Inhoudsopgave

4

Mededelingen van kantoor

4

Secretariaatsmededelingen 3e kw 2019

5

Belastingservice

6

Indivueel Keuze Budget

8

Alles over de rekenrente

10

Pensioenrichtleeftijd

12

OR-artikelen

14

Vraag en antwoord van Marianne Wendt

15

Interview dhr. Hoefnagel

Colofon
VPW-nieuws
VPW-nieuws redactieteam:
redactieteam:
Mirjam
Mirjam van
van Dijk
Dijk
Trees
Trees Overhein
Overhein
Milou
Milou Feijt
Feijt
Kopij
Kopij sturen
sturen naar:
naar:
info@vpwnet.nl
info@vpwnet.nl
Drukkerij:
Drukkerij:
SMG-Groep Joure
SMG-Groep
Joure632
Tel. 0513 – 630
Tel.
0513
–
630
632
Overname van artikelen
is toegestaan
Overname
van artikelen
is 0926-9489
toegestaan
Met bronvermelding:
ISSN
Met bronvermelding: ISSN 0926-9489
Lidmaatschap VPW
Lidmaatschap
VPW als lid kunt u de aanmeldbon
Om u aan te melden
Om
u aan te via
melden
als lid kunt u de aanmeldbon
downloaden
www.vpwnet.nl.
downloaden via www.vpwnet.nl.

Van de voorzitter

Beste leden,

Recent zijn de arbeidsvoorwaarden van het
Rijkspersoneel omgezet naar een CAO.
Dit was noodzakelijk omdat vanaf 1 januari 2020 de
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) van kracht
wordt. Door de invoering van de WNRA is de rechtspositie van
de ambtenaren gewijzigd en de daarbij behorende regelgeving
niet meer van toepassing. Het vertrouwde pallet aan regelingen
zoals omschreven in o.a. het ARAR en het BBRA zijn niet meer
van toepassing op de ambtenaren die onder de WNRA vallen.
Bovengenoemde CAO is feitelijk een technische ongewijzigde
omzetting van de huidige rechtspositionele voorwaarden naar de
bovengenoemde CAO. Deze CAO is op 26 september 2019 door
de vakbonden ondertekend.
Detailinformatie hierover is reeds eerder gepubliceerd op de
website van de VPW en kunt u nog eens rustig nalezen.
Zoals ook op de website in het betreffende bericht is
aangegeven, betreft deze CAO de omzetting van de huidige
arbeidsvoorwaardenovereenkomst en dit is dus niet het onlangs
afgewezen onderhandelaarakkoord inzake het Nieuwe Roosteren
en Nachtarbeid.
Zoals u heeft vernomen hebben de leden dit onderhandelaarakkoord
afgewezen. Het is nog niet bekend op welke wijze de onderwerpen
uit het afgewezen onderhandelaarakkoord verder zullen worden
behandeld. Wel is duidelijk dat de betreffende onderwerpen
samengevat onder de term “het nieuwe roosteren” niet van kracht
zijn geworden en de huidige regelingen gehandhaafd blijven tot er
nieuwe afspraken worden gemaakt.
Een ander onderwerp waar recent meer duidelijkheid over is
gekomen is de Regeling Individueel Keuzebudget en verlofsparen
(IKB). Deze is vanaf 1 januari 2020 van kracht en was reeds eerder
overeengekomen in de huidige arbeidsvoorwaardenovereenkomst.
Er is nu meer informatie bekend gesteld waarin omschreven is
hoe het IKB wordt uitgevoerd en op welke wijze de medewerkers
gebruik kunnen maken van het IKB. Deze informatie is op de
website van de VPW beschikbaar en kunt u ook in dit VPW-nieuws
terug vinden.
Het betreft hier een geheel nieuwe regeling. We verwachten,
ondanks alle informatie, dat er nog veel vragen zullen zijn.
Daarom hebben de bonden besloten om de vragen centraal te
beantwoorden en toe te lichten. Leden van de VPW kunnen hun
vragen per mail stellen via info@acrijksvakbonden.nl .
Tenslotte vindt u in dit VPW-Nieuws informatie over de rekenrente
inzake pensioenen.
Een onderwerp dat ook zeer actueel is, aangezien de financiële
situatie van een groot aantal pensioenfondsen, waaronder ABP,
reden is om een korting van de pensioenen te overwegen.
In de pers kunt u uitgebreid kennis nemen van dit onderwerp
en ik wacht met spanning af welke besluiten hierover worden
genomen. Ik maak mij in ieder geval veel zorgen omdat na een
reeks van jaren geen indexatie van de pensioenen (12 jaar!) en nu
zelfs een korting van de pensioenen wordt overwogen. Zodra er
meer bekend is, wordt u hierover uiteraard verder geïnformeerd.

Paul van Es
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Servicepagina

Waterstaat

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

Ariane 20A (kamer 13), 3824 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 Frank Bosman samen met AC-bestuurder
Peter Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd
Overleg.
Plaatsvervangend lid: Nol van Lith.
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.
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Leden van het bestuur
Paul van Es
Voorzitter
Portefeuille IB-zaken
Nol van Lith
Vicevoorzitter
Portefeuille Medezeggenschap
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Richard Goudriaan
Secretaris
Platform SOR
Hans van den Aker
Penningmeester
Frank Bosman
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Teun Gutteling
Algemeen bestuurslid
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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
Let op, het adres van het kantoor van de VPW is sinds 01-07-2019 gewijzigd!!!
Het nieuwe adres is: Ariane 20A, 3824 MB Amersfoort.
De overige communicatie met de VPW is ongewijzigd:
Telefoon: 033-4650691
E-mail: info@vpwnet.nl
Belastingservice
Je hoofd staat er misschien nog helemaal niet naar, maar
in dit blad staat al weer het aanmeldingsformulier voor de
belastingservice.
Bij voorkeur ontvangen we de aanmeldingen per mail, dan
kunnen we deze zo doorsturen naar de planner van de
belastingservice. De kans op fouten of zoek raken is dan het
kleinste.

