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Van de voorzitter

Beste leden,

Het nieuwe jaar is weer begonnen en daarom wil
ik dit voorwoord beginnen met aan u allen de beste
wensen en een goede gezondheid toe te wensen.
Ook het jaar 2019 zal weer kansen, maar mogelijk ook
problemen opleveren. Dat is onvermijdelijk gebleken in de jaren
voordien en zal in 2019 niet anders zijn.
Volgens onze Minister President de heer Rutte, zal er dit jaar een
inkomensstijging zijn voor de meeste mensen. Er is aangegeven dat
dit voor meer dan 95% van de mensen van toepassing zal zijn.
De omvang van deze inkomensstijging is niet geheel voor een ieder
duidelijk en in de nieuwsberichten is veel twijfel of dit inderdaad een
inkomensstijging zal zijn indien ook de reeds bekende prijsstijgingen
verrekend zijn met deze beloofde verhoging van het inkomen. Op
basis van eerdere beloftes en ervaringen ben ik sceptisch en met mij
zeer veel mensen.
De wijzigingen in de koopkracht lopen in 2019 behoorlijk uiteen.
Werkenden met een modaal inkomen zien de koopkracht het meest
stijgen. Tweeverdieners met bovenmodale inkomens houden straks
128 euro per maand meer over. Dat constateert het Nibud op basis
van berekeningen die het instituut heeft gemaakt op grond van de
Miljoenennota die het kabinet op Prinsjesdag 2018 presenteerde.
De verschillen in koopkracht lopen uiteen van -0,9 tot +2,8 procent.
Werkenden met een modaal inkomen (2100 euro netto per maand)
gaan er het meest op vooruit. Gepensioneerden gaan er voor het
eerst sinds jaren niet op achteruit, maar hun koopkracht gaat vaak
met minder dan 1 procent omhoog. Voor mij is het in ieder geval
niet duidelijk of de koopkracht er uiteindelijk op vooruit zal gaan en ik
verwacht dat u allen met grote belangstelling uw salaris/pensioen van
januari 2019 tegemoet ziet.
Ook zal er in het jaar 2019 veel inspanning worden gepleegd om
de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zodanig voor
te bereiden, dat deze wet in werking kan treden met ingang van
januari 2020. Reeds eerder bent u door de VPW geïnformeerd over
de redenen van wijzigingen van de ambtenarenwetgeving en ik zal
daarom dit niet herhalen in dit voorwoord.
De aanpassingswetsvoorstellen zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.
De voorstellen zijn behandeld door een commissie van Kamerleden
die in het onderwerp gespecialiseerd zijn. Deze commissie bereidt
de plenaire behandeling van de voorstellen voor. Dit gebeurt vaak
door schriftelijk vragen te stellen, waar de regering ook schriftelijk
op antwoordt. Als de commissie vindt dat de behandeling van de
voorstellen voldoende is voorbereid, wordt het voorstel aangemeld
voor plenaire behandeling. De VPW is, in samenwerking met de
specialisten van de Rijksvakbonden reeds geruime tijd bezig met het
voorbereiden van deze aanpassingsvoorstellen. Ik zal u binnenkort
nader informeren over de voortgang van de invoering van de Wnra.
Kortom, er is ook dit jaar weer veel werk aan de winkel voor uw vakbond
VPW. Naast bovenstaande onderwerpen is ook de ondersteuning
van de leden in het kader van Individuele Belangenbehartiging (IB)
een taak die van groot belang is voor betrokkenen. Opvallend is dat
IB in bezwaarprocedures aanzienlijk complexer is geworden door
voortgaande juridificering van de afhandeling van de bezwaren. Dit
zal zeker, met de Wnra in het vooruitzicht niet wijzigen verwacht ik.
Desalniettemin hebben de betrokken leden veel waardering voor de
ondersteuning die de VPW hen levert. Reden om uw collega’s er op te
wijzen dat een lidmaatschap van de VPW ook voor hen zeer zinvol is.

