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Openingswoord ALV 2019

Beste leden,

Hartelijk welkom op onze Algemene 
Ledenvergadering van 2019.
Een belangrijke vergadering omdat uw bestuur 
op deze dag verantwoording voor het gevoerde 
beleid aan de leden aflegt.
Als ik zo de zaal in kijk dan zijn de vaste leden, die jaarlijks 
deze vergadering bezoeken, weer aanwezig.  Ook een klein 
aantal leden die deze vergadering bezoeken zijn hier voor het 
eerst en ik hoop dan ook dat zij deze vergadering zodanig 
waarderen dat zij ook de volgende ledenvergaderingen weer 
bezoeken. 
Ook wil ik u mededelen dat onze erevoorzitter, Aat Hoogstraten, 
helaas niet aanwezig kan zijn in verband met een hartoperatie 
waar hij momenteel van herstelt. Aat heeft mij verzocht om u 
een goede vergadering toe te wensen en hoopt u allen spoedig 
weer te treffen.

Het is van groot belang dat de leden van onze vakorganisatie 
zich laten horen in deze vergaderingen en om het beleid van 
het bestuur te beoordelen en goed te keuren.
In dat verband ben ik een beetje teleurgesteld aangezien er 
vandaag  relatief weinig leden aanwezig zijn. Ik weet echter dat 
het uitermate lastig is voor met name operationeel personeel, 
waarvan er veel lid zijn van onze VPW, in de gelegenheid zijn 
om van de uitnodiging gebruik te maken. De reden  is dat 
betrokkenen in roosterdienst werkzaam zijn en niet in de 
gelegenheid worden gesteld om voor deze vergadering verlof 
te krijgen. Roosterkrapte is hier al jarenlang de oorzaak van.

In mijn voorwoord wil ik een paar onderwerpen die mij aan het 
hart liggen naar voren brengen;

De Nederlandse economie ondergaat een uitbundige groei. De 
bedrijven maken weer een goede winst ook de overheid heeft 
een overschot op haar betalingsbalans van 11 miljard EURO. De 
zelfde overheid heeft aan een ieder toegezegd dat nu ook de 
werknemers en gepensioneerden van deze economische groei 
gaan profiteren door een vermindering van de belastingen.
In mijn voorwoord van het VPW-Nieuws heb ik reeds in januari 
geschreven dat ik mijn twijfels heb of deze belastingvermindering 
opwegen tegen de lastenverzwaringen zijn ontstaan. Ik ben 
inmiddels niet de enige met dit wantrouwen. Er wordt thans 
door veel Nederlanders openlijk getwijfeld of er daadwerkelijk 
een inkomensverbetering is ontstaan. Onze minister president 
blijft bevestigen dat meer dan 95% van de Nederlanders er 
op vooruit gaan. Echter, deze vooruitgang gaan we blijkbaar 
pas merken in 2020. Voor mij onbegrijpelijk en inmiddels 
ongelofelijk. Ik hoop dat ik ongelijk heb maar dat zullen we 
uiteindelijk wel zien.
De pensioenfondsen zijn al jaren in zwaar weer geraakt 
waardoor er inmiddels al jarenlang geen indexatie van de 
pensioenuitkering heeft plaatsgevonden. Daardoor is er 
inmiddels bij het ABP een indexatieachterstand ontstaan van 
ruim 15%. 
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Grondslag van de VPW: De VPW stelt zich ten doel, om onafhankelijk van levensbeschouwing of politieke richting en 
met eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.

Kantoor VPW
Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort
Tel: 033 – 4650691
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
21 april 2020 - 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.

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

Leden van het bestuur

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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Mededelingen van kantoor
Algemene Leden Vergadering
De vergadering is weer geweest (23 april 2019) en een foto impressie tref je aan op de 
middenpagina’s.
Van de aanwezige jubilarissen is ook een foto gemaakt en er is een lijstje met de namen van 
alle jubilarissen.

Verzending van het VPW-nieuws.
Na de oproep in het vorige VPW-nieuws hebben 28 leden aangegeven dat zij het blad wel digitaal willen ontvangen. Dat 
is heel fijn, maar ik hoop dat er nog meer mensen zijn die het blad niet meer in gedrukte versie hoeven te ontvangen. 
Het scheelt papier, maar vooral portokosten!!!
Dus: 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?

LET OP!!! Het kantoor van VPW GAAT VERHUIZEN.
Na 6 jaar ons kantoor te hebben gehouden aan de Snouckaertlaan in het centrum van Amersfoort, gaat ons kantoor in 
de laatste week van juni 2019 verhuizen naar een kantoorpand in Amersfoort Noord.
Er zijn verschillende redenen voor deze verhuizing.
Allereerst omdat er op de benedenverdieping van het pand waarin ons kantoor op de eerste verdieping gevestigd is een 
grote coffeeshop komt. Dat geeft beneden veel aanloop en een heel ander publiek dan de restaurantbezoekers die we 
gewend waren.
De huidige kantoorruimte bevat een vergaderruimte die we maar eens of twee keer per maand gebruiken. Dat kan dus 
veel voordeliger.
In het nieuwe pand delen we de vergaderruimte, wat een enorme kostenbesparing oplevert.

Op 26 juni gaan we verhuizen en vanaf 1 juli 2019 is het kantoor van de VPW gevestigd:
Ariane 20A, 3824 MB Amersfoort

De overige communicatie met de VPW blijft ongewijzigd:
Telefoon: 033-4650691
E-mail: info@vpwnet.nl

Volg VPW via www.vpwnet.nl
Wil je s.v.p. zoveel mogelijk je 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.