Digitale verzending van het VPW-nieuws
We blijven de mogelijkheid van digitale verzending van het VPWnieuws onder de aandacht brengen. Het scheelt papier, dus het
milieu, maar ook portokosten!!! Wil je het VPW-nieuws digitaal
ontvangen, dan graag een mailtje naar: info@vpwnet.nl
Geef in je mailtje wel even aan naar welk (privé) e-mailadres we
de pdf moeten mailen?
Volg VPW via www.vpwnet.nl
Algemene informatie en achtergrondberichten proberen we in het VPW-nieuws te publiceren, maar als het om de
actualiteit gaat, publiceren we het nieuws op de website. Hou dus de website van de VPW in de gaten. Dat gaat het
gemakkelijkste door je te abonneren.

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen 3e kwartaal 2019
Nieuwe leden
Dhr. W.J. Arendzen		
Mevr. P. Flierman		
Dhr. M. Verheijen		

- VWM
- KNMI
- VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Mw. J. van Raaij-Eijck		
- Geldrop, Act. lid
Dhr. R. Echten			
- Schijndel, Act. lid
Dhr. L. de Graaf			
- Blaricum, Act. lid
Dhr. F.Th.J.M. van der Horst
- Lelystad, Gep.lid
Dhr. H. Letema			
- IJmuiden, Gep.lid
Dhr. A.J. Snoep			
- Wemeldinge, Gep.lid
Dhr. A.J. van Driel		
- Terneuzen, Gep. 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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Belastingservice
De voorbereidingen voor het belastingjaar 2019 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 binnen enkele weken 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 2019 en eventueel voorgaande jaren
(max. 2 formulieren per bijdrage van € 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.
Stuur de bon vóór 1 februari 2020 naar info@vpwnet.nl
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Ariane 20A, kamer 2-13, 3824 MB Amersfoort
Van aanmeldingen die ná 1 februari 2020 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: .........................................
Op welke werkdagen tussen 10 februari en 9 april 2020 bent u écht verhinderd?
….................................……………………….…...........................................................................................
....................................................….……….….................................……………………….…….......................
Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)








Den Helder		
Vlissingen		
Amsterdam		
Venlo		
Amersfoort		
Nijmegen		
Emmen		









Rotterdam		
Eindhoven		
Breda		
Katwijk (ZH)
Ede-Harskamp
Weert		
Vught		









Doorn		
Enschede		
Den Haag		
Leeuwarden
Assen		
Schaarsbergen
Apeldoorn








Bergen op Zoom
’t Harde
Havelte
Ermelo
Terneuzen
Heerlen
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Het individuele Keuzebudget (IKB) voor Ambtenaren van de sector Rijk
Het IKB is een nieuwe arbeidsvoorwaarde die is vastgelegd in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 –
2020. In deze overeenkomst is met de vakbonden afgesproken dat het IKB per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Met het
IKB krijgt u meer keuzevrijheid. U kunt keuzen maken die passen bij uw wensen, afgestemd op uw persoonlijke levensfase
en doelen.
Hoe is het IKB opgebouwd?
Het IKB bestaat uit twee delen: IKB-budget en IKB-uren. Het IKB-budget vervangt de vakantie-uitkering over uw salaris
en de eindejaarsuitkering. De bovenwettelijke vakantie-uren en de leeftijdsuren verdwijnen per 1 januari 2020. Vanaf
die dag krijgt u IKB-uren. Met het IKB kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, zoals u gewend
was met de IKAP (Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket). De IKAP-regeling gaat per 1 januari 2020 op
in het IKB.

HET IKB-BUDGET
Het IKB-budget bedraagt 16,37% over uw salaris. Iedere maand bouwt u een deel van uw IKB-budget op. Op uw
salarisstrook kunt u zien hoeveel IKB-budget u heeft. U kunt het geld uit uw IKB-budget op drie manieren besteden:
1. Laten uitbetalen
U bouwt uw IKB-budget elke maand op. U kunt zelf kiezen in welke maand u uw IKB-budget wilt laten uitbetalen. U kunt
alleen uw opgebouwde budget laten uitbetalen. U kunt er dus geen voorschot op nemen.
Wel kunt u van tevoren aangeven in welke maand u (een deel van) uw budget wilt ontvangen.
Als u geen keuze maakt, dan wordt uw IKB-budget in december uitbetaald. Ook als u nog een deel van uw IKB-budget
over heeft, krijgt u dat in december uitbetaald.
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2. Extra IKB-uren kopen
U kunt ook extra IKB-uren kopen met uw IKB-budget.
U kunt deze uren opnemen als verlof of toevoegen
aan uw spaarverlof. Voor één IKB-uur betaalt u één
uur brutosalaris. Bij een 36-urige werkweek kunt u per
kalenderjaar maximaal 187 extra IKB-uren kopen. Werkt u
minder uren, dan kunt u minder uren kopen. Werkt u meer
uren, dan kunt u meer uren kopen.
3. Gebruiken voor een fiscaalvriendelijk doel
U kunt uw IKB-budget inzetten voor de volgende
fiscaalvriendelijke doelen:
Een
fiets,
bedrijfsfitness,
vakbondscontributie,
inrichting telewerkruimte, studie/opleiding voor beroep,
vakliteratuur, opwaardering Mobiliteitskaart Rijksoverheid
naar eerste klas, aanvullende belastingvrije vergoeding
woon-werkverkeer.
Als u uw IKB-budget inzet voor een fiscaalvriendelijk doel,
dan betaalt u geen loonheffing over het bedrag dat u
gebruikt.
DE IKB-UREN
Ieder jaar krijgt u een aantal IKB-uren. Uw IKB-uren krijgt
u per 1 januari beschikbaar voor het hele kalenderjaar.
Hoeveel IKB-uren u krijgt, hangt af van het aantal uren dat
u werkt en uw leeftijd.
Het gaat dus om de bovenwettelijke vakantie-uren en de
leeftijdsuren.
U kunt uw IKB-uren op drie manieren inzetten:
1. Opnemen
U kunt uw IKB-uren in hele uren opnemen als verlof. U
bespreekt het met uw manager als u dit wilt doen. Deze
moet instemmen met uw aanvraag, tenzij uw afwezigheid
grote problemen oplevert voor de organisatie.
2. Laten uitbetalen
U kunt uw IKB-uren ook laten uitbetalen. U kunt zelf
kiezen bij welke salarisuitbetaling u uw IKB-uren wilt laten
uitbetalen. De waarde van één IKB-uur is gelijk aan één
uur brutosalaris.
Het geld dat u ontvangt voor uw IKB-uren kunt u niet
gebruiken om weer IKB-uren mee te kopen of in te zetten
voor fiscaalvriendelijke doelen. IKB-uren die u heeft
gekocht, kunt u niet laten uitbetalen.
3. Opsparen in uw IKB-spaarverlof.
U kunt uw IKB-uren opsparen in een IKB-spaarverlof.
IKB-uren die u niet opneemt als verlof en niet laat uitbetalen, worden eind december toegevoegd aan uw IKBspaarverlof. U verliest dus geen IKB-uren.
Uw IKB-spaarverlof heeft geen vervaldatum. U kunt
maximaal 1.800 uur verlof sparen bij een 36-urige
werkweek. Als u aan het einde van een kalenderjaar
een totaal verlofsaldo (wettelijke vakantie-uren +
overwerkverlof + IKB-spaarverlof) heeft dat hoger is
dan uw maximum, dan krijgt u de uren uitbetaald die
daarboven zitten.
U kunt uw IKB-spaarverlof gebruiken voor kort of lang
verlof of om eerder met pensioen te gaan. Dit moet u altijd
met uw manager bespreken.
Restant vakantie-uren 2015 - 2019
Uw eventuele restant vakantie-uren 2015 en de bovenwettelijke vakantie-uren die u over heeft uit 2016 tot en
met 2019 worden op 1 januari 2020 omgezet in IKB-uren.