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.
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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: Frank Bosman.
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.
Algemene Ledenvergadering
23 april 2019
- Hotel van der Valk Houten
Platform SOR
Eens per maand komen de vakorganisaties die bij de sector
Rijk horen en aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum
bij elkaar voor overleg. Dit overleg wordt het Platform SOR
genoemd. Namens de VPW nemen Paul van Es, Trees Overhein
en Richard Goudriaan deel aan dit overleg.
De data van de vergaderingen van het bestuur 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
Teun Gutteling
Secretaris
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Hans van den Aker
Penningmeester
Richard Goudriaan
Platform SOR
Frank Bosman
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
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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
Verzending van het VPW-nieuws.
Zoals in het laatste nummer van 2018 is aangegeven gaan we met ingang van 1 januari
2019 over op het uitgeven van vier in plaats van zes edities van het VPW-nieuws per jaar.
Dit is een bezuiniging op de tijd en de werkzaamheden die het blad kosten, maar ook op de
druk- en verzendkosten. Om de verzendkosten nog verder terug te brengen is het ook mogelijk
om het VPW-nieuws digitaal te ontvangen.
Elk VPW-nieuws staat nu ook altijd al op de website, meestal al een week voordat het blad per post
naar de leden wordt toegezonden, maar met ingang van 1 januari 2019 is digitale toezending van het blad ook mogelijk.
Wil je liever geen VPW-nieuws meer op papier, maar alleen digitaal, dan kun je dit aangeven door een mailtje naar:
info@vpwnet.nl
We sturen je dan in het vervolg het VPW-nieuws in pdf toe. Geef in je mailtje wel even aan naar welk (privé) e-mailadres
we je moeten mailen.
Algemene Leden Vergadering
Een maal per jaar houdt de VPW een Algemene
Leden Vergadering. Hiertoe is de vereniging VPW
statutair verplicht, maar het is ook een moment om
het bestuur en andere leden te spreken, om vragen
te stellen of onderwerpen onder de aandacht te
brengen.
Dit jaar wordt de ALV gehouden op dinsdag 23 april
2019 in het Van der Valk hotel in Houten.
De vergadering vangt om 9.30 aan en na afloop van
de vergadering is er van 12.30 tot 14 uur de tijd en
ruimte om elkaar te treffen tijdens een aperitief en
aansluitend een lunch.
Aanmelding voor de vergadering is wel noodzakelijk,
dit in verband met het aantal te reserveren plaatsen
in de zaal en het aantal lunches.
Als je je opgeeft via info@vpwnet.nl krijg je enkele
weken voor de vergadering de precieze gegevens en
de vergaderstukken toe gemaild.
Ik hoop veel leden te zien in Houten!!!
Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk uw vragen per mail stellen: info@vpwnet.nl
Ook de aanmelding van nieuwe leden zien we het liefst per mail binnen komen. Het aanmeldingsformulier vind je op
de website en op de achterzijde van het VPW-nieuws. Algemene informatie proberen we via de website te verspreiden,
dus volg VPW via www.vpwnet.nl

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen September-Oktober 2018
Nieuwe leden
Dhr. E.O. Brouwer		

- Lopik

VPW-leden die zijn overleden
Dhr. D. Schreuder		
- Gep. lid uit Alphen a/d Rijn (57 jaar lid)
Dhr. G. van der Lee		
- Gep. lid uit Echt (30 jaar lid)
Dhr. A.W.M. Vissers		
- Gep. lid uit Berkel Enschot (45 jaar lid)
Gaat u verhuizen of de actieve dienst verlaten?
Wilt u het aan het secretariaat van de VPW doorgeven als u gaat verhuizen of als u de actieve dienst gaat verlaten.
Personeelszaken geeft deze wijzigingen niet door.
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Gezocht: aspirant bestuursleden!
Altijd al benieuwd geweest naar het bestuur van de VPW en
willen weten welke rol jij hier mogelijk kan vervullen? Heb je
soms gedacht ‘waarom doen ze het zo en niet anders‘?
Vanuit de VPW zijn we op zoek naar enthousiaste leden die het
huidige bestuur als aspirant bestuurslid willen ondersteunen.
Op deze manier kan je een goed inzicht krijgen in de
verschillende rollen, de werkzaamheden binnen het bestuur,
de samenwerking met de collega-vakbonden en hoe je dit
kan combineren met je huidige werkzaamheden.
Mocht je financiële affiniteit hebben (een cijfertype zijn), het
leuk vinden om wat meer te doen met PR en communicatie
(teksten schrijven of verbeteren, foto’s maken, website bijhouden) of bijvoorbeeld de medezeggenschap een warm
hart toedragen, alle input is welkom.
Binnenkort
starten
er
weer
cursussen
voor
pensioenambasssadeur,
maar
ook een juridisch getinte cursus
over de WnrA (Wet normalisering
rechtspositie
ambtenaren).
Als (aspirant) bestuurslid kun
je deze cursussen volgen in
werktijd, want het ARAR stelt je
in de gelegenheid om hier tijd
voor te reserveren.
Dit is je kans om je te profileren,
en kennis en ervaring op te
doen. Voor vragen of een
nadere toelichting kun je terecht
bij de voorzitter Paul van Es of
de bureau coördinator Trees
Overhein. Die vertellen je graag
meer over de mogelijkheden die
er zijn.

Laat van je horen en word aspirant bestuurslid!!!
Meld je aan via info@vpwnet.nl.
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Artikel
Door Trees Overhein

“De toekomst overkomt je, maar de toekomst kan je ook zelf maken”
Zo start Jan Nekkers van Bureau Future Consult de presentatie van de Toekomstscenario’s AC Rijksvakbonden op vrijdag
30 november in De Burcht in Amsterdam.