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen 1e kwartaal 2019

Nieuwe leden
Dhr. K. Prins   - VWM
Dhr. A.J. Wijling   - GPO
Dhr. A.IJ. Ruiter   - ILT

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. M.H.J. Grijsbach  - Gep. lid
Dhr. G.A.J. Wanders  - Act. 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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Gebeld door een incassobureau: wat moet je doen en wat zijn je rechten?

Interview met Saskia Bierling, woordvoerder van de ACM, de Autoriteit Consument en Markt.

Als je om wat voor reden dan ook een rekening niet op tijd betaalt, kun je te maken krijgen met een incassobureau. 
Deze benadert je dan doorgaans per brief. Maar wat als je opeens een telefóóntje krijgt van een incassobureau?
Saskia Bierling  van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft tips.

Mag een incassobureau mensen met een openstaande vordering je zomaar thuis of mobiel opbellen?
'Ja, In zijn algemeenheid is het zo dat mensen wel gebeld mogen worden over vorderingen.'
Lees ook Incassobureaus: wat mogen ze wel, wat mogen ze niet?

Wat kun je het beste doen als je zo'n telefoontje krijgt?
'Neem vooral de tijd om zelf na te gaan of een vordering terecht is en ook of het incassobureau legitiem is. Vooral 
als je twijfelt aan de vordering.
Als consument kun je dan bijvoorbeeld aangeven dat je het bedrijf zelf terugbelt, of je maakt met het incassobureau 
een belafspraak voor een later tijdstip. Dat geeft je tijd om een en ander uit te zoeken en een rustig moment te 
kiezen om te bellen.
Ook kun je eerst even informatie inwinnen, bijvoorbeeld bij ConsuWijzer, een  website met praktisch advies van de 
overheid over je rechten als consument.
Kijk op: https://www.consuwijzer.nl/rekeningen-en-incassoprocedures

Hoe kun je verifiëren dat het een legitiem incassobureau is 
en dat het om een échte vordering gaat?
'Consumenten kunnen via de Kamer van Koophandel nagaan of 
het bedrijf staat ingeschreven. Maar dat zegt helaas ook niet alles: 
sommige malafide bedrijven hebben gewoon een KVK-inschrijving.
Het is daarom ook altijd zinvol om bijvoorbeeld via Google te 
zoeken op het incassobureau dat belt en te kijken of er meer 
informatie over het bedrijf te vinden is. Als er wordt gewerkt met 
een buitenlands bankrekeningnummer kan dat aanleiding zijn om 
extra op te letten.
Vraag altijd bewijs voor de vordering waarover wordt gebeld. Het 
komt voor dat mensen worden gebeld voor vorderingen van lang 
geleden, die zij zich niet meer kunnen herinneren. Vraag het bedrijf 
dan om bewijs per e-mail toe te sturen.'

Welke rechten en bescherming heb je als consument?
'De consument wordt beschermd bij het aangaan van overeenkomsten: hij moet voldoende en juiste informatie 
hebben gekregen. Het feit dat een incassobureau of handelaar kan aantonen dat er akkoord is gegaan, is dus 
niet altijd voldoende. De ondernemer zal zo nodig ook moeten aantonen dat de consument juist en volledig is 
geïnformeerd.
Als de consument aanvoert dat hij misleid is, omdat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, dan is het aan de 
verkoper om aan te tonen dat de consument wél goed is geïnformeerd.
Ook gelden er soms vormvereisten bij bepaalde verkoopmethoden, bijvoorbeeld bij telefonische verkoop van 
diensten (abonnementen).' 
'Een mondelinge ''ja'' via de telefoon is dan niet altijd voldoende; er moet dan een schriftelijke bevestiging worden 
gegeven voor een rechtsgeldige overeenkomst.
Als het incassobureau niet kan aantonen dat een incasso terecht is, hoeft de consument niet te betalen.
Op de website van de ACM staat ook veel informatie over je rechten als consument bij incasso, in de vorm van een 
Toolkit incasso voor (schuld)hulpverleners.'
Kijk op: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/toolkit-incasso-voor-schuldhulpverleners

Wat kun je doen als je je door zo'n gesprek onder druk gezet of zelfs bedreigd voelt?
'Consumenten die zich bedreigd voelen door het incassobureau raden wij aan aangifte te doen bij de politie.'



6

Het Ledenverloop
Op 1 januari 2018 had de VPW in totaal 1097 leden.
Er zijn in 2018 20 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 
en 2017 met 13 nieuwe leden 2018 een iets beter jaar was 
wat de ledenaanwas betreft.
Daarnaast was er in 2018 een groot ledenverlies van 75 
leden. Dat verlies is als volgt samengesteld:
• 16 leden zijn overleden, allen gepensioneerde leden.
• 21 post-actieve leden, waarvan de meeste van hen 

aangeven dat ze hun lidmaatschap beëindigen 
vanwege hun leeftijd en niet langer geïnteresseerd 
zijn in vakbondsaangelegenheden.

• 15 leden die de actieve dienst hebben verlaten 
vanwege leeftijd of ziekte (pensioen, FLO, WIA)

• 9 leden zijn overgestapt naar het bedrijfsleven, een 
ander ministerie of lagere overheid

• 1 lid die ontevreden was met het feit dat hij binding 
moest gaan draaien na zijn 55-ste

• 2 leden die herhaaldelijk hun contributie niet betaalden
• 11 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 2018 had de VPW 1042 leden.