Deze IKB-uren worden automatisch toegevoegd aan uw
IKB-spaarverlof. Hier hoeft u dus niets voor te doen.
Compensatie-uren
Compensatie-uren zijn geen IKB-uren. De bestaande
regels voor compensatie-uren wijzigen niet.
Extra inkomen in 2020
Door de overgang naar een IKB-budget wordt eenmalig
in 2020 het inkomen verhoogd met het in 2019 al
opgebouwde vakantiegeld en de eindejaarsuitkering.
Dit wordt in mei 2020 uitbetaald, waardoor u eenmalig
een hoger jaarinkomen heeft in 2020. Mocht u toeslagen
ontvangen, dan kan dit hogere jaarinkomen leiden tot een
vermindering van de toeslagen.
Dit is te beperken door extra verlofuren te kopen. Door
geld om te zetten in uren wordt het jaarinkomen van 2020
weer verlaagd. Dit speelt nog niet in 2019!!!
HOE DOET U EEN IKB-AANVRAAG?
Vanaf 1 januari 2020 kunt u uw IKB-aanvraag registreren
in het P-Direktportaal. Daar vindt u vanaf 1 januari 2020
ook een uitgebreide gebruikershandleiding.
Heeft u hulp nodig bij het registreren van uw IKB-aanvraag?
Neem dan contact op met het contactcenter van P-Direkt
op 088 0200 800.
MEER INFORMATIE
U leest hier maar een deel van de informatie die beschikbaar
is.
Meer informatie over het IKB, de inzet van het IKB in
specifieke gevallen, de wet- en regelgeving, de cao Rijk
en nog veel meer vindt u op het Rijksportaal Personeel en
www.p-direkt.nl.
Hier vindt u ook nog meer voorbeelden en een lijst met
veel gestelde vragen over het IKB.
Let op: de link naar het Rijksportaal werkt alleen als u bent
ingelogd op uw werkomgeving!
Staat uw vraag er niet tussen of heeft u liever persoonlijk
contact? Dan kunt u ook bellen of mailen met het
contactcenter van P-Direkt. Het contactcenter is bereikbaar
van 08:00 tot 22:00 uur.
Telefoon: 088 0200 800 E-mail: contactcenter@p-direkt.
minbzk.nl.
Stelt u uw vragen liever aan uw vakbond, mail uw vragen
dan naar info@acrijksvakbonden.nl.
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Alles over de rekenrente
Er is de laatste tijd veel te doen over de rekenrente, dat komt
omdat hij zo laag is. Wat is rente, wat is rekenrente en wat
heeft te maken met onze pensioenen.
Rente
Stel je voor: Je televisie vertoont af en toe kuren en de
reparateur heeft gezegd dat hij nog precies één jaar
meegaat. Je weet dus, dat je over precies één jaar een
nieuwe televisie moet kopen. Je weet nu al, dat de
gewenste nieuwe televisie op dat moment € 1.000 gaat
kosten. Je hebt het geld er nu al wel voor, maar je hoeft
het pas over een jaar te gebruiken. Dus wat doe je? Je zet
het een jaar op de bank.
Stel je voor dat de werkelijke rente 10% rente per jaar is
(was dat maar waar). Dan heb je over een jaar (inclusief
rente) € 1.100. Dat is meer dan je nodig hebt voor die
televisie van € 1.000. Je hebt dus eigenlijk teveel geld
gereserveerd. Van het geld dat je teveel op de bank hebt
gezet, had je ook iets leuks kunnen doen.
Je kunt het ook anders doen. Omdat je 10% rente krijgt,
hoef je minder dan € 1.000 op de bank te zetten voor je
televisie. Namelijk € 1.000 x 1/1,10 = € 909,10. Dit bedrag
is na 1 jaar en 10% rente aangegroeid tot € 1.000.
Rekenrente
Zo werkt het ook met de premie voor je pensioen.
Je pensioenuitvoerder weet de datum van je
pensioenrichtleeftijd. Wat deze term inhoudt kun je lezen
in het artikel over Pensioenrichtleeftijd.
Pas op jouw pensioenrichtleeftijd heeft hij het geld voor
jou nodig. Hij weet ook hoeveel geld hij vanaf dat moment
in kas moet hebben om elke maand je pensioen aan je
uit te keren. In de periode dat je je pensioen opbouwt
kan hij de premie die jij elk jaar inlegt, beleggen en
daarmee een bepaald rendement halen. In de periode dat
je met pensioen bent en je pensioenuitkering ontvangt,
kan hij het pensioengeld beleggen dat hij nog niet aan
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je heeft uitgekeerd. Vanwege dat rendement heeft je
pensioenuitvoerder dus veel minder inleg van je nodig dan
wanneer hij het geld alleen maar in een oude sok zou
stoppen en niet zou beleggen.
Maar… hoeveel rendement hij precies gaat maken, weet
hij nog niet. Dan zou hij een glazen bol moeten hebben.
Niemand kan in de toekomst kijken. Daarom doet de
pensioenuitvoerder een schatting of aanname voor de
hoogte van de rente. Bij het vaststellen van de tarieven
gaat de pensioenuitvoerder er van uit, dat hij een bepaald
rendement zal maken. Dat rendement heet de ‘rekenrente’.
Die stelt de pensioenuitvoerder vaak vast tussen de 2% en
3%. Meer dan 3% mag trouwens niet van de overheid.
De pensioenuitvoerder rekent het verwachte rendement
dus in je premie in. De premies die je hebt betaald en
het rendement telt de pensioenuitvoerder bij elkaar op.
Deze pot met geld moet uiteindelijk genoeg zijn om jouw
pensioen uit te kunnen keren vanaf de datum waarop je met
pensioen gaat. Pensioenfondsen moeten de toekomstige
uitkeringen terugrekenen met de ‘risicovrije’ marktrente.
De wetgever schrijft dit voor, omdat in het huidige
stelsel een hoge mate van zekerheid is gegarandeerd.
In de Pensioenwet staat, dat pensioenfondsen een
uitkeringszekerheid moeten hebben van 97,5%.
Rekenrente, Marktrente, Overrente
Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren negentig
van de vorige eeuw was de rekenrente van de meeste
pensioenuitvoerders 4%. De marktrente was altijd hoger
dan 4%. Want 7% tot 10% rendement was toen vrij
normaal, dus 4% werd altijd wel gehaald en was een
veilige aanname.
De marktrente is het rendement (de rente) dat de
pensioenuitvoerder in de praktijk op de kapitaalmarkt
‘maakt’.