‘De Burcht‘ is een monumentaal pand aan de Henri
Polaklaan in Amsterdam. Het pand waar vroeger de
diamantbewerkersbond in gehuisvest was.
Sinds 2011 zit het Wetenschappelijk Bureau voor de
Vakbeweging in dit pand.
Eind november 2018 kwamen daar ruim dertig
kaderleden bij elkaar ter afsluiting van het scenario
ontwikkeltraject dat de vier AC Rijksvakbonden
waaronder de VPW, begin dit jaar waren begonnen.
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Directe aanleiding was het groeiende inzicht, dat de
ledenaantallen door vergrijzing en pensionering de
komende tijd sterk zullen dalen, tenzij er genoeg aanwas
is van nieuwe, jonge leden. Dat laatste is echter helemaal
niet vanzelfsprekend, de gemiddelde leeftijd van de
leden bij de AC Rijksvakbonden is immers steeds verder
gestegen en ligt nu ruim boven de 50 jaar! Al jarenlang is
de dalende trend in ledentallen goed te zien bij de grote
vakcentrales FNV, CNV en CMHF; wat betekent dat in het
algemeen voor de machtsbalans met de werkgevers? En
wat zou dat bij het Rijk kunnen betekenen voor nieuwe
cao-onderhandelingen en voor het departementaal
georganiseerd overleg?
Hoe zal de Rijksoverheid zich naar 2025 verder ontwikkelen?
Jan Nekkers heeft in 2018 een drietal workshops begeleid
bij AC Rijksvakbonden. Daarin hebben de deelnemende
kaderleden van de VPW, NCF, JUVOX en VPCS eerst samen
systematisch verkend wat de grootste onzekerheden zijn
die de toekomstige ontwikkeling van het Rijk 2025 bepalen.
Vervolgens zijn door werkgroepen in telkens wisselende
samenstelling vier scenario’s voor 2025 ontwikkeld al naar
gelang de mate van flexibilisering van loopbaan/werkplek en
de mate van individualisering van de arbeidsvoorwaarden.
De scenario’s kregen de volgende titels:
’vast en zeker’, ‘flexibele zekerheid’, ‘samen maar alleen’
en ‘flex flex flex’.
Bij de bijeenkomst in De Burcht stond vervolgens de vraag
centraal ‘stel dat dit scenario werkelijkheid wordt, wat
betekent dat dan voor de positie van AC Rijksvakbonden?’.

Voorafgaand
aan
de
scenariobespreking
legt
‘vakbondsprofessor’ Paul de Beer nog eens de precaire
situatie uit van de vakbeweging op dit moment, zoals hij
dat onlangs al vaker in de media heeft gedaan. Niks doen
is volgens hem geen optie meer en ‘radicale verandering’
is geboden als de vakbeweging nieuw toekomstperspectief
wil krijgen.
Op de vraag of er toekomst is voor de vakbeweging
antwoordt De Beer dat die er wel degelijk is.
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en verstoring van het
machtsevenwicht versterken de behoefte aan collectieve
actie, maar het is allerminst zeker dat vakbonden in de
huidige vorm die rol kunnen vervullen. Er lijkt een nieuwe
koers van de vakbonden nodig om te overleven.
Enkele jaren geleden kon je je afvragen of de vakbond
überhaupt nog nodig was. Nu is de situatie op de
arbeidsmarkt dusdanig veranderd dat de belangen van
werkenden wel degelijk collectief behartigd moeten
worden. Steeds meer werkenden zijn niet meer zeker
van allerlei verworvenheden waar de vakbonden lang
voor gevochten hebben. Er is behoefte aan een vakbond
die de wensen en belangen van medewerkers behartigt.
Maar het is de vraag of er voldoende vertrouwen is in de
vakbond? Wordt er door de vakbond op de huidige koers
doorgevaren, dan is het verre van vanzelfsprekend dat
de vakbonden erin zullen slagen om de ontwikkeling van
de arbeidsmarkt bij te sturen, en zodoende medewerkers
het vertrouwen te geven dat de vakbond hun belangen
behartigt.

Kort voorstellen: Wie is Paul de Beer?
Bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen op
de Henri Polak Leerstoel aan de Universiteit van
Amsterdam.
Wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk
bureau voor de Vakbeweging De Burcht.
Mededirecteur van het Amsterdams Instituut voor
ArbeidsStudies (AIAS).

Paul de Beer schetste de ontwikkeling van de
vakbeweging: de huidige situatie en de ontwikkeling in
de afgelopen 10 jaar.

Kort voorstellen: Wie is Jan Nekkers?
Directeur Futureconsult, futuroloog, future
strategist. Gastdocent futuroloog aan o.a.
Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business
Universiteit.
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De vier scenario’s
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‘vast en zeker’

‘flexibele zekerheid’

‘samen maar alleen’

‘flex, flex, flex’

Na deze indringende voordracht gingen de
deelnemers in vier subgroepen uiteen om de
gevolgen van ieder scenario op een rijtje te zetten.
Vervolgens werd een en ander plenair besproken.
Het ging daarbij nadrukkelijk om een uitwisseling,
niet om al één of ander besluit te nemen! Alle
aanwezigen zijn zich die middag wel sterker bewust
geworden van de geleidelijke verzwakking van de
vakbeweging. Hierbij geldt ook dat voor de publieke
sector de precieze gevolgen van de invoering van de
Wet nieuwe rechtspositie ambtenaren (Wnra) per
2020 voor de rol en positie van de Rijksvakbonden
nog tamelijk onduidelijk en onzeker zijn. Wat is
wijsheid: verder blijven afwachten of strategische
keuzen voorbereiden om als VPW sterker jullie
belangen te kunnen behartigen op lange termijn?
We beloven hierbij snel in 2019 bij jullie hierop terug
te komen.
Het Ambtenarencentrum (AC) is de categoriale,
onafhankelijke vakcentrale waarbij ongeveer
55.000 leden zijn aangesloten. De samenwerkende
groep AC Rijksvakbonden bestaat uit de VPW, NCF,
Justitievakbond JUVOX en VCPS, samen ongeveer
10.500 leden. Bij het AC zijn verder vakorganisaties
aangesloten in sectoren zoals gemeenten, onderwijs,
zorg, politie en defensie. Het AC is vertegenwoordigd
in de Pensioenkamer en de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid (ROP). Landelijk is de
organisatiegraad in de afgelopen 30 jaar gedaald
van 33% naar 16%, bij het Rijk is dat nog ongeveer
20%. Sinds de eeuwwisseling krimpen en vergrijzen
de grote vakcentrales (FNV en CNV) steeds meer.
De ontwikkeling van het ledenaantal van het AC is
weliswaar stabieler, maar vergrijzen doet het AC
evengoed. Bovendien is het AC in absolute aantallen
veel kleiner dan de landelijke vakcentrales.