Het bestuur
Het bestuur heeft gedurende het jaar 2018 negen maal 
een reguliere vergadering gehouden en een strategisch 

overleg in december.
Tijdens de ALV in 24 april 2018 zijn er twee nieuwe 
bestuursleden toegetreden tot het bestuur, namelijk Frank 
Bosman en Richard Goudriaan. In diezelfde ALV is Piet 
Voogt afgetreden. Teun Gutteling is in de loop van 2018 
benoemd tot secretaris van het bestuur.
In 2018 is het bestuur wederom met veel inzet bezig 
geweest met het terugdringen van de uitgaven.
In overleg met de verhuurder was besloten om met ingang 
van mei 2017 nog maar de helft van de oorspronkelijke 
kantoorruimte te huren, hetgeen een aanzienlijke 
bezuiniging oplevert. Omdat er op dat moment al 
geruchten waren dat op de benedenverdieping van het 
pand, waar eerder een brasserie gevestigd was, een 
coffeeshop zou gaan komen, heeft het bestuur de komst 
van een coffeeshop als ontbindende voorwaarde in het 
huurcontract laten opnemen. In de loop van 2018 is 
duidelijk geworden dat de coffeeshop er vrijwel zeker 
gaat komen. Het bestuur zal zich beraden op de ontstane 
situatie.

PR en Communicatie
• De website van VPW (www.vpwnet.nl) is nog steeds 

een belangrijk middel om de leden te informeren. In 
2018 is de website 13751 keer bezocht, tegen 12.920 
keer in 2017. Een stabiel gemiddeld aantal bezoeken 
van ruim 1000 per maand.

• Het VPW-nieuws verscheen in 2018 nog 6 maal, maar 
er is besloten de frequentie terug te brengen tot 4 
maal per jaar. Dit zal m.i.v. 2019 gaan gebeuren. Het 
blad wordt volledig in eigen beheer (op)gemaakt. De 

Vervolg openingswoord ALV
Dit is voor de pensioengerechtigden een zware last 
geworden. Ook de actieven die nog pensioen opbouwen 
hebben te maken met deze indexatie achterstand en zullen 
de gevolgen daarvan op een later moment ondervinden. 
Hoofdreden voor deze situatie is dat de rekenrente 
die toegepast wordt dermate laag is dat er nauwelijks 
voldoende garantiekapitaal wordt opgebouwd om op lange 
termijn de uitkeringen te financieren Dit ondanks een forse 
vermogenstoename van  het ABP als gevolg van verbetering 
van de waarde van de investeringen en verhoging van de 
premies. Er wordt reeds geruime tijd overlegd tussen de 
sociale partners, werkgevers en overheid om deze situatie 
te verbeteren maar tot nu toe is daar nog niet veel van 
terecht gekomen. U begrijpt dat ik mij hier ernstig zorgen 
over maak.

Het goede nieuws is dat de Nederlandse economie een 
bijzonder lage werkloosheid heeft en een zeer groot aantal 
vacatures heeft. Het kan niet anders of dit moet leiden 
tot een verbetering van de positie van de lonen van de 
werknemers. Wanneer dat moment is aangebroken weet 
ik niet maar ik hoop dat dit binnen afzienbare tijd plaats 
zal vinden.

Ook in het afgelopen jaar zijn er weer een aantal VPW-
leden overleden.
Om deze leden  te herdenken wil ik graag dat u allen 
opstaat waarna ik hun namen zal oplezen en hen daarna 
gedurende een minuut stilte te herdenken.

Dhr. B.J. Bakker  IJsselmuiden
Dhr. K. Bakker  Heemskerk
Dhr. L.W Geraads Reuver
Dhr. J.J.l. Tacke  Velp
Dhr. G. Harberts  Zutphen
Dhr. J.B. de Regt Maastricht
Dhr. P.J. de Geer ’s-Gravenhage
Dhr. A. van der Graaf Hoek van Holland
Dhr. D. Schreuder  Alphen aan de Rijn
Dhr. G. van der Lee Echt
Dhr. A.W.M. Vissers Berkel Enschot
Dhr. M.H.J. Grijsbach Rijen
Dhr. G.A.J. Wanders Kleef

Dames en heren, er wacht ons een uitgebreide agenda en 
ik wens u een goede vergadering toe.
Dank u wel.

Paul van Es

Jaarverslag VPW 2018
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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 IB-zaken ligt bij advocatenkantoor 
Dijkgraaf in Den Haag.
Begin 2018 liepen er drie individuele zaken bij Dijkgraaf. 
Daar zijn in de loop van 2018 zeven zaken bij gekomen. 
Dat maakt een totaal van tien zaken. Van deze tien zaken 
zijn er in 2018 vijf afgerond. Er zijn in totaal vijf individuele 
zaken meegenomen naar 2019. 
Naast deze individuele zaken is er in 2018 ook een 
groepszaak gestart. Naar aanleiding van een door een 
medewerker opgestarte zaak inzake terugdraaien van de 
SBF-regeling hebben 22 leden met hulp van de VPW het 
verzoek naar de werkgever gedaan om gelijke behandeling. 
Deze zaak is ook meegenomen naar 2019.
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 2018 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 2018 hebben 68 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 vinden maandelijks 
plaats Hotel De Eenhoorn  te Amersfoort. 
In 2018 zijn er elf reguliere vergaderingen geweest, 
waarvan twee met  aansluitend een themamiddag 
Daarnaast is er een extra ingelaste platformvergadering 
gehouden in verband met de CAO-onderhandelingen. Alle 
vergaderingen waren in Amersfoort.
In de loop van 2018 is Richard Goudriaan aangeschoven 
als plaatsvervangend Platformlid.