Wat gebeurt er als de pensioenuitvoerder in de praktijk meer rendement maakt dan de rekenrente in zijn tarieven?
Bijvoorbeeld 5% marktrente bij 4% rekenrente? Dan maakte de pensioenuitvoerder ‘overrente‘. Die werd vaak
uitgekeerd in de vorm van indexaties op opgebouwde en ingegane pensioenen van de werknemers. Een toeslag of
indexatie is een stukje extra pensioen. Het gebruiken van winst voor toeslagen op pensioen kwam heel vaak voor. Op
die manier werd inflatie van pensioen (voor een deel) tegengegaan.
Erg lage marktrente
Maar de laatste jaren is de marktrente erg laag. De marktrente ligt nu (2019) ergens tussen de 0% en 1%. Het is
zelfs even negatief geweest. En naar alle waarschijnlijkheid blijft de marktrente voorlopig heel laag. Van overrente is
al lang geen sprake meer, want de rekenrente zit bij pensioenverzekeraars meestal op zo’n 2,5% en de marktrente is
veel lager. Omdat er geen overrente is, kunnen pensioenen niet meer worden geïndexeerd. Dus blijven de pensioenen
gelijk, terwijl de prijzen wel stijgen.
De deelnemers lopen dus inflatierisico. De werknemers die nu pensioen opbouwen, lopen inflatierisico dat hun
opgebouwde pensioen gelijk blijft, terwijl de prijzen stijgen. Hun opgebouwde pensioen wordt dus minder waard. En
de pensioengerechtigden lopen inflatierisico dat hun ingegane pensioen niet meer stijgt, maar de prijzen wel. Hun
ingegane pensioen wordt dus minder waard.
Deelnemers aan pensioenfondsen hebben een extra probleem: de rekenrente voor pensioenfondsen wordt wettelijk
vastgesteld door de overheid en De Nederlandsche Bank (DNB). Dat gebeurt aan de hand van de zogenoemde
risicovrije rente. Die is steeds verder gedaald. De lage rente zorgt ervoor dat de financiële positie van pensioenfondsen
verslechtert, want die lage rentes leiden tot hoge pensioenverplichtingen en hogere pensioenpremies, terwijl de
fondsen steeds meer geld in kas hebben.
Protesten in de media en de politiek
Waar komen nu alle protesten in de media en de politiek vandaan over rekenrente?
Veel pensioengerechtigden klagen dat hun pensioen de laatste tijd niet meer wordt geïndexeerd. Hun pensioen blijft
gelijk, terwijl de prijzen stijgen, daardoor raakt hun koopkracht achter bij de stijgende prijzen.
Wat hoor je vaak in de media? Dat zijn twee dingen:
1. “Pensioenfondsen hebben geld zat. Ze hebben nog nooit zoveel geld in kas gehad”.
Dat is ook zo. Medio 2019 was het Nederlandse pensioenvermogen 1.488 miljard (!) euro. Maar in feite is dit nog maar
net genoeg om de pensioenverplichtingen die de fondsen hebben ook daadwerkelijk na te komen. Die verplichtingen
zijn niet alleen de huidige pensioenen, maar ook alle toekomstige pensioenuitkeringen. De pensioenfondsen weten
hoeveel ze aan al hun deelnemers in de toekomst moet uitkeren. Zij weten ook hoeveel ze daarvoor nu in kas zouden
moeten hebben. En dat is vaak maar net genoeg. En soms zelfs tekort. Sommige pensioenfondsen hebben een
‘onderdekking’. Dat betekent dat ze in feite te weinig geld hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.
Voorbeeld: Als je nu € 909,10 op de bank moet hebben voor de aankoop over een jaar van een nieuwe televisie van
€ 1.000,- terwijl je in feite maar € 875,- op de bank hebt, heb je nu misschien wel ‘geld zat’, maar het is wel tekort
voor die toekomstige televisie. Je kunt je gewenste televisie helaas nog niet kopen over een jaar, maar op een later
moment wanneer je de rente hebt gekregen over de uitstelperiode. Of je moet over een jaar genoegen nemen met
een mindere televisie (lees lagere pensioenuitkering).
2. “Verhoog de rekenrente maar”.
We nemen weer even het voorbeeld van de televisie. Stel je voor: we verhogen de rekenrente denkbeeldig naar 15%.
Je gaat er dan in je berekening van uit, dat je 15% rente zult krijgen. Dan heb je, in je berekening voor een televisie
van € 1.000 euro over een jaar, nu geen € 909,10 nodig, maar € 1.000 x 1/1,15 = € 869,57. Maar de werkelijke
marktrente is geen 15%, maar 10%. Dus na dat jaar kom je geld tekort. Namelijk € 869,57 – € 909,10 = € 39,53
tekort. Ook hier geldt: je kunt je gewenste televisie helaas nog niet kopen over een jaar, maar op een later moment
wanneer je rente hebt gekregen over de uitstelperiode. Of je moet over een jaar genoegen nemen met een mindere
televisie.
Als het over pensioen gaat, zeggen veel pensioengerechtigden dat er geld zat is om hun pensioenen te indexeren,
maar het gaat ook om de toekomstige pensioenen.
En dat de rekenrente te streng is, is misschien ook wel waar, maar je kunt nu eenmaal niet in de toekomst kijken…..
Bron: PensioenGenieten.nl
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Pensioenrichtleeftijd
Er worden verschillende termen gebruikt; pensioenleeftijd, AOW-leeftijd, pensioenrichtleeftijd….
Wat is nu wat? En wat wordt bedoeld met pensioenrichtleeftijd?
Zaken als de premie en hoeveel pensioen je per jaar mag opbouwen zijn daar op afgestemd/gericht. De pensioenrichtleeftijd
is de leeftijd die in je pensioenreglement staat om met pensioen te gaan. Maar je mag meestal ook eerder of later.
Termen
Er zijn meerdere termen die iets te maken hebben met de leeftijd waarop je stopt of kunt stoppen met werken:
• AOW-leeftijd: de leeftijd waarop je AOW ingaat. Vroeg was dat voor iedereen 65 jaar, maar we gaan nu eerst
geleidelijk naar 67. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd met de stijging van de levensverwachting.
• Pensioenleeftijd: de leeftijd waarop je werkelijk met pensioen gaat. Dus los van wat de overheid wil en wat er in het
pensioenreglement van je werkgever staat.
• Fiscale pensioenleeftijd: de belastingdienst heeft een tabel waarin staat hoeveel pensioen je maximaal per jaar mag
opbouwen bij een bepaalde pensioenrichtleeftijd in het pensioenreglement van jouw werkgever.
• en nu de laatste: ‘Pensioenrichtleeftijd’….
Pensioenrichtleeftijd
In de pensioenregeling van je werkgever staat een ‘pensioenrichtleeftijd’. Dat is de leeftijd waarop je volgens het
pensioenreglement met pensioen gaat. Bijvoorbeeld 65, 67 of 68. Allerlei zaken in het pensioenreglement zijn
afgestemd op deze leeftijd. Bijvoorbeeld de pensioenpremie en het jaarlijkse opbouwpercentage of de percentages van
de beschikbare-premiestaffel zijn hier op afgestemd.

