieuwe privacywetgeving AVG biedt de ondernemingsraad kansen om op de werkvloer als waakhond te
functioneren.
De ondernemingsraad heeft al geruime tijd rechten wat de privacy van werknemers betreft. Twintig jaar geleden al kreeg
de OR conform de WOR art. 27.1.k en l instemmingsrecht over het verwerken en beschermen van persoonsgegevens
en controlesystemen. In die tijd maakten de mensen zich druk over bijvoorbeeld bewakingscamera’s en registratie van
werktijden.
Dat was nog vrij onschuldig
Terugkijkend was dat nog vrij onschuldig vergeleken met wat er zich nu allemaal ontwikkelt. Digitalisering en
robotisering zijn alom. Dat beïnvloedt onder meer de werkprocessen waarbij de prestaties van werknemers vrijwel
continu waargenomen en gemeten worden.
Wie een pakje bestelt krijgt via de mail steeds berichten waar de
bezorger zich nu bevindt. Handig omdat de bezorgtijd bekend is,
maar het heeft wel consequenties voor die bezorger.
Een andere ontwikkeling is dat door ‘algoritmes’ in ‘the cloud’ in
toenemende mate gegevens met elkaar gecombineerd worden.
Ga een keer op zoek naar schoenen en er volgt een stortvloed van
aanbiedingen op de webpagina’s.
Social media kunnen, vaak onbewust, een negatief effect
hebben op de privacy van werknemers. Want mensen zijn vaak
onvoldoende op de hoogte van hoe en voor wie de informatie die
zij de wijde wereld insturen, toegankelijk is. Dat kan hen zowel
persoonlijk als ook de organisatie veel schade berokkenen. Zoals
het risico op een virus of de toegang tot vertrouwelijke informatie.
Op de agenda
Zowel door de ontwikkelingen in digitalisering als de nieuwe privacywetgeving (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht
is, zal er meer aandacht voor het privacyvraagstuk ontstaan. Alleen al doordat de werkgever meer verantwoordelijkheden
krijgt. Rode draad hierbij is dat de organisatie alleen die persoonsgegevens mag verwerken die noodzakelijk zijn voor
het werk.
Complicerende factor lijkt dat, door de digitalisering van werkprocessen, er nu meer gegevens dan ooit tot de betrokken
persoon te herleiden zijn. Werknemers kunnen dan met recht bezorgd zijn dat hun privacy in het gedrang komt. Aan de
OR de taak om te checken of de bestaande regelingen rond privacy conform het instemmingsrecht nog wel passen bij
de ontwikkelingen en wetgeving.
Met privacy is iets tegenstrijdigs gaande. Zo zijn mensen zelf nogal eens slordig in het gebruik van sociale media,
waardoor zij in hun positie als werknemer problemen kunnen veroorzaken. Een spam-mail openen kan grote gevolgen
hebben.
Het thema privacy in combinatie met maatschappelijke ontwikkelingen leidt meer dan eens tot het ver-van-mijnbed-gevoel, en als iets voor de echte deskundigen. Dat laatste is grotendeels ook zo. Maar in combinatie met het
instemmingsrecht doemt hier voor de ondernemingsraad vooral de rol van de waakhond op.
Want hoe staat het er nu in de organisatie voor met de huidige regelingen? Passen die nog wel? Hoe worden de
werknemers zelf voorgelicht en geleerd hoe ze met social media om moeten gaan?
Welke risico’s inzake privacy-schending doen zich voor bij het digitaliseren van persoonsgegevens? Is dit transparant en
gekoppeld aan het bedrijfsdoel? En hoe zit het met de echte vertrouwelijke gegevens rond ziekteverzuim?
Samen met de werkgever zal de ondernemingsraad moeten inventariseren welke consequenties de nieuwe wetgeving
heeft. Deze aanpak zal voor alle partijen hoogstwaarschijnlijk tot nieuw inzicht en handelen leiden.
Bron: OR-net
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Zomervakantie al gepland?
In mei krijg je weer de vakantie-uitkering. Blijf je thuis of
ga je weg?
In ieder geval moet je op het volgende letten zodat
jouw niet-opgemaakte vakantie-uren straks in 2019 niet
vervallen.
Per 1 januari 2016 geldt er een onder¬scheid in wettelijke
en bovenwettelijke vakantie-uren.
Maar wat zijn nu wettelijke en boven¬wettelijke uren? Wat
gebeurt er met die vakantie-uren als je ze niet opneemt?
Kan je vakantie-uren verkopen?
Jouw wettelijke uren
Wettelijk heb je bij een 36-urige werkweek recht op 144
uur.
Stel dat je 24 uur in de week werkt, dan zijn je wettelijke
vakantie-uren: 24/36*144 = 96 uur.
Jouw bovenwettelijke uren?
Bij een 36-urige werkweek is dit 165,6-144 uur = 21,6 +
leeftijdsdagen.
Werk je bijv. 24 uur in de week dan zijn je bovenwettelijke
vakantie-uren 24/36 * 21,6 = 14,4 uur.
Dit kan eventueel nog opgehoogd worden met
leeftijdsdagen. Die ontvang je pas bij 45 jaar en ouder.
Wettelijke uren vervallen als je ze niet tijdig
opneemt
De wettelijke uren die je per 1 januari 2017 hebt gekregen,
kan je ook nog dit jaar opnemen als je ze in 2017 nog niet
hebt opgemaakt. Let op: neem je deze uren in 2018 niet
op, dan vervallen ze.
Er geldt dus een vervaltermijn van 1 jaar na afloop van
het kalenderjaar waarin je vakantie-uren zijn opgebouwd.