Departementaal Georganiseerd Overleg
Naast bezoldigd bestuurder Peter Wulms nemen onze 
bestuursleden Teun Gutteling en Frank Bosman deel aan 
de vergaderingen van het DGO en het voorbereidende 
Technisch Overleg.
Binnen het DGO van het ministerie van I&W is reeds 
jarenlang een voorbereidend overleg aanwezig tussen de 
vakbonden en de staf DG van RWS.
De VPW heeft aangedrongen op structurering en 
formalisering van dit overleg aangezien niet altijd duidelijk 
was welke onderwerpen werden behandeld. Naar 
aanleiding van het verzoek van de VPW is dit Technische 
Overleg nu geformaliseerd en van toepassing binnen 
geheel I&W.

Jubilarissen 2019
25 jaar lid
Dhr. J. Boiten
Dhr. L.F.M. van Hecke
Dhr. H. de Ridder
Dhr. J. IJpe
Dhr. W B. Rinsampessy
Mevr. C.W. van der  Vliet
Dhr. M.I. Ramzan
Dhr. C.H. Reijnders
Dhr. J.T.M. Beudel
Dhr. H.J. Winter

40 jaar lid
Dhr. N. Davidse
Dhr. G.H. Unk
Dhr. L.A.F. Godschalk
Dhr. J. Pols
Dhr. R. Gruijters
Dhr. J.P.T. van der Velpen

Dhr. W.J. van de Geer
Dhr. J. Bron
Dhr. J. Schafer
Dhr. J.A.L. Brouwers
Dhr. A. van der Veen

50 jaar lid
Dhr. A. Mudde
Dhr. J.L.H. Kerkhoven
Dhr. T. Wouda
Dhr. J.W.J. Buurman
Dhr. C.A.G. van Rooij
Dhr. A.J. Snoep
Dhr. M.A. Arends

60 jaar lid
Dhr. J. Wiebrens
Dhr. A.J. Hofstede

Jubilarissen die aanwezig waren op de ALV. V.l.n.r. dhr. R. 
Gruijters, dhr. J.P.T. van der Velpen en dhr J. IJpe
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Individueel Keuze Budget

Uitbetalen Individueel Keuzebudget (IKB) meest populair onder gemeenteambtenaren.
Hoe zit dat straks bij jou als Rijksambtenaar?? 

Door Angelique Kansouh

‘Extra inkomen is veruit het populairste bestedingsdoel van het Individuele Keuzebudget (IKB) onder gemeenteambtenaren’, 
zo volgt uit onderzoek van online platform Ambtenarensalaris.nl onder ruim 1800 gemeenteambtenaren. Hoe zal dit 
straks zijn bij jou als rijksambtenaar?

Gemeenteambtenaren zijn ons al voorgegaan. Sinds 1 januari 2017 is daar het Individueel Keuzebudget ingevoerd. Voor 
jou als rijksambtenaar gaat het IKB  per 1 januari 2020 in.
Welke afspraken zijn er in de CAO 2018-2020 gemaakt tussen vakbonden en rijkswerkgever?
1. Per 1 januari 2020 wordt een IKB ingevoerd.
2. Het budget bestaat uit geld en tijd.
3. Het budget kan je gebruiken om:
• verlofuren te kopen die als vakantie-uren kunnen worden opgenomen of in een zogenaamde Verlofspaarregeling 

kunnen worden gestort;
• tijd te verkopen, in geld te laten uitbetalen en te besteden aan IKAP-doelen.

Waarom een IKB?
Maximale keuzevrijheid is het uitgangspunt van 
het IKB. Je kunt dus zelf keuzes maken voor de 
besteding van jouw opgebouwde budget die 
passen bij jouw situatie, levensfase of wensen.

Hoe wordt het IKB opgebouwd?
Onder meer middels:
• jouw vakantie-uitkering. Je vakantiegeld 

wordt dus niet meer in mei uitbetaald.
• jouw eindejaarsuitkering. Ook hiervoor 

geldt: je eindejaarsuitkering wordt dus niet 
langer meer in

• november uitbetaald.
• jouw bovenwettelijke vakantie-uren 

(waaronder leeftijdsdagen)

Voor welke doelen kan je het IKB inzetten?
• extra inkomen. Denk aan de aanschaf van een auto, aan een vakantiereis of het collegegeld van je studerende 

dochter.
• extra verlof kopen. Dat kan interessant zijn als je voor langere tijd op vakantie wilt, mantelzorger wordt of 

vrijwilligerswerk doet bij de voetbalvereniging.
• IKAP-doelen zoals vakbondscontributie, bedrijfsfitness of de aanschaf van een fiets. Hierdoor kan je fiscaal gunstig 

loon uitruilen tegen bestedingsdoelen.
Mocht aan het einde van het kalenderjaar nog een saldo overblijven in de IKB-pot, dan wordt het resterende bedrag in 
december aan jou uitgekeerd.

Er komt ook een Spaarverlofregeling!
Ook dat is in de CAO 2018-2020 afgesproken. Je kan dan bijvoorbeeld verlofuren kopen en in je Spaarverlofregeling 
storten. Het spaarverlof heeft geen vervaldatum. Er geldt wel een fiscaal maximum voor het spaarverlofsaldo (1.800 
uur bij een 36-urig dienstverband) en je spaarverlof kan niet worden omgezet in geld. Wanneer je spaarverlof opbouwt, 
kan dat alleen in tijd worden opgenomen. Verder is het spaarverlof in principe vrij opneembaar.