En wat als ik eerder of later met pensioen wil?
Meestal mag dat. Een pensioenrichtleeftijd van bijvoorbeeld 68 in je pensioenreglement wil niet zeggen dat dit de enige
leeftijd is waarop je je pensioen kunt laten ingaan. In de meeste pensioenregelingen staat wel dat je je pensioen eerder
of later mag laten ingaan als je dat wilt. Dat heet ‘vervroegen’ of ‘uitstellen’.
Wil je vroeger met pensioen? Dan zal je werkelijke pensioen lager zijn dan op je UPO staat. Want:
• je mist een stukje opbouw van je pensioen. Als je bijvoorbeeld een jaar eerder met pensioen gaat, bouw je een jaar
korter pensioen op. Dat is als vuistregel al gauw 8% pensioen per jaar dat het pensioen eerder ingaat.
• je pensioen wordt ‘actuarieel herrekend’. Dat betekent het volgende: bij het berekenen van je pensioen en de
premie die daarvoor wordt betaald, gaat de verzekeraar of pensioenfonds uit van bepaalde uitgangspunten. Eén
daarvan is dat de achterliggende waarde van je pensioen (de pot met geld die achter het jaarlijkse bedrag staat om
jarenlang dit bedrag uit te kunnen keren) tot je pensioenrichtleeftijd rente kan opbrengen, waarna het pensioen in
gaat. Als jij een jaar eerder met pensioen gaat, kan de achterliggende pot met geld een jaar korter rente opbrengen.
Er zou dus meer premie nodig zijn voor hetzelfde pensioen. Bovendien moet het pensioen een jaar langer aan je
worden uitgekeerd. Omdat de uitgangspunten zijn veranderd, moet de hele boel omgerekend worden op de nieuwe
uitgangspunten. Ook dat kost je als vuistregel gauw 8% pensioen per jaar dat het pensioen eerder ingaat.
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Vervroegen kost je als vuistregel dus 2 x 8% = 16% van je pensioen per jaar dat je eerder met pensioen gaat. In ‘Mijn
ABP’ kun je zien wat het nieuwe bedrag wordt als je eerder met pensioen wilt gaan.
Stel je je pensioen uit? Dan geldt precies het omgekeerde, dan zal je pensioen hoger worden.
De verschillen tussen deze termen:
• Fiscale pensioenleeftijd: De pensioenleeftijd waar de fiscus van uit gaat in pensioenregelingen vanaf 1 januari
2018. Die leeftijd is 68 jaar. Ook in het Pensioenakkoord 2019 blijft dit 68 jaar. Daar horen bepaalde maximale
opbouwpercentages per jaar bij. Meer mag je niet opbouwen per jaar, minder wel.
• Pensioenrichtleeftijd: de leeftijd die in het pensioenreglement van je werkgever staat om met pensioen te gaan.
Bijvoorbeeld 65, 67 of 68 jaar. In veel pensioenreglementen staat dat je je pensioen mag vervroegen of uitstellen.
• Pensioenleeftijd: de leeftijd waarop jij feitelijk met pensioen gaat en je ouderdomspensioen laat ingaan.
• AOW-leeftijd is de leeftijd waarop je AOW-uitkering ingaat. Die was ooit 65 voor iedereen, maar schuift in stappen
omhoog naar 67 jaar in 2024. Iin 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden, in 2022 is de AOWleeftijd 66 jaar + 7 maanden, in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden en in 2024 is de AOW-leeftijd 67
jaar. Vanaf 2025 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Voor meer informatie, zie de website van de
Sociale Verzekeringsbank die de AOW uitvoert.
De samenhang tussen deze termen:
De fiscus stelt de bovengrenzen vast (fiscale
pensioenleeftijd).
Je pensioenreglement (pensioenrichtleeftijd) valt binnen
deze grenzen.
Jij bepaalt uiteindelijk zelf wanneer je met pensioen gaat
(pensioenleeftijd). Ga je eerder of later met pensioen?
Dan is het bedrag lager of hoger dan op je UPO. Je kunt
je pensioen bijvoorbeeld naadloos laten aansluiten op de
ingangsdatum van je AOW.
Je moet uiterlijk met pensioen vijf jaar na je AOWingangsdatum.
Bron: PensioenGenieten.nl
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OR-artikelen
Vragen over: OR & duurzame inzetbaarheid
Hoewel de AOW-leeftijd de komende jaren langzamer omhooggaat dan eerder was afgesproken, is aandacht voor
duurzame inzetbaarheid nog altijd nodig! Werknemers moeten immers nog steeds lang doorwerken. Wat kan de OR
doen om de duurzame inzetbaarheid van de achterban te vergroten?
Onlangs stemde de Eerste Kamer in met de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd blijft daardoor
volgend jaar en het jaar erna 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd stapsgewijs naar 67 jaar in 2024.
Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat werknemers hun werk in goede gezondheid kunnen uitvoeren tot zij stoppen
met werken. De OR speelt hierin een doorslaggevende rol.
In hoeverre heeft de OR invloed op beleid voor duurzame inzetbaarheid?
De OR heeft veel invloed op de besluiten die duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen. De OR heeft volgens