Ook bovenwettelijke uren hebben een vervaltermijn
De bovenwettelijke uren die je per 1 januari 2017 hebt
gekregen (en nog niet hebt opgemaakt) vervallen niet
per 2019. Deze uren kan je nog opnemen tot en met 31
december 2022.
Dus hiervoor geldt een vervaltermijn van 5 jaar.
Overgangsregeling restant vakantie-uren 2015
Als overgangsmaatregel is het restant vakantie-uren
eind 2015 overgeschreven naar een apart contingent
‘bovenwettelijk verlof 2015’ dat tot en met 31 december
2020 gebruikt kan worden. Uren die niet zijn gebruikt,
vervallen na die datum. Om dat te voorkomen, kan je van
dit contingent (bovenwettelijk verlof 2015) jaarlijks 22 uur
verkopen via IKAP, gebruiken als IKAP-bron of sparen voor
levenslooptegoed.
Werk je minder dan 36 uur? Dan wordt deze 22 uur met
de voor jou geldende arbeidsduurfactor vermenigvuldigd.
Is verkoop van vakantie-uren mogelijk?
Nee en ja.
Nee: wettelijke vakantie-uren kan je niet verkopen.
Ja: bovenwettelijke uren (inclusief eventuele leeftijdsuren)
kan je wel verkopen. Hoe? Door 1x per jaar een aanvraag
in P-Direkt in te dienen vóór 1 november.
Let op: de komende 3 jaar kan je ook eenmaal per
jaar maximaal 22 vakantie-uren verkopen die je hebt
meegenomen uit 2015, zoals hierboven is beschreven in
de ‘overgangsregeling’.
Bedrag van uw salaris per uur
Voor 1 vakantie-uur ontvangt u het bedrag van uw salaris
per uur, dat geldt op de eerste dag van de maand waarin
u uw aanvraag indient. Uw salaris per uur is 1/156ste deel
van uw salaris bij een volledige arbeidsduur.
Voorbeeld
Als uw salaris bij een volledige arbeidsduur bijvoorbeeld
1.938,61 euro is, krijgt u voor elk
vakantie-uur: 1/156 x 1.938,61
= 12,43 euro.
Loonheffing
Laat
u
uw
vakantie-uren
uitbetalen? Dan betaalt u hierover
loonheffing. Aan het aantal uren
dat u kunt laten uitbetalen zit
een maximum.
Let op: Uw werkgever kan uw
verzoek tot uitbetaling weigeren,
bijvoorbeeld als er niet voldoende
werk is!
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Ambtenaren geloven niet in verandervermogen overheid
Nergens heeft het personeel zo weinig vertrouwen in het verandervermogen van de eigen organisatie als bij de overheid. De helft van de ambtenaren denkt dat plannen gedoemd zijn te mislukken.
Werkvloer
Slechts 7 procent van de ambtenaren heeft veel vertrouwen in het verandervermogen van de overheid. ‘Dat zijn vermoedelijk de leidinggevenden’, zegt Max Cramwinckel, directeur van onderzoeksbureau RenM|Matrix.
RenM|Matrix voerde in opdracht van Business Fitscan een online-onderzoek uit over hoe werknemers en leidinggevenden denken over initiatieven en veranderingen op de werkvloer. Meer dan 1.500 respondenten werkten mee aan het
onderzoek.
Niets mis
Ambtenaren spannen de kroon, maar ook in andere sectoren is het vertrouwen in het verandervermogen van
de organisatie klein. Meer dan een derde van de mensen op de werkvloer denkt dat hun organisatie slechts
beperkt of helemaal niet in staat is om te veranderen.
Eén van de redenen hiervoor is dat organisaties niet of
te weinig gebruik maken van kennis en talenten van
medewerkers, zegt Max Cramwinckel. ‘Met de betrokkenheid bij de organisatie is meestal niets mis, maar
medewerkers hebben vooral behoefte aan een heldere
koers en willen actief betrokken worden bij veranderingen op de werkvloer. Dat geldt vooral voor werknemers
in de leeftijd van 25 tot 35, die weinig betrokken zijn en nog minder vertrouwen hebben in het verandervermogen, maar
die wél vaker dan hun oudere collega’s de noodzaak tot verandering voelen.’
Tucht
Dat ambtenaren weinig heil zien in veranderingen, ‘bevestigt een beeld dat al jaren bestaat’, meldt het onderzoek
Nationale Benchmark Verandervermorgen 2018. En dat, vervolgt het onderzoek, ‘terwijl deze sector juist vanwege de
politieke besluitvorming gewend is aan veranderingen’. Waarom dan zo weinig vertrouwen in het verandervermogen?
Onderzoeker Max Cramwinckel: ‘Het zou kunnen dat ambtenaren tureluurs worden van alle door politieke besluitvorming ingezette veranderingen. Het kan zijn dat ambtenaren zo veel veranderingen hebben meegemaakt, dat er een
verandermoeheid is ontstaan. Het is aannemelijk, maar ik kan het niet hardmaken.’ Het ontbreken van de ‘tucht’ van de
markt, kan ook een rol spelen, zegt Cramwinckel. ‘Als je in het bedrijfsleven niet verandert, is de markt onverbiddelijk.
Die impuls om te veranderen, ontbreekt bij een overheidsorganisatie.’
Uitgangspunt
Er is kennelijk een groot verschil tussen de ambtelijke top, die wel in gelooft in veranderingen, en de werkvloer die
er niets van verwacht. De managers en leidinggevenden overschatten dus hun organisatie, vreest onderzoeker Cramwinckel. ‘Je ziet in alle sectoren terug dat leidinggevenden meer vertrouwen hebben in het verandervermogen van de
organisatie dan niet-leidinggevenden. Dat is maar goed ook, want anders geeft niemand richting aan de verandering.
In het klassieke veranderingsmodel bepalen zij de richting en geven het voorbeeld.’ En tegelijk is dat het probleem,
meent onderzoeker Cramwinckel, ‘want het verandervermogen kan alleen worden vergroot door van onderop te beginnen. Je moet het beeld van de mensen op de werkvloer als uitgangspunt nemen voor de start van de veranderingen.
Medewerkers moeten eigenaar worden van de oplossingsrichting. Doe je dat niet, dan is iedere verandering gedoemd
te mislukken, want mensen zijn ongelofelijk slim in het ja zeggen en niet doen.’
Bron: Binnenlands bestuur
Auteur: Martijn Delaere
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OR-artikelen
Heldere communicatie in adviesprocedure
Door Wanne van den Bijllaardt
Schrikbarend veel werknemers blijken slachtoffer van
ongewenst gedrag op de werkvloer. Zorg dat je aGoede
communicatie is van groot belang als de ondernemingsraad
wil dat een or-advies wordt overgenomen. Er moet op het
juiste moment helder worden gecommuniceerd.
Het adviesrecht is één van de belangrijkste rechten van de
ondernemingsraad. Als de or wil dat de bestuurder zijn advies
overneemt dan is goede communicatie essentieel, maar
het valt niet altijd mee. Soms ontstaan er misverstanden,
is de or te laat of geeft hij niet duidelijk aan wat hij precies
wil. In dit artikel wordt de adviesprocedure doorgenomen
en kijken we naar de communicatiemomenten van de OR.