Is de invulling van het IKB al gereed?
Nog niet. Over de exacte invulling wordt op het moment van schrijven van dit artikel druk onderhandeld tussen 
vakbonden en de rijkswerkgever.
Zodra er duidelijkheid is, ontvangen jullie alle informatie.
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CBS schetst scheve voorstelling van AOW-uitgaven

Door Harrie Verbon

Wordt de AOW onbetaalbaar? Dat ligt er maar aan hoe je de kostenstijging berekent, aldus emeritus 
hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, Harrie Verbon.

De vakbonden eisten in maart op de Dam dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar.
Onze belangrijkste economisch-statistische bureaus, namelijk het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het 
Centraal Planbureau (CPB), gebruiken statistiek om aan te tonen dat een verhoging van de AOW-leeftijd tot grote 
besparingen op de overheidsuitgaven leiden. Bewust of onbewust gebruiken ze daarbij aannames die het zicht op 
de werkelijke ontwikkelingen van de AOW-uitgaven verduisteren. Zo verkondigde het CBS in september vorig jaar 
dat de hogere AOW-leeftijd de uitgaven aan AOW-uitkeringen afremmen. Dat lijkt een waarheid als een koe en dus 
een duidelijke rechtvaardiging voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Maar er zitten altijd verborgen ‘leugens’ in 
statistieken. In de mededeling van het CBS zit de boodschap ingebakken dat zonder de verhoging van de AOW-leeftijd 
de AOW-uitgaven voortdurend zouden blijven stijgen. Die boodschap is maar in een beperkte zin waar.

Nationaal inkomen
In euro’s is die boodschap natuurlijk zeker waar, maar dat zegt niet zo veel. Om na te gaan wat de werkelijke last 
van de AOW is, moeten we de uitgaven in euro’s relateren aan het nationaal inkomen. Laten we de AOW-uitgaven als 
percentage van het nationaal inkomen kortweg aanduiden met het AOW-aandeel. Als dat AOW-aandeel voortdurend zou 
stijgen door vergrijzing, moet er inderdaad steeds meer ruimte vrij gemaakt worden om de AOW te financieren. Maar, 
en dat is het goede nieuws, als het aantal ouderen toeneemt, hoeft dat AOW-aandeel helemaal niet te stijgen. Als we 
bijvoorbeeld kijken naar de periode van 1985 tot 2007, dan zien we dat het aantal AOW-ontvangers steeg van 1,7 naar 
2,6 miljoen, terwijl het AOW-aandeel daalde van 5,4 procent naar 4,1 procent.
Hoe kan het AOW-aandeel dalen terwijl het aantal AOW-ers meer dan verdubbelt? Dat kan omdat de AOW-uitkering 
minder sterk stijgt dan het nationaal inkomen. De gemiddelde uitkering vermindert daardoor voortdurend in waarde ten 
opzichte van het nationaal inkomen en die vermindering weegt op tegen de toename van het aantal AOW-ers.
Het CBS laat zijn analyse van de AOW-uitgaven in het jaar 2007 beginnen. Het CBS berekent dan dat, terwijl de 
AOW-leeftijd is gestegen vanaf 2013, het AOW-aandeel toch is toegenomen, namelijk van 4,1 procent in 2007 naar 
5,0 procent in 2018. Dat laatste cijfer van 5,0 procent zou zelfs nog hoger geweest zijn als de AOW-leeftijd niet was 
gestegen. De impliciete boodschap van het CBS is kennelijk dat het maar goed is dat de AOW-leeftijd wel is gestegen.

Demagogie
Helaas voor dit eerbiedwaardige instituut, maar deze boodschap is, bewust of onbewust, demagogisch. Het AOW-
aandeel is namelijk niet gestegen omdat het aantal AOW-ers is toegenomen. Als dat de voornaamste reden zou zijn 
geweest voor de stijging van het AOW-aandeel, had dat ook in de jaren daarvoor het geval moeten zijn geweest, maar 
toen daalde het AOW-aandeel. Het AOW-aandeel is de afgelopen tien jaar gestegen omdat door de kredietcrisis, die in 
2008 Nederland bereikte, het nationaal inkomen vijf jaar lang is gedaald. Onze vaderlandse politici zijn dan ook weer 
niet zo beroerd dat ze de AOW-uitkering laten dalen met het nationale inkomen. Het gevolg daarvan is dat op het 
hoogtepunt van de kredietcrisis de AOW-uitkering iets sterker steeg dan het nationale inkomen. Dat was veertig jaar 
lang niet gebeurd.
Stel eens dat we in 2008 geen kredietcrisis hadden gehad en dat de AOW-uitkering per persoon zich daarna net zo had 
ontwikkeld als tussen 1998 en 2007. We kunnen – met CBS-cijfers – uitrekenen wat er dan gebeurd zou zijn. Wat we 
dan vinden is dat zelfs als de AOW-leeftijd op 65 jaar was gebleven, het AOW-aandeel gewoon verder zou zijn gedaald, 
namelijk van 4,1 procent in 2007 naar 3,7 procent in 2018. Met de huidige AOW-leeftijd van 66 jaar, zou het AOW-
aandeel in 2018 nog maar 3,5 procent zijn. Terwijl het aantal 65plussers hoger is dan ooit, zou dan het beslag van de 
AOW op het nationale inkomen lager zijn dan ooit.