artikel 27, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) namelijk instemmingsrecht op alle regelingen rond
arbeidsomstandigheden (veilig en gezond werken, maar ook de zorg voor de psychosociale arbeidsomstandigheden),
ziekteverzuim en re-integratie, scholing voor werknemers (de sleutel tot de duurzame inzetbaarheid), het
bevorderingsbeleid (regelingen die het ontwikkelen van de mogelijkheden van de werknemers binnen de organisatie
bevorderen), de werktijd- of vakantieregelingen (gezond roosteren) of de invoering van het generatiepact (maatregelen
waardoor ouderen minder uren kunnen werken en er werk vrijkomt voor jongere werknemers).
Al deze regelingen bevatten elementen die de duurzame inzetbaarheid van werknemers kunnen bevorderen. De OR kan
hierop invloed uitoefenen door bijvoorbeeld aanvullende eisen te stellen aan de invoering of wijziging van regelingen
voordat de OR instemming verleent.
In hoeverre is de OR ook in praktische zin betrokken bij duurzame inzetbaarheid?
Het instemmingsrecht van de OR dwingt de OR om actief op te treden bij belangrijke besluiten over duurzame
inzetbaarheid. Daarbij is het van belang dat de OR rekening houdt met de verschillende levensfases van de werknemers.
Zo heeft een starter op de arbeidsmarkt andere behoeften dan een werknemer die meer dan 40 jaar aan het werk is
en met bijvoorbeeld mantelzorgtaken te maken heeft. De OR kan in het overleg met de bedrijfsarts de maatregelen
bespreken die nodig zijn om arbeid gerelateerde uitval te voorkomen. Dat geldt ook voor de maatregelen die de
bestuurder kan nemen tegen werkdruk en werkstress.
Heeft de OR een controlerende functie in het kader van duurzame inzetbaarheid?
De OR heeft volgens artikel 28, lid 1 WOR de verplichting om toe te zien op een juiste naleving van gemaakte afspraken
en (wettelijke) regels op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Een OR heeft dus een
controlerende functie. Voor een OR
is het echter veel zinvoller om zich
actief te bemoeien met de invoering
of wijziging van dit soort regelingen.
Dan kan de OR immers daadwerkelijk
invloed uitoefenen op de invulling
en de praktische toepassing van het
beleid. Het is lastiger om dit achteraf
nog te doen naar aanleiding van de
resultaten van een toetsing.
Bron: OR Rendement juli 2019
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Het calamiteitenverlof
Een werknemer kan verrast worden door bijvoorbeeld het overlijden van een naaste of de bevalling van een partner. Hiervoor
bestaat een wettelijke verlofvorm: het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof.
De Wet arbeid en zorg (WAZO) regelt verschillende verlofvormen waar een werknemer op kan terugvallen bij bepaalde
omstandigheden in zijn privéleven. Zo kan de werknemer voor mantelzorg zorgverlof opnemen en bestaat er voor
de opvoeding het ouderschapsverlof. Voor kortdurende afwezigheid op het werk is het calamiteiten- en ander kort
verzuimverlof in het leven geroepen.
Waarvoor is calamiteitenverlof op te nemen?
Een werknemer kan het verlof opnemen als hij te maken krijgt met ‘onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke
onderbreking van de arbeid vergen’. Denk hierbij aan een brand, inbraak of lekkage in het huis van de werknemer.
Ook is het verlof te gebruiken bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’. De wet noemt daarvan voorbeelden:
de bevalling van een partner, het overlijden en de lijkbezorging van bepaalde naasten, arts- of ziekenhuisbezoek dat
redelijkerwijs niet buiten werktijd is te plannen en de noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van een naaste.
Bestaat er recht op loon tijdens calamiteitenverlof?
Ja, de werkgever moet het loon tijdens het verlof volledig doorbetalen. De betaling van onkosten kan hij wel stopzetten.
Om te controleren of de werknemer het verlof niet misbruikt, mag de werkgever van de werknemer verwachten dat hij
aannemelijk kan maken dat hij zijn arbeid niet heeft kunnen verrichten wegens één van de redenen die in de vorige
vraag zijn behandeld.
Hoelang duurt calamiteitenverlof?
Het calamiteitenverlof duurt maximaal 1 dag. Als de reden van dit calamiteitenverlof is opgelost, dus er is oppas geregeld
of de lekkage is verholpen, dan eindigt het verlof. Het calamiteitenverlof kan niet uitgesteld worden of later opgenomen.
Dus stel er is een lekkage of brand op uw vrije dag, dan kunt u niet later nog een vrije dag claimen.
Neemt u het verlof op, zonder dat u dit vooraf aanvraagt? Dan verleent uw werkgever u met terugwerkende kracht het
verlof als:
•
u kunt aantonen dat u geen gelegenheid had om het verlof vooraf aan te vragen en
•
er voor uw afwezigheid een gegronde reden bestaat.
Bron: OR Rendement