Wat merk je van de vakbond in je eigen omgeving?
Als we kijken naar de houdbaarheid van de AC Rijksvakbonden
op lange termijn, dan kunnen we zeggen dat het voorlopig nog
niet zo’n vaart zal lopen. De vier AC Rijksvakbonden hebben
met ongeveer 10.500 leden een redelijk stabiel, maar wel ook
vergrijzend ledental.
Zeker is dat in de totale Rijkssector het ledental sterk terug
loopt.
Van elke tien rijksambtenaren zijn er nu nog maar twee lid
van een vakbond. En hoe minder dat er worden, des te meer
zal de Rijks werkgever zich afvragen in hoeverre hij nou
nog echt rekening moet houden met de opvattingen van de
vakorganisaties in het Georganiseerde Overleg.
Mogelijk heb je ook zelf als lid, kaderlid
of medezeggenschapper in je directe
werkomgeving al gemerkt hoe moeizaam
de laatste jaren resultaten konden worden
geboekt ten gunste van de werknemers.
Is voor grote groepen rijksambtenaren
wellicht sprake van een sluipend, geleidelijk
en onomkeerbaar proces ten nadele van
baanzekerheid,
arbeidsvoorwaarden
en
werkplezier?
Wat is dan wijsheid: afwachten wat
er gaat gebeuren of kiezen voor een
strategie?
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OR en rechtspositie, wat blijft en wat verandert?
Een groeiend aantal overheidswerkgevers is bezig te bepalen wie zich binnen de organisatie gaat ontfermen over de
implementatie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra). Ook voor de ondernemingsraad is het van
belang op tijd betrokken te zijn, mede vanwege de wijziging van taken van het Georganiseerd Overleg.
In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wnra, op 1 januari 2020, zal onder meer de overgang naar het civiele
recht veel aandacht vragen. De rechtspositie van ambtenaren wordt met ingang van 2020 geregeld in het Burgerlijk
Wetboek, de cao, de arbeidsovereenkomst en het personeelshandboek. Net als in de private sector zullen procedures
worden voorgelegd aan de kantonrechter of het UWV.
De ondernemingsraad controleert of de betrokken wetten en regels op de juiste wijze in de organisatie worden nageleefd.
Zo ziet de or op grond van artikel 28 WOR (zie kader) toe op correcte toepassing van de arbeidsvoorwaarden.
Artikel 28
1. De ondernemingsraad bevordert zoveel als in zijn vermogen ligt de naleving van de voor de onderneming
geldende voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, alsmede van de voorschriften op het gebied
van de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van de in de onderneming werkzame personen.
2. De ondernemingsraad bevordert voorts naar vermogen het werkoverleg, alsmede het overdragen van
bevoegdheden in de onderneming, zodat de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk worden
betrokken bij de regeling van de arbeid in het onderdeel van de onderneming waarin zij werkzaam zijn.
3. De ondernemingsraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming en bevordert in het bijzonder
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en minderheden in
de onderneming.
4. De ondernemingsraad bevordert naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder
begrepen het treffen of wijzigen van beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorzieningen in verband
met het milieu
Overzicht: wat gaat veranderen?
• Wijzigingen in de CAO werken op een andere manier door in de arbeidsvoorwaarden van medewerkers.
• De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is niet langer van toepassing op de verhouding tussen de organisatie en
de ambtenaar. Dit betekent dat de huidige bezwaar- en beroepsprocedures voor arbeidsvoorwaardelijke besluiten
vervallen.
• Daarvoor in de plaats komt het burgerlijk procesrecht: kantonrechter, hoger beroep bij het gerechtshof en cassatie
bij de Hoge Raad. De griffierechten zijn hoger en bij het gerechtshof en de Hoge Raad is vertegenwoordiging door
een advocaat vereist.
• Op dit moment kan de organisatie nog eenzijdig (aanwijzings-)besluiten nemen die gevolgen hebben voor de
werkzaamheden of rechtspositie van de medewerker; na inwerkingtreding van de Wnra moeten dit soort afspraken
bij de indiensttreding worden geregeld, of moeten later met de medewerker worden overeengekomen.
• Bij CAO’s geldt het beginsel van de contractvrijheid; werkgevers en vakbonden zijn in principe vrij waarover en met
wie zij afspraken willen maken over arbeidsvoorwaarden.
• Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op arbeidsverhoudingen bij gemeentelijke organisaties.
Een belangrijk onderdeel daarvan is het private ontslagrecht met bepalingen zoals de transitievergoeding en de
aanzegplicht.
• Op dit moment kan een ambtenaar niet ‘wegens’ maar wel ‘tijdens’ ziekte worden ontslagen; bijvoorbeeld als
gevolg van een reorganisatie. Na de normalisering geldt ontslagbescherming tijdens ziekte en kan een ambtenaar
gedurende de eerste 24 of 36 maanden ziekte/arbeidsongeschiktheid niet worden ontslagen.
Wat verandert niet?
• Met de inwerkingtreding van de Wnra behouden medewerkers hun status van ambtenaar. De bijzondere eisen
waaraan ambtenaren moeten voldoen verschillen nauwelijks van de eisen zoals die vermeld staan in de oude
ambtenarenwet.
• De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, IKB of vakantie-uren wijzigen niet. Arbeidsvoorwaarden komen tot
stand in het overleg tussen werkgevers en vakbonden.
• Wettelijke regelingen, zoals de Wet op de ondernemingsraden, de Arbeidsomstandighedenwet, de sociale
verzekeringswetgeving, de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid en zorg, blijven van toepassing.
• Het in de Wet op de ondernemingsraden geregelde politiek primaat (art. 46d) blijft gelden; de ondernemingsraad
heeft geen advies- of instemmingsrecht met betrekking tot politieke besluiten over vaststelling en uitvoering van
publiekrechtelijke taken. De ondernemingsraad heeft dit recht wel met betrekking tot de gevolgen van die besluiten
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•
•
•