Onheilstijding
Kortom, politici over een breed front proberen ons, met behulp van het CBS en het CPB, wijs te maken dat als de AOW-
leeftijd niet verhoogd wordt de AOW op den duur onbetaalbaar wordt. Deze onheilstijding is gebaseerd op de aanname 
dat de AOW-uitkering even hard stijgt als het nationale inkomen. In de afgelopen veertig jaar is daar alleen maar sprake 
van geweest tijdens de kredietcrisis die ons vier jaren achteruit wierp. Dat waren achteraf gezien goede jaren voor de 
AOW, maar nu de economische groei weer uitbundige vormen begint aan te nemen, zien we de AOW-uitkering alweer 
langzaam maar zeker achter blijven bij de economische groei. Dit volgt allemaal uit gegevens die we bij het CBS kunnen 
vinden. Door een selectieve keuze van gegevens blijkt het CBS in staat een scheve voorstelling te kunnen geven van de 
ontwikkeling van de AOW-uitgaven.
Dat is een fraaie illustratie van het bekende gezegde: er zijn leugens, er zijn grove leugens en er is statistiek.
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OR-artikelen
Door Renate Vink-Dijkstra en Servaas Beunk

Binnen het ambtenarenrecht kennen we de termen 
Overheden dienen als voorbeeld en moeten hun 
medezeggenschap goed voor elkaar hebben. Maar werkt 
dit wel in complexe overheidsorganisaties, zeker gezien 
de aanstaande normalisering van de rechtspositie van 
ambtenaren en de complexe vraagstukken van het CAO 
-recht? Of is vernieuwing van medezeggenschap nodig?

Zeker overheidsinstellingen zijn verplicht de 
medezeggenschap op zorgvuldige wijze te organiseren. 
In verband met de vele organisatieonderdelen van 
overheidsinstellingen ontstaan er soms complexe 
structuren, waarin alle lagen van de instelling worden 
vertegenwoordigd.

Kan de medezeggenschap voldoende invloed 
uitoefenen?
De vraag is of deze structuren effectief zijn. Kan de 
medezeggenschap voldoende invloed uitoefenen? En 
op welke manier wordt met het (toch wel beperkende) 
politiek primaat omgegaan? Daarnaast moeten deze 
medezeggenschapsorganen hun rol soms ook ‘delen’ met 
de vakorganisaties.
Met welke uitdagingen heeft een ondernemingsraad 
binnen de overheid te maken? Hoe kan hij zich staande 
houden met de hete adem van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra) in zijn nek?

Het primaat van de politiek
De WOR moet de medezeggenschap van de overheid 
zoveel mogelijk laten aansluiten bij die van de marktsector, 
tenzij de bijzondere positie van de overheid als werkgever 
tot afwijking noodzaakt. Die afwijking is met name terug 
te vinden in artikel 46d WOR, ook wel het ‘primaat van de 
politiek’ genoemd.
Als een besluit onder het primaat van de politiek valt, 

betekent dit niet dat aan de ondernemingsraad 
helemaal geen adviesrecht toekomt; het 
adviesrecht blijft bestaan voor de personele 
maatregelen.

Voldoende invloed?
Het is de vraag of de ondernemingsraad 
daarmee voldoende invloed kan uitoefenen. 
Meestal zijn de personele maatregelen al 
onderworpen aan een sociaal statuut, sociaal 
plan of sociale paragraaf die met vakorganisaties 
is overeengekomen.
Hoewel onlangs is geoordeeld dat het sociaal 
plan ook onderdeel is van een adviesaanvraag, 
zal de daadwerkelijke totstandkoming van 
een sociaal statuut voorbehouden zijn aan de 
werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze 
zijn meestal gezamenlijk georganiseerd in het 
Georganiseerd Overleg (GO), in ons geval het 
Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO).

Het moment van effectieve invloed zit in 
het voorstadium
Het moment van effectieve invloed voor de  OR 
zit dan ook in het voorstadium, voorafgaand aan 
het formele traject. Voor actieve betrokkenheid 
moet een ondernemingsraad inzicht hebben 

in politiek, beleid en besluitvormingsprocessen. Met dat 
inzicht kan worden bepaald op welk moment de OR 
daadwerkelijk invloed kán uitoefenen op de besluitvorming.

Hiervoor is het halfjaarlijkse artikel 24-overleg erg 
belangrijk, want hier kunnen de afspraken worden 
gemaakt over de betrokkenheid in dat wat er gaat komen.
Als duidelijk is op welk moment een ondernemingsraad 
moet instappen, kan worden gekeken hoe dat wordt 
gedaan. Denk daarbij aan:
• participeren in projectgroepen;
• benaderen van en/of acties met de achterban;
• de vakorganisaties inschakelen;
• de politiek benaderen of informele contacten met 

relevante politici;
• ongevraagd advies verstrekken.
Veel van deze activiteiten staan niet expliciet benoemd in 
de WOR, maar zijn wel mogelijk, zeker in goed overleg 
met de bestuurder.

Wnra en de OR: is vernieuwing medezeggenschap nodig?
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Het primaat van de CAO
De ondernemingsraad krijgt ook nog eens te maken met het zogenoemde ‘primaat van de CAO’. Dit primaat geldt 
voor alle ondernemingen (niet alleen binnen de overheid) en betreft instemmingsplichtige besluiten. Het betekent dat 
onderwerpen die al inhoudelijk in een CAO of publiekrechtelijke rechtspositieregeling zijn neergelegd, niet met de OR 
hoeven te worden besproken.
Het instemmingsrecht van de OR kan hierdoor ingrijpend worden beperkt. Dit is alleen anders als de ondernemer de 
vrijheid heeft een bepaalde regeling zelf nader in te vullen. Het besluit tot invulling van die zogenaamde beslissingsvrijheid 
is dan wél instemmingsplichtig.