OR boekt vaak succes bij rechter
Ondernemingsraden boeken vaak succes als zij een zaak
aanspannen bij de Ondernemingskamer. De rechter oordeelt
in ruim vier van de tien gevallen in het voordeel van de OR.
Ondernemingsraden zijn dus ten onrechte huiverig om
juridische stappen te ondernemen

lang niet altijd. In driekwart van de gevallen trekt de OR
de zaak weer in. Dat duidt erop dat de tussenkomst van de
rechter uiteindelijk niet nodig is, omdat OR en bestuurder
er alsnog samen uitkomen. De dreiging van een rechtszaak
volstaat soms dus al.

Uit onderzoek in het kader van de recent verschenen speciale
jubileumbundel ‘40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer
over adviesrecht’ blijkt dat de ondernemingsraad (OR)
vaak kan rekenen op steun van de Ondernemingskamer
(OK). In 42,6% van de gevallen oordeelt de rechter in
het voordeel van de OR. Ondanks deze relatief hoge
slagingskans, durven slechts weinig ondernemingsraden
het aan om hun bestuurder voor de rechter te dagen. Per
jaar kloppen gemiddeld dertien raden aan bij de OK.

OR moet soms écht met vuist op tafel slaan
Een OR moet zich hard maken voor de belangen van zowel
de organisatie als de achterban. Om dit daadwerkelijk
goed te kunnen doen, moet een OR soms écht met de
vuist op tafel slaan. De OR moet dus niet bang zijn om een
beroep in te stellen tegen een besluit van de ondernemer.
Dit kan op basis van het beroepsrecht (artikel 26 van de
Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Dit geeft de OR de
mogelijkheid om binnen één maand nadat de OR in kennis
is gesteld van een besluit van de ondernemer, een beroep
in te stellen. Hierbij gaat het om besluiten die vallen onder
het adviesrecht van de OR (artikel 25 WOR).

Alleen dreiging rechtszaak volstaat soms al
Vaak zijn ondernemingsraden bang om de relatie met de
bestuurder te schaden of om de organisatie in een kwaad
daglicht te stellen als gevolg van de mogelijke mediaaandacht rond een rechtszaak. Zo ver komt het echter