voor de werkzaamheden van de medewerkers.
Beëindigen van de arbeidsrelatie door middel van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst met
een medewerker blijft mogelijk.
Overheidswerkgevers blijven eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (de WW).
Het pensioenfonds voor ambtenaren blijft het ABP.

Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg
Als gevolg van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren verandert ook de rol van de medezeggenschap.
In de huidige situatie heeft de ondernemingsraad zijn taken en bevoegdheden bij voorgenomen besluiten over
bedrijfsorganisatorische, economische of financiële aangelegenheden.
Het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) heeft in de huidige situatie een belangrijke rol bij het vaststellen van
arbeidsvoorwaarden en bij procedures rond reorganisaties, fusies en uitbesteding.
Met de komst van de Wnra en daarmee ook de vervanging van de oude ambtenarenwet door de nieuwe Ambtenarenwet
2017 wijzigt ook het Georganiseerd Overleg. Momenteel vindt er overleg plaats met vakbonden over nieuwe regels en
bevoegdheden voor de medezeggenschap.
Voorbereiden op wijziging van het Georganiseerd Overleg
• Voor de or is het van belang te weten hoe op dit moment de verdeling van taken tussen de ondernemingsraad en
het DGO precies is geregeld.
• In de loop van 2019 dient bepaald te worden hoe de medezeggenschap geregeld moet zijn na de invoering van
de Wnra per 1 januari 2020. De bevoegdheden van de or kunnen worden bepaald op grond van art. 32 WOR (zie
kader).
Artikel 32
1. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk
orgaan kunnen aan de ondernemingsraad of aan de ondernemingsraden van de bij die overeenkomst of die
regeling betrokken onderneming of ondernemingen verdere bevoegdheden dan in deze wet genoemd worden
toegekend.
2. Bij schriftelijke overeenkomst tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kunnen aan de ondernemingsraad
meer bevoegdheden dan de in deze wet genoemde worden toegekend en kunnen aanvullende voorschriften over
de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden gegeven. De ondernemer zendt een afschrift
van de overeenkomst aan de bedrijfscommissie.
3. Indien aan de ondernemingsraad op grond van dit artikel een adviesrecht of instemmingsrecht is toegekend,
is het advies of de instemming van de ondernemingsraad niet vereist, voor zover de aangelegenheid voor de
onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling, vastgesteld
door een publiekrechtelijk orgaan.
4. Indien in de overeenkomst aan de ondernemingsraad een recht op advies of instemming wordt gegeven over
andere voorgenomen besluiten dan genoemd in de artikelen 25 onderscheidenlijk 27, zijn de artikelen 26
onderscheidenlijk 27, vierde tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

11

Dienstongeval hetzelfde als een beroepsincident?
Door Mr. Jacqueline Choufoer-van der Wel (werkzaam bij
Dijkgraaf Advocaten)
Binnen het ambtenarenrecht kennen we de termen
dienstongeval en beroepsincident. Vaak wordt gedacht
dat dit twee verschillende termen zijn waarmee hetzelfde
wordt bedoeld. Dat misverstand wil ik uit de wereld helpen.
Wanneer is er sprake van een dienstongeval en wanneer
van een beroepsincident?
Definities
Een dienstongeval is een ongeval dat in overwegende
mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de
ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de
bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten
worden verricht. Een dienstongeval is niet aan haar/
zijn schuld of onvoorzichtigheid te wijten. Om te kunnen
spreken van een dienstongeval moet er sprake zijn van
een verband tussen de uitoefening van de functie en het
ongeval (juridische causaliteit) en de ontstane medische
klachten moeten het gevolg zijn van de omstandigheden
waaronder de werkzaamheden moesten worden verricht
(medische causaliteit). Een dienstongeval kan ook buiten
de uitoefening van de werkzaamheden plaatsvinden,
bijvoorbeeld tijdens pauzes of het betreden van het
gebouw waar je werkt.
Een beroepsincident is een dienstongeval of beroepsziekte
voortvloeiend uit een gevaar zettende situatie die
rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de taak
waaraan de ambtenaar zich vanwege haar/zijn specifieke
functie niet kan onttrekken. Je moet daarbij denken aan
dienstongevallen en beroepsziekten die zich voordoen
bij het uitoefenen van functies in een bij aanvang al
bijzonder gevaarlijke, risicovolle omgeving waar de
ambtenaar noodgedwongen aan wordt blootgesteld. Een
beroepsincident is dus eigenlijk een specifieke vorm van
dienstongeval of beroepsziekte.
Casus
De Centrale Raad van Beroep behandelde dit jaar een
interessante casus waarin het onderscheid tussen een
dienstongeval en beroepsincident nog eens aan de orde
kwam. Het betrof een ambtenaar die voor zijn opleiding de