De ondernemingsraad moet 
uiterst alert blijven
Een ondernemingsraad kan extra 
invloed uitoefenen als hij aansluiting 
zoekt bij vakorganisaties. Binnen 
de overheid is dat nu (nog) het 
Georganiseerd Overleg. De praktijk 
leert dat in het GO wordt onderhandeld 
over de arbeidsvoorwaardelijke 
regelingen. Als deze afspraken gaan 
over primaire arbeidsvoorwaarden is 
dat prima.
Collectieve afspraken gaan echter 
vaak verder dan dat en raken dan 
ook secundaire arbeidsvoorwaarden 
en/of arbeidsvoorwaardelijke 
regelingen. In die gevallen moet 
de ondernemingsraad uiterst alert 
blijven om nog enige invloed te 
kunnen uitoefenen.

Wnra en de vraagstukken van het CAO -recht
Dit alles wordt versterkt door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze wet heeft tot doel de 
rechtspositie van ambtenaren meer gelijk te trekken met die van ‘gewone’ werknemers. Het reguliere arbeidsrecht én 
CAO -recht zal voortaan ook voor ambtenaren gaan gelden.
Hoewel in overheidsland al wel met CAO’s werd gewerkt, waren deze CAO’s niet gebaseerd op de Wet op de collectieve 
arbeidsovereenkomst zoals deze in het civiele arbeidsrecht geldt.

Veel vragen
Wat heeft dit voor invloed op de medezeggenschap binnen de overheid? Op het eerste gezicht lijkt er niet veel te 
veranderen. Het adviesrecht blijft onderworpen aan het politiek primaat en het instemmingsrecht blijft onderworpen 
aan het primaat van de CAO.
Maar wie verder inzoomt, raakt al snel verstrikt in de complexe vraagstukken van het CAO -recht en komt tot een andere 
conclusie.
Zijn overheidswerkgevers verplicht een CAO af te sluiten? En met wie sluiten zij dan een CAO af? Mag de ondernemingsraad 
participeren en/of een arbeidsvoorwaardenregeling overeenkomen in plaats van een CAO? Wie zijn er straks gebonden 
aan een CAO? Welke afspraken worden er over de medezeggenschap gemaakt en wordt de OR daarbij betrokken?
Kortom: veel vragen en nog weinig antwoorden. Toch heeft dit mogelijk wel gevolgen voor de ondernemingsraad.

Ondernemingsraden zullen meer baat hebben bij andere mogelijkheden van beïnvloeding
Het is verstandig, zo niet noodzakelijk om de manier waarop de medezeggenschap in de overheidsorganisaties is 
ingericht en wordt uitgeoefend eens goed onder de loep te nemen.
Een actieve rol voor ondernemingsraden is meer dan ooit vereist om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen.
Hoewel de formele rechten uit de WOR vaak als basis worden gebruikt, zullen overheidsondernemingsraden meer 
baat hebben bij andere mogelijkheden van beïnvloeding. Ook lijkt het nuttig te onderzoeken of een andere manier van 
medezeggenschap wellicht leidt tot meer invloed en vooral meer grip op de besluitvormingsprocessen in de overheid.
Dit moment, nu de positie van de ambtenaar wordt genormaliseerd en er behoorlijk veel verandert in het 
medezeggenschaps-landschap, is bij uitstek geschikt om hiermee aan de slag te gaan, samen met de bestuurder en 
liefst ook met de politiek.

Bron: OR net



14

Vraag & Antwoord
Vraag 1:
Ik wil mij graag bijverzekeren omdat mijn vrouw bij mijn overlijden te veel inkomen moet missen 
tot haar pensioen over 12 jaar.
Kan ik mij nog ergens collectief verzekeren zonder medische keuring? Waar kan ik terecht en dan 
zonder keuring omdat ik ondanks dat ik goed gezond ben, in het verleden wel wat ziekten heb 
gehad, die een verzekeraar zouden kunnen afschrikken dan wel van invloed zijn op de premie.

Antwoord:
Per 1 mei 2018 verviel de ANW-compensatie van 
het pensioenfonds ABP. De rijkswerkgever bood de 
mogelijkheid om je bij te verzekeren bij ElipsLife. 
Iedereen die zich voor 1 mei 2018 had gemeld, 
werd automatisch geaccepteerd. Er vond dan geen 
medische selectie plaats. Maar Inmiddels is deze 
datum verstreken, dus nu zal deze verzekeraar 
medisch selecteren.

Helaas ben je dus te laat om zondermeer 
geaccepteerd te worden als jij je nu aanmeldt. 
Ik ken verder ook geen verzekering waar geen 
medische selectie plaats vindt.

Vraag 2:
Ik weet dat er in de achterkamers alsnog wordt gewerkt aan een pensioenakkoord.
Vandaag kreeg ik via via te horen dat in de CAO Rijk de pensioen leeftijd is verlaagd naar de AOW leeftijd.
Een hele goede vriend van mij gaat per 1 juli met pensioen en moet dus eerdaags via mijn ABP zijn pensioen aanvragen. Ik 
heb begrepen dat als je de papieren instuurt en getekend hebt de huidige regels gelden.
Mijn vraag is eigenlijk moet ik mijn vriend waarschuwen dat hij moet wachten met zijn pensioenaanvraag te ondertekenen of 
zijn het geruchten wat ik vandaag gehoord heb.

Antwoord:
Er zijn verschillende elementen in jouw mail. De afspraak die in de CAO Rijk is gemaakt en het moment dat je met 
pensioen kan gaan.
 
De CAO afspraak
Bij het Rijk bestond enige tijd, als een van de weinige werkgevers, het recht om door te werken na het bereiken van 
de AOW-leeftijd. In de nieuwe CAO is van dit recht afgestapt, waardoor medewerkers alleen met toestemming van hun 
leidinggevende nog door mogen werken na de AOW-leeftijd. Dit recht werd overigens maar door een zeer beperkt deel 
van de werknemers benut.
 