Het adviesrecht
Het adviesrecht geeft de or de mogelijkheid te adviseren
bij belangrijke bedrijfseconomische en organisatorische
voorgenomen besluiten en plannen van de bestuurder.
Naast de adviesaanvraag over het voornemen op zich,
moet ook advies worden gevraagd over de uitvoering
daarvan. Dat kan ook in één keer.
Artikel 25 lid 1 WOR geeft een opsomming van
adviesplichtige onderwerpen. De or moet door de
bestuurder in staat gesteld zijn om bij het nemen van een
besluit een goede afweging van belangen te maken. De
ondernemingsraad moet dat doen op het moment dat het
nog van wezenlijke invloed kan zijn.
De bestuurder kan het advies vervolgens naast zich
neer leggen, maar heeft er vaak belang bij dat het
medezeggenschapsorgaan het beleid van de bestuurder
ondersteunt.
Artikel 24-overleg
De procedure van het adviesrecht start eigenlijk bij het
artikel 24-overleg. Twee keer per jaar bespreekt de
ondernemingsraad de algemene gang van zaken. OR en
bestuurder (MT) zijn hierbij aanwezig.
De ondernemingsraad krijgt tijdens het artikel 24-overleg
de informatie over de komende advies- en instemmingzaken
die de bestuurder in voorbereiding heeft. De or moet
tijdens het artikel 24-overleg luisteren en vragen stellen.