training ‘Elementaire Zelfverdediging’ moest volgen. Na het
afronden van zijn opleiding ging hij die functie uitoefenen.
Pas daarna stelde de ambtenaar gedurende de training
een schouderblessure te hebben opgelopen. Hij verzocht
het ongeval, en de daardoor opgelopen schouderblessure,
aan te merken als dienstongeval. Zijn werkgever weigerde
dit omdat de medisch adviseur twijfelde aan de medische
causaliteit.
Zowel de rechtbank als de Centrale Raad oordeelde dat
er sprake was van een dienstongeval, omdat het tot de
opgedragen werkzaamheden van de ambtenaar behoorde
om een training te volgen waarvan aannemelijk werd
geacht dat dit een verhoogd risico op ongevallen inhield.
Wat betreft de medische causaliteit gingen de rechtbank
en de Raad ervan uit dat er geen aanknopingspunten
waren om te veronderstellen dat de schouderklachten zich
ook zonder het ongeval op korte termijn zouden hebben
gemanifesteerd. Er was echter geen sprake van een
beroepsincident. De training bracht wel een verhoogd risico
op ongevallen met zich mee, maar de ambtenaar werd in
de trainingsruimte niet noodgedwongen blootgesteld aan
een bijzonder gevaarlijke omgeving.
Onderscheid van belang?
Het onderscheid tussen een dienstongeval en
een beroepsincident is van belang omdat de
schadevergoedingsplicht
van
jullie
werkgever
afhankelijk is van de kwalificatie van het ongeval. Bij het
beroepsincident krijgt de ambtenaar de volledige schade
die hij leidt als gevolg van het beroepsincident vergoed. Bij
een dienstongeval of beroepsziekte moet de ambtenaar
om haar/zijn schade vergoed te krijgen een apart verzoek
indienen. Vervolgens moet de schade worden vastgesteld
en begroot. Dat kan leiden tot een minder volledige
schadevergoeding en meer discussie over de omvang en
de hoogte van de schadevergoeding.
Let op
Is jou een dienstongeval overkomen? Dan kun je op grond
van artikel 38a ARAR (zie kader) vragen dit gelijk te stellen
met een beroepsincident. Daarmee krijg je geen recht op
volledige schadevergoeding, maar kun je wel aanspraak
maken op een aantal vergoedingen en compensaties.

Aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging of een aanvullende uitkering
Artikel 38a
1. De ambtenaar die ongeschikt is zijn arbeid te verrichten wegens
een dienstongeval of een beroepsziekte doch niet door een
beroepsincident, wordt op zijn aanvraag voor de toepassing van dit
hoofdstuk gelijkgesteld met de ambtenaar die ongeschikt is zijn arbeid
te verrichten wegens een beroepsincident.
2. De gewezen ambtenaar van wie de arbeidsongeschiktheid wordt
veroorzaakt door een dienstongeval of een beroepsziekte doch niet
door een beroepsincident, wordt op zijn aanvraag voor de toepassing
van dit hoofdstuk gelijkgesteld met de gewezen ambtenaar van wie
de arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door een beroepsincident.
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Vraag & Antwoord
Vraag 1:
In de CAO staat dat je recht hebt op 26 weken ouderschapsverlof waarvan 13 weken tegen 60%
uitbetaling. Over de resterende 13 weken ouderschapsverlof wordt 0% uitbetaald.
Betekent dit dat ik een contigent van uren krijg, en ieder ouderschapsverlof uur van dat potje
afgehaald wordt en je zo je ouderschapsverlof van (60% uitbetaling) kan spreiden over een langere
periode? Of moet je dit ouderschapsverlof aaneengeschakeld in een periode van de eerste 13 weken
opnemen om voor de 60% loondoorbetaling in aanmerking te komen?
Antwoord:
Je hebt recht op 13 weken ouderschapsverlof
tegen een loondoorbetaling van 60%. Bij een
voltijdsdienstverband gaat het dan om 13 keer 36 uur
= 468 uur. Je kan deze uren gespreid opnemen. Dus
je hebt een pot van 468 uur die je kan opnemen op de
momenten dat jij dit wilt. Alles wat daarboven uitgaat
is onbetaald verlof tot een totaal van maximaal 26
weken.
Vraag 2:
Je hoort de laatste tijd steeds meer over het
Generatiepact.
De oudere werknemer gaat dan korter werken. Daardoor
kan hij beter herstellen van de inspanning en is het werk
minder zwaar. En als meerdere ouderen dit doen, komt
er een vaste plek vrij voor een jongere werknemer. Dan
heb je bijvoorbeeld een triobaan. Twee oudere werknemers leveren tijd in en de jongere krijgt die uren erbij.
De regeling wordt afgesproken in een CAO en verschilt per sector of bedrijf. In het generatiepact wordt het ingeleverde loon
van de oudere werknemer deels gecompenseerd door de werkgever. Hij maakt daarbij gebruik van het feit dat de jongere
werknemer een lager loon heeft dan de oudere werknemer, die aan het einde van zijn loonschaal zit. Soms kunnen uren
vanuit een bestaande ouderenregeling of een levensfasebudget ingezet worden. De oudere werknemer kan zijn inkomen
eventueel aanvullen met een stukje deeltijdpensioen. Het is echt ‘maatwerk’. Het is van belang dat de regeling juist ook voor
lagere inkomens bereikbaar is.
Zou deze regeling ook kunnen worden toegepast bij het Rijk?
Antwoord:
Hier is tijdens de laatste CAO onderhandelingen over gesproken. Hierbij bleek
dat de Rijkswerkgever alleen een generatiepact met ons wilde afspreken
indien wij de PAS regeling zouden opgeven. We moesten dus de PAS-regeling
inruilen voor een generatiepact.
Daarnaast ontstond ook nog het volgende probleem. Bij een generatiepact is
het de bedoeling dat oudere medewerkers op een voordelige manier minder
kunnen werken, en dat voor de tijd die zij minder werken dan jongeren worden
aangenomen. Indien bijvoorbeeld 5 oudere medewerkers 0,2 fte minder
werken dan kan voor de vrijgespeelde 1 fte een nieuwe jonge medewerker
aangenomen worden. Probleem hierbij is hoe herkenbaar te krijgen dat de
nieuwe instroom veroorzaakt wordt door het generatiepact? Er wordt namelijk
continu geworven; en het is dan onduidelijk of er geworven wordt vanwege
vervanging, uitbreiding of vanwege het generatiepact. En indien er geworven
wordt vanuit het generatiepact, gelden dan de huidige voorrangsregels voor
interne kandidaten bij werving niet meer?
Uiteindelijk vonden bonden dat de combinatie om PAS te moeten inleveren samen met het probleem, dat het niet
mogelijk is om herkenbaar jongeren te werven als gevolg van het generatiepact, niet interessant genoeg. Om deze
reden is er geen generatiepact afgesproken in de laatste CAO en hebben we de PAS regeling behouden.