De pensioenregeling
Binnen de ABP-regeling kan je ervoor kiezen tussen je 60e en 72e met pensioen te gaan. Als je op 60 jaar met pensioen 
gaat, is je pensioen lager dan als je langer doorwerkt. Op basis van wetgeving dient het ABP te berekenen hoe hoog 
het pensioen is op het moment dat jij met pensioen gaat.
 
De CAO-afspraak in het Rijk heeft dus geen invloed voor het moment dat je met pensioen kan gaan.
 
Ten slotte heb je ook nog een vraag over de stand van zaken over het pensoenakkoord. Er is inderdaad tussen 
werkgevers- en werknemersorganisaties gesproken over een pensioenakkoord. Deze besprekingen zijn mislukt. Dat 
betekent dat er geen overeenstemming is over vernieuwing van de pensioenregelingen. Maar zelfs als de gesprekken 
wel gelukt waren, dan duurt het ook nog enkele jaren voordat deze veranderingen binnen de ABP-regeling toegepast 
kunnen worden. Om deze reden hoeft jouw vriend hier geen rekening mee te houden. 
 
Kortom: jouw vriend hoeft niet te wachten met het aanvragen van zijn pensioen.
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Interview   
Dhr M.A. Arends (oud-voorzitter 
VPW) - 50 jaar lid

Marius Arends, 75 jaar, woont samen met zijn vrouw in 
een bijzonder pand gelegen op de hoek van een kruispunt 
in IJmuiden. Het is oorspronkelijk gebouwd als melkwin-
kel. De ingang van de winkel is weliswaar verbouwd tot 
hal, woonkamer en eetkamer, de vloer van de ingang is 
origineel en duidelijk te zien. Ook de koelcel is nog aanwe-
zig, maar niet in gebruik. Verder is de woning levensloop-
bestendig verbouwd en heeft het echtpaar alle faciliteiten 
op de begane grond. 

Bij binnenkomst worden we hartelijk begroet en Marius 
gaat ons voor naar de woonkamer. Twee poezen lopen 
rond en snuffelen aan onze schoenen. De bos bloemen 
wordt in een “katvriendelijke” vaas gezet, met wijde bo-
dem zodat deze niet snel omvalt.  “Dat is nodig want onze 
poezen mogen graag met de bloemen spelen” zegt Marius 
vrolijk. Zij hebben zelfs 3 poezen met de namen Vos, Bom 
en Ky. De korte namen zijn bewust gekozen, “ dan luiste-
ren ze beter”.  

Carrière Rijkswaterstaat
Marius is in 1964 begonnen bij 
Rijkswaterstaat als arbeider bij 
de directie Noord-Holland. Hij 
ambieerde een hogere functie en 
is gaan studeren en heeft de HTS op-
leiding met goed gevolg afgerond. Daarna heeft hij veel 
aan nieuwbouwprojecten gewerkt. Het echtpaar woonde 
met 3 kinderen in Den Helder. Vanwege de ligging aan 
zee had één van de kinderen veel last van luchtweginfec-
ties en besloten ze te verhuizen naar Bergen op Zoom. 
“Na enkele weken zagen we dat het goed was voor het 
kind” zegt hij serieus. Marius moest meer kilometers rijden 
naar zijn werk, maar had dit er graag voor over. In 1980 
kreeg hij zijn 1ste dienstauto. Hij vertelt enthousiast over 
de vele projecten die hij heeft mogen begeleiden. Zoals 
het gemaal te IJmuiden, de nieuwe sluis in Den Helder, de 
buitenhaven te Gorkum, de renovatie van de Drechttunnel. 
Van 1992 tot 2004 de renovatie en het delta-veilig maken 
van sluizencomplex IJmuiden. Een indrukwekkende staat 
van dienst. Hij heeft altijd met plezier gewerkt. “Mijn werk 
was mijn hobby” zegt hij lachend. Hij was vaak s ’nachts 
van huis. Zijn vrouw was daar niet altijd blij mee, maar 
accepteerde het. 

Op 61 jarige leeftijd werd medegedeeld dat Rijkswater-
staat hem niet meer nodig had en hij moest stoppen als 
senior uitvoeringsingenieur. Dat was een grote teleurstel-
ling. Er volgde een zwarte periode in zijn leven die geluk-
kig eindigde toen men een beroep op hem deed vanwege 
zijn kennis en ervaring in de bouwwereld. Hij werd zelf-
standig en begon zijn eigen adviesbureau. En werkte o.a. 
voor aannemers, de gemeente Amsterdam en het Hoog 
Heemraadschap.
In 2017 moest hij helaas stoppen. Tijdens werkzaamhe-
den is hij gevallen en heeft daar tot op heden nog last van. 

Vakbond
Marius vindt het belangrijk om georganiseerd te zijn en 
komt op voor de rechten van ambtenaren, getuige de vele 
functies die hij in verschillende besturen heeft gehad:
1973 tot 1980 2de en 1ste secretaris  BTA, bond techni-
sche ambtenaren, groep Rijkswaterstaat.
1988 tot 1991 1ste secretaris VPW
1991 tot 1996 Voorzitter VPW
Tijdens de overheerlijke lunch vertelt zijn vrouw dat ze 
conservator van pre-industrieel textiel van beroep is en het 
vaandel van EMM heeft geconserveerd in 1985. Het hangt 
in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
in Amsterdam. Een mooie herinnering en goed dat het op 
deze manier bewaard blijft.

Mirjam van Dijk-van Leeuwen
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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