12

Als je goed luistert weet je wat je moet vragen. Door
vragen te stellen, neemt de or de leiding in een gesprek.
Goede vragen stellen is een kunst
Goede vragen zijn essentieel. Het lijkt eenvoudig, maar
goede vragen stellen is een kunst. Als de or de mening
wil horen van de bestuurder en wil weten welke emoties
zij hebben, stel dan de vraag die met ‘Wat vind je van…’
begint.
Heeft de ondernemingsraad concrete informatie nodig,
dan kan de vraag met een ander vraagwoord beginnen
(wanneer, hoeveel, waar…). Stel altijd maar één vraag
tegelijk, want anders geeft de ondernemingsraad de ander
de gelegenheid om een vaag antwoord te geven.
Schriftelijk om advies vragen
Als de bestuurder de ondernemingsraad om advies vraagt
dan moet hij dat schriftelijk doen. In een adviesaanvraag
moet staan waarover advies wordt gevraagd, wat de
motieven zijn voor het voorgenomen besluit, wat de
personele gevolgen zijn van het voorgenomen besluit, en
hoe deze worden opgevangen.
Controleer of dit in de adviesaanvraag staat. Is dat niet het
geval, vraag dan om een volledige adviesaanvraag. Stel de
vragen schriftelijk en vraag om een schriftelijk antwoord.
Laat je niet opjagen, want je moet wezenlijke invloed
kunnen hebben op het voorgenomen besluit (artikel 25 lid
2 WOR). Een or kan alleen goed adviseren als de vragen
een antwoord hebben gekregen.
Onderzoek
Als de adviesaanvraag is gelezen, wordt deze besproken
tijdens de or-vergadering. Raadpleeg eventueel externe
deskundigen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een (contra)
expertise bij een reorganisatierapport, of bij personele
gevolgen een overleg met de vakbonden. Ga na of er
alternatieven zijn en onderzoek deze alternatieven.
Misschien wil de or de achterban wel inschakelen. De
ondernemingsraad kan daarmee zijn voordeel doen aan
de overlegtafel. De bestuurder wil meestal weten wat
het personeel van zijn plannen vindt. Als de or informatie
van de achterban wil, bedenk dan dat de achterban uit
verschillende groepen bestaat. Wordt een onderdeel of
vestiging gereorganiseerd dan is de doelgroep vooral de
mensen van dat onderdeel of die vestiging en niet de hele
achterban.
Benader iedere groep gericht en kies bewust de
communicatiemiddelen. Een berichtje in een nieuwsbrief
levert weinig reacties op. Met een enquête krijgt de
or snel veel reacties, maar als er meer persoonlijke
informatie nodig is, dan is bijvoorbeeld het bezoeken van
werkoverleggen zinvol.
De overlegvergadering
Tijdens de adviesprocedure moet de or minimaal een keer
de adviesaanvraag in een overlegvergadering hebben