Marianne Wendt
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Interview

Dhr T. Mudde - 50 jaar lid
Toon, 84 jaar, woont samen met Ina in een knus huis in
Krimpen a/d IJssel. Sinds 42 jaar is dit hun thuis. Achter
ligt een gezellig terras met weidse blik op de overige huizen. “Daar heb ik wel voor gepleit hoor”, zegt Toon, “toen
wij hier kwamen stonden overal schuttingen”.
Tijdens ons gesprek kwettert de
vogel vrolijk mee. De kooi staat
op een mooi plekje in de woonkamer. Een actief zebravinkje
met prachtige kleuren rood en
geel. Op mijn vraag hoe de vogel heet zegt Toon lachend: “hij
heeft geen naam. Soms noem
ik hem Arie, dan weer Piet”.
Toon is in 1968 begonnen bij
Rijkswaterstaat en bediende
de sluis en stormvloedkering
in Krimpen a/d IJssel. Uiteraard moest hij verschillende
diploma’s halen om zijn functie
te kunnen uitoefenen. Dat viel
in eerste instantie niet mee. Maar met enige hulp van een
LOI medewerkster is hij met vlag en wimpel geslaagd. Vijf
jaar later verhuisde het echtpaar naar de huidige woning.
Dat was wel even wennen. De dienstwoning had een grote
moestuin waarin Ina graag werkte.
In 1973 ging hij werken bij de DGSM op een patrouillevaartuig. Het vaargebied strekte zich uit van de Lek tot aan
Rotterdam. Daarna is hij overgegaan als verkeersleider op
een radartoren bij Port of Rotterdam en vandaar uit ging
hij in 1993 met de VUT (Vervroegde UitTreding). Toon vertelt enthousiast over deze periode.
Toon is een veelzijdig man en heeft een indrukwekkende
staat van dienst. Hij is in 2008 onderscheiden en werd lid
in de orde van Oranje Nassau voor bijna 50 jaar belangeloze inzet voor de maatschappij. Met name voor de belangen van senioren. Als voorzitter van de CPOK heeft hij zich
ingezet voor computeronderricht voor ouderen en was hij
betrokken bij het project OuderenProof.
Op mijn vraag waarom hij lid is geworden van de VPW antwoordt Toon: “mijn vader was lid van een vakbond, maar
had een hekel aan vergaderen. Op jonge leeftijd nam ik
zijn plaats in en zo is mijn interesse in het vakbondswerk
geboren. In die jaren was het heel normaal om je te organiseren. Mijn toenmalige collega’s waren ook lid van een
bond, de een FNV, de ander EMM. Zij namen het vakblad
mee naar het werk. Ik las de bladen en vergeleek de beide
bonden. Mijn voorkeur ging uit naar EMM (later VPW), dat
lidmaatschap was dus een bewuste keuze”.
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Hij was een echte bestuursman en begon bij de afdeling
Rotterdam Waterweg als secretaris, daarna bij district Zuid
Holland eveneens als secretaris
en later in het hoofdbestuur als penningmeester.
Jaarboek EMM/VPW
Toon was tijdens zijn penningmeesterschap zeer betrokken bij de samenstelling en druk van dit jaarboek. Het
bestond uit een opsomming van alle medewerkers inclusief hun functie binnen Rijkswaterstaat en de verschillende
Ministeries. Het actueel houden vergde veel tijd en energie waarin hij bijzonder goed is geslaagd. Helaas mochten
naar verloop van tijd de gegevens van medewerkers niet
meer openbaar gemaakt worden en stopte de uitgave. Tot
spijt van menig collega. Want het was toch zo’n “handig
boekje”.