besproken. Dit is een moment om de laatste vragen te
stellen voordat de ondernemingsraad gaat adviseren.
Blijf zakelijk en laat de emoties niet de boventoon voeren
en wijs eventueel een woordvoerder aan. Gebruik het
overleg ook als beïnvloedingsmoment en zorg dat de or
voor de vergadering een (voorlopig) standpunt bepaalt.
Bedenk wanneer de or positief of negatief gaat adviseren.
De or kan alternatieven naar voren laten komen, die
worden onderbouwd met gegevens van onderzoek. De
ondernemingsraad hoeft niet meteen te adviseren. Uit de
jurisprudentie blijkt dat de or zelf bepaalt welke informatie
en hoeveel tijd nodig is om tot een oordeel over de
adviesaanvraag te komen.
Het advies
Wanneer de or uiteindelijk zijn standpunt heeft bepaald,
stel dan het advies op. Het is belangrijk dat het oradvies zo volledig mogelijk is. Alle bezwaren van de
ondernemingsraad tegen het voorgenomen besluit moeten
zijn genoemd.
Verwijs in het advies naar de stukken en notulen waarop
de or het advies baseert. Let ook op de schrijfstijl en
formuleer duidelijk of de or positief of negatief adviseert.
Zet de argumenten overzichtelijk onder elkaar, zodat er
geen discussie over het advies ontstaat.
De ondernemingsraad kan eerst een conceptadvies
uitbrengen voordat er een definitief advies wordt gegeven.
Hierdoor zijn er nog mogelijkheden tot overleg en

onderhandelingen met de bestuurder. Een conceptadvies
is geen wettelijke bepaling, maar het kan een onderdeel
zijn van de overlegstrategie.
Als de bestuurder met de adviespunten akkoord gaat, dan
kan de ondernemingsraad deze in zijn definitieve advies
meenemen. Als de bestuurder bezwaren tegen bepaalde
adviezen heeft dan kan de or deze opnieuw in overweging
nemen.
Het besluit
Nadat de or heeft geadviseerd kan de bestuurder een besluit
nemen. Hij stuurt dit schriftelijk naar de ondernemingsraad.
De bestuurder kan het advies van de or niet zomaar naast
zich neerleggen. Hij zal dit altijd moeten beargumenteren.
Als de or zich niet kan vinden in de argumentatie, dan kan
hij naar de Ondernemingskamer stappen.
De or heeft een maand de tijd (gerekend vanaf het moment
dat de bestuurder het besluit heeft meegedeeld aan de or)
om dit te doen, want in die periode mag de bestuurder het
besluit nog niet uitvoeren.
De ondernemingsraad kan eventueel om bemiddeling
vragen. Raadpleeg in die periode een advocaat om de
volgende stappen te bespreken. Het is voor de bestuurder
duidelijk dat de or overweegt om in beroep te gaan bij de
rechter.
Ga na of de bestuurder alsnog bereid is om de
ondernemingsraad tegemoet te komen. Als dat niet het
geval is, stap dan naar de rechter.

Acties CAO 2018
In verband met het voorbereiden van acties om een goede
CAO 2018 af te dwingen, was er door de vier vakcentrales
waaronder de AC/VPW een bijeenkomst georganiseerd op
maandag 9 april 2018 in Utrecht. (zie foto, leden van de
VPW bij de actiebijeenkomst)
Met alle aanwezigen is afgesproken dat we veel meer
bekendheid moeten geven aan het feit dat er nog steeds
geen CAO 2018 is.
Geef vooral bekendheid aan het feit dat de Rijkswerkgever
wel zegt dat de lonen omhoog moeten, maar dit voor haar
eigen personeel helemaal niet nodig vindt.
Daarom vraag ik jullie om bijgaande link naar het
actiefilmpje te verspreiden onder al je collega’s:
https://www.rijksvakbonden.nl/cao
Zorg dat zo veel mogelijk mensen dit filmpje te zien krijgen.
Momenteel worden er diverse, vooral ludieke acties
voorbereid. Dit is een opmaat naar steviger acties zoals
werkonderbrekingen of stakingen.
We moeten nu eerst zorgen dat alle Rijksambtenaren zich
bewust zijn van de situatie.
We willen dat bij de vervolgacties de macht van het getal in
Den Haag gevoeld gaat worden.