Toon is vanaf 1988 erelid, wegens bewezen diensten voor
de VPW.
Het echtpaar heeft twee zoons en vier kleinkinderen, een
jongen en drie meisjes. Daar genieten ze enorm van.
Gezondheid
Helaas laat de gezondheid van Toon te wensen over. Hij
heeft een half jaar geleden een epileptische aanval gehad.
Daardoor ziet zijn dagelijkse leven er anders uit. Auto rijden gaat niet meer. Door een oogaandoening is zijn gezichtsvermogen verminderd. De lange fietstochten zijn
helaas voorbij. Dat is niet altijd gemakkelijk voor een man
die volop in het leven stond. Toch zit het echtpaar niet bij
de pakken neer en kijkt tevreden terug op een mooie tijd.
“ We zijn 62 jaar getrouwd, berusten in de huidige situatie
en genieten van dingen die wel mogelijk zijn.”
Na het afscheid loopt Toon mee naar de parkeerplaats en
praten we nog wat over auto’s. Hij zwaait ons vrolijk uit.
Het was een prettig bezoek met alles erop en eraan. Daardoor vertrokken we later dan normaal richting het zuiden.
Gelukkig geen files, dat weet je maar nooit rond Eindhoven.

Mirjam van Dijk-van Leeuwen

Belastingservice
De voorbereidingen voor het belastingjaar 2018 zijn bij de Belastingservice alweer in volle gang.
Een groot aantal leden maakt al jaren gebruik van de belastinghulp die de VPW via het Ambtenarencentrum aan haar
leden aanbiedt. Ook dit jaar kunt u gebruik maken van deze uitstekende service.
De eigen bijdrage is € 20,- per lid, voor max. 2 aangifteformulieren, namelijk van uzelf en uw partner.
Aanmeldingsprocedure.
U vult de onderstaande bon in, bij voorkeur mét emailadres en stuurt of mailt (info@vpwnet.nl) de bon zo snel mogelijk
op naar de VPW in Amersfoort.
Vervolgens ontvangt u van ons een betalingsverzoek á € 20,-. Zodra dit bedrag bij ons binnen is, zal de VPW ervoor
zorgen dat uw aanmeldingsformulier bij de belastingconsulenten terechtkomt.
Van de belastingconsulenten ontvangt u een uitnodiging, waarin vermeld de locatie, de datum, het tijdstip en de
financiële bescheiden die u mee dient te nemen naar uw afspraak voor het invullen van uw belastingaangifte.
Als u een e-mailadres invult, ontvangt u de uitnodiging per mail. Deze aanmeldingen gaan sneller en de afhandeling is
voor de VPW goedkoper!!!!
De consulenten bieden ook hulp wanneer er na het invullen en verwerken van uw aangifte, problemen ontstaan met de
Inspecteur der Directe Belastingen.
De belastingconsulenten verzorgen voor u en uw partner de aangiften over het belastingjaar 2018 en eventueel
voorgaande jaren (max. 2 formulieren per bijdrage van € 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.
Stuur de bon vóór 4 februari 2019 naar info@vpwnet.nl
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Snouckaertlaan 32, 3811 MB Amersfoort
Van aanmeldingen die ná 4 februari 2019 binnenkomen kan niet worden gegarandeerd dat ze worden
ingepland. Deze zullen zo mogelijk schriftelijk worden afgehandeld.

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

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

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

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

AANMELDINGSBON BELASTINGSERVICE

Naam en voorletters: ……………............................................................................................………… (M/V)
Straat + huisnummer: .............. ……………..............................................................................……………….
Postcode + woonplaats: ........... ……………...............................................................................……………….
E-mail-adres:…………………………………………............................……………………………………..............…………………..
Telefoon privé: ............................. ……………............telefoon werk: ........ …………….....................…...………
Sofi-nummer: ............................................... …………….................................……………...........…..……….….
Aantal formulieren dat moet worden ingevuld: ........ ……………..……..................………..……………..……..…..….
Op welke werkdagen tussen 18 februari en 12 april 2019 bent u echt verhinderd?
...............................................................................................................................................….……….
...............................................................................................................................................….……….
Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)
 Den Helder		
 Rotterdam			
 Doorn		
 Apeldoorn
 Vlissingen		
 Eindhoven/Oirschot
 Enschede		
 ’t Harde
 Amsterdam		
 Breda			
 Den Haag		
 Havelte
 Venlo		
 Den Bosch 		
 Leeuwarden
 Ermelo
 Amersfoort		
 Ede-Harskamp		
 Assen		
 Terneuzen
 Nijmegen		
 Weert			
 Schaarsbergen
 Heerlen
 Emmen		
 Bergen op Zoom		
 Oestgeest
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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