v.l.n.r. Adri Faro, Bouwe de Vries en Joost Jansen

Meer informatie volgt op onze website: www.vpwnet.nl
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Vraag & Antwoord
Vraag 1:
Ik had gehoord dat per 1.3.2018 een rijksbrede pilot “remplaceren” start. Als ik mijn functie ná
1.3.2018 ter beschikking stel en er vervolgens een passende “verplichte VWNW” kandidaat wordt
gevonden om mijn werkplek in te nemen, dan kan ik in aanmerking komen voor een stimuleringspremie.
Ik heb me netjes ingeschreven via het aanmeldingsformulier om in 2020 gebruik
te willen maken van de remplaçantenregeling. En nu krijg ik opeens een vervelende reactie dat de pilot tot 1 maart 2019
loopt en dat je dan ook in deze periode moet vertrekken. Ik wil pas in 2020 weg. Ik vind dit heel vreemd; het komt opeens zo
uit de lucht vallen. Klopt dit wel?
Antwoord:
De rijksbrede remplaçanten regeling is afgesproken met het structureel worden van het Van Werk naar Werk beleid per
01-01-2018.
De afspraak luidt als volgt:
“Er wordt een rijksbrede pilot gestart met de rol van ‘remplaçantenmakelaar’, onderdeel van de mobiliteitsorganisaties,
die onbekendheid weg moet nemen bij (interdepartementaal) remplaceren en matches tot stand brengt tussen geïnteresseerden en verplichte VWNW-kandidaten. Iedere medewerker kan zich aanmelden om als remplaçant te dienen. De
remplaçantenmakelaar heeft zicht op de functies van de kandidaat-remplaçanten en de verplichte VWNW-kandidaten
en zorgt voor individuele matching tussen de kandidaat-remplaçant en de verplichte VWNW-kandidaat. De remplaçantenmakelaar draagt waar mogelijk meerdere geschikte verplichte VWNW-kandidaten voor aan het bevoegd gezag van
de kandidaat remplaçant en motiveert de geschiktheid van de verplichte VWNW-kandidaat voor de functie. Het bevoegd
gezag van zowel de kandidaat-remplaçant als van de verplichte VWNW-kandidaat stemmen in met remplaceren, tenzij
zij gemotiveerd aangeven waarom het verzoek tot remplaceren wordt afgewezen. Na een jaar zal door het SOR worden
geëvalueerd welke bijdrage de remplaçantenmakelaar levert aan het voorkomen en oplossen van overtolligheid. Bij die
evaluatie wordt ook betrokken het aantal aanmeldingen ten opzichte van het aantal gemaakte matches.”
Het klopt dus dat deze pilot een jaar duurt en daarna geëvalueerd wordt. Omdat de pilot op 1 maart 2018 is gestart zal
de evaluatie op 1 maart 2019 plaats vinden. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie wordt dit dan onderdeel
van het Van Werk naar Werk beleid of wordt het beëindigd. Het klopt dus wel dat medewerkers die na de datum van 1
maart 2019 willen vertrekken eerst de evaluatie moeten afwachten om te bezien of deze pilot een structureel onderdeel
wordt van het Van Werk naar Werk beleid.
Vraag 2:
Ik heb net een voorlichtingsbijeenkomst gehad over het Van Werk naar Werk beleid. Daar werd meerdere keren gesproken
over een passende functie. Ik begreep eigenlijk niet wat ze hiermee bedoelen. Wat is precies een passende functie?
Antwoord:
Ja, dat is ook wel verwarrend. Een passende functie betekent iets anders afhankelijk van de duur en de fase waarin je
zit.
Een passende functie is in de voorbereidende fase:
De eerste 12 maanden een functie binnen de sector Rijk op je eigen schaalniveau.
De daaropvolgende tijd een functie binnen de overheid op je eigen schaalniveau.
Een passende functie is in de verplichte fase:
De eerste 6 maanden: een functie binnen de sector Rijk op je eigen schaalniveau.
De daaropvolgende 6 maanden: een functie binnen de sector Rijk die maximaal twee
salarisschalen lager is.
De daaropvolgende 6 maanden: een functie binnen de overheid die maximaal twee
salarisschalen lager is.

Marianne Wendt
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Interview
Dhr. H. Letema - 50 jaar lid
Het water is zijn lust en zijn leven
Meneer Letema is met 14 jaar( nu 84) begonnen bij een
aardappelrooi machinefabriek in Medemblik. Later heeft
hij bij de grasdrogerij gewerkt en hoofdzakelijk gras gemaaid in de Wieringermeer. Ook heeft hij in de jachtenbouw gewerkt en was gespecialiseerd in lassen en
in zijn vrije tijd zelfs een zeilboot en een motorjacht gebouwd.

Hij heeft goede herinneringen
aan dit werk. De collega’s waren een grote vrienden club.
In 1995 ging hij met FUT, maar
zat niet stil. Zijn zoon werkte bij de
visafslag en vroeg of hij vis wilde wegbrengen met een grote bus naar restaurants in het land.
Zo is het begonnen en dit werk heeft hij 10 jaar gedaan.
Ook ritjes naar het buitenland dienden zich regelmatig
aan. Mevrouw ging graag mee. Wat een prachtige staat
van dienst.
VPW lid
Op de vraag waarom hij lid werd van de VPW vertelt hij:
“een bestuurslid van de afdeling bleef aandringen en uitleggen dat het belangrijk was om georganiseerd te zijn,
dus ben ik lid geworden.
Gelukkig heb ik nooit gebruik hoeven maken van de diensten van de VPW” zegt hij tevreden.
Het echtpaar heeft 4 kleinkinderen. Trots laat mevrouw foto’s zien van hun “kroost”. Hun dochter woont in IJmuiden
en komt regelmatig eten bij haar ouders. Ook de kleinkinderen komen wekelijks bij opa en oma op bezoek en eten
dan een hapje mee.

Tevens heeft hij 2 seizoenen op de Willem Barentsz ( walvisvaart) gewerkt, en was hij werkzaam beneden deks bij
het vlees drogen. Ook heeft hij voor Landbouw en Visserij
gevaren op het inspectievaartuig de “Zuiderzee”. Het modelschip van de Zuiderzee heeft een prominente plaats in
de woonkamer. Deze is door z’n zwager gemaakt vanaf
een foto.
Hij heeft zijn vrouw leren kennen in de Wieringermeer, zijn
getrouwd en hebben enkele jaren in Medemblik gewoond
waar de kinderen zijn geboren.
Rijkswaterstaat
In augustus 1968 is hij in dienst gekomen bij Rijkswaterstaat. 9 December 1968 is het echtpaar in IJmuiden gaan
wonen samen met hun 3 kinderen. De
woning werd aangeboden door Rijkswaterstaat, dichtbij het werk en staat
op het eiland midden in het Noordzee
kanaal.
Zijn werkzaamheden bestonden uit onderhoud plegen aan sluizen en bruggen.
In die jaren waren de sluizen regelmatig
onderhevig aan storingen en moest men
terug vallen op het nood aggregaat.
Bij nacht en ontij moesten deze storingen opgelost worden en hij is hier dikwijls voor wakker gebeld.

Hobby’s
Helpen in het huishouden. Familie bezoeken in de Wieringermeer en genieten van de haven en alles wat rondom
het water gebeurt. Binnenkort gaan ze terug naar hun
roots. Tijdelijk op het huis passen van een tantezegger.
“Dan zijn we weer thuis” zegt meneer Letema. Dat zijn
leuke uitstapjes.
Vanuit de bovenverdieping kijkt men op de haven en sluis.
Met zoveel bedrijvigheid voor de deur is het nooit saai.
“Elke dag is er iets moois te zien” zegt hij vrolijk en vertelt
enthousiast over de werkzaamheden aan de nieuwe sluis
zo vlak voor de deur. De bouw heeft zijn volle aandacht en
wordt nauwlettend gevolgd.
Het water is zijn lust en leven.

Mirjam van Dijk-van Leeuwen
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VPW…. dat is uw organisatie !!!
AANMELDINGSFORMULIER
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