Bron: OR-Rendement - 25 september 2019
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Vraag & Antwoord
Vraag 1:
Bij de ledenraadpleging over het onderhandelaarsresultaat tellen de stemmen van personen die
in roosterdienst werken zwaarder mee. Ik begrijp de achterliggende gedachte, maar vraag me
af er nog een check op de invoer van dat gegeven zal plaatsvinden. Zo niet, dan kan de uitslag
gemanipuleerd worden tijdens het invullen. Het bewerkstelligen van een stemverzwaring blijkt
kinderlijk eenvoudig te zijn als je zou invullen dat je in rooster werkt terwijl dat niet zo is. Het probleem
wordt ondervangen door aan elke stem dezelfde zwaarte te geven. Dan telt alleen nog de ‘voor’- of ‘tegen’-stem.
Antwoord:
Het is gegarandeerd dat iedereen maar een keer kan stemmen
en alleen de leden van AC Rijksvakbonden (de overkoepelende
organisatie van de VPW) krijgen de mogelijkheid om een stem
uit te brengen. Het is weliswaar mogelijk om je stem zwaarder
te laten meewegen door te liegen bij het beantwoorden
van de vragen. Maar wij achten die kans gering, aangezien
medewerkers die niet in roosterdiensten werken, nauwelijks
gevolgen ondervinden van dit onderhandelaarsresultaat en
daarom bijna geen belang hebben om te gaan liegen. Daarom
hebben wij de inschatting gemaakt dat deze kans gering is.
Indien je iedere stem even zwaar weegt (wat we normaal
doen en jouw voorkeur heeft) dan ontstaat het effect dat
de leden die vrijwel geen consequenties hebben van dit
onderhandelaarsresultaat en voor stemmen, de relatief kleinere groep medewerkers overstemmen die werken in
roosterdiensten waar dit onderhandelaarsresultaat grote gevolgen voor heeft en die tegen stemmen. Dit risico acht de
VPW veel groter.
Uiteindelijk is het een afweging geweest van het risico dat een groter meerderheid met weinig of geen belang de
toekomst bepaalt van een kleine minderheid met een heel groot belang. Uiteindelijk vonden we dit risico groter, dan
het risico dat leden met weinig of geen belang de ledenraadpleging gaan manipuleren door de vragen leugenachtig te
beantwoorden.
Vraag 2:
In de verkiezingen is beloofd serieus te kijken naar de mogelijkheid om te kunnen stoppen met een fatsoenlijk pensioen als
men 45 jaren gewerkt heeft. Dit staat ook in het pensioenakkoord.
Inmiddels is al weer wat tijd vergaan en ik hoor er nog maar weinig over. Weer lijkt het er op dat dit een loze belofte is geweest
om mensen bij het stemmen inzake het pensioenakkoord over de streep te krijgen om voor te stemmen, dan wel bij de
verkiezingen met deze belofte in het vooruitzicht stemmen te winnen.
Kunnen jullie mij concreet berichten hoe de vlag er nu bijhangt en bestaat er nog hoop op realisatie van deze belofte?
Antwoord:
Het kabinet stemde in om samen met de bonden en de werkgever te (laten) onderzoeken of het mogelijk is werknemers
na 45 dienstjaren automatisch aanspraak te geven op een AOW-uitkering. Dit staat ook in het pensioenakkoord. Dit
onderzoek moet in 2020 zijn afgerond. Het probleem hierbij is dat de registratie van de dienstjaren niet eenduidig en
wellicht ook niet voor iedereen aan te tonen is. Om deze reden is nu een onderzoek gaande over de mogelijkheden om
dit objectief vast te stellen.
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 arbeidsvoorwaarden onderhandelingen en hebben we de PAS
regeling behouden.
De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn nog niet gestart. Ik verwacht echter dat de rijkswerkgever op zijn standpunt
blijft dat alleen een generatiepact afgesproken kan worden tegen inlevering van de PAS-regeling. Onderhandelingen
over een generatiepact zijn voor de VPW alleen mogelijk indien de rijkswerkgever dit standpunt loslaat.

Marianne Wendt
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Interview

Dhr H. Hoefnagel - 50 jaar lid per 01-01-2020
Harry en zijn vrouw Marij wonen sinds 1976 in een nu
vrijstaand huis op de dijk in Herpt.
In de woonkamer heb je vrij uitzicht naar alle windstreken vanwege de vele ramen. Met name het zicht op de
Maas spreekt mij erg aan. De veerpont waar Harry altijd
op gevaren heeft is permanent te zien. Wat heerlijk dat je
werkplek zo dichtbij je woonhuis staat.

trokkenheid en het onderhouden
van contacten via netwerken. Hij
vertelt bevlogen van deze medezeggenschapsjaren. Met name over
de periode van de functiewaarderingen in het BBRA. Harry
heeft een absoluut geheugen voor getallen, ja het is een
echt cijferkanon.

“Ik ben een schipperskind “ zegt Harry trots, “geboren op
het schip van mijn ouders dat toen in Straatsburg lag”. De
schooltijd doorlopen in Brakel, waar hij bij oma in de kost
was. Daar heeft hij ook Marij leren kennen. “Maar toen
was er nog niets hoor” zegt hij kordaat.
Na de schooltijd ging hij bij zijn ouders aan boord varen.
Zij voeren kolen van Rotterdam naar Duitsland en met stenen weer terug, die bestemd waren voor de Deltawerken.
Rond zijn 19de jaar werd hij tijdens de grensovergang bij
Lobith van boord gehaald
door de Marechaussee om
de dienstplicht te vervullen
en werd gestationeerd o.a.
in Keizersveer. Hij heeft bij
de Militairen gevaren met
een Schottelboot voor de
bouw van bruggen.

In december 2005 ging hij met de welverdiende FPU. Tijdens zijn afscheidsreceptie werd hij in het zonnetje gezet
door Paul van Es.
Citaat: ‘Harry is altijd een zeer betrokken lid geweest en
trouw bezoeker van de ledenvergaderingen, waarbij hij altijd
een aantal vragen en opmerkingen plaatste. Uit deze vragen
bleek zijn grote sociale betrokkenheid want hij heeft zich altijd verantwoordelijk gevoeld voor het welzijn en sociale rechtvaardigheid voor een grote groep collega’s’.

RWS Carrière
Per 1 februari 1968 is Harry
gestart als hulpkantonnier/
pontwachter vervanger in
Herpt. Deze functie werd in
1970 omgezet in een vaste
aanstelling. Het echtpaar
heeft een aantal jaren in
een noodwoning gewoond
en zijn in 1976 naar de huidige woning verhuisd. In
die jaren vond Rijkswaterstaat het belangrijk dat de
medewerkers dichtbij het
werk woonden.
Op mijn vraag waarom
Harry lid is geworden van
de VPW zegt hij: “in de schipperswereld was het normaal
dat je lid van een vakbond werd”. Dat is hem met de paplepel ingegoten. Als ambtenaar voelde hij zich niet meer
thuis bij de ACOP. Collega kantonnier Geurt Groeneveld,
broer van Elie, heeft hem destijds lid gemaakt van de VPW.
Harry was jarenlang lid van de afdeling Maasmond en OR
kaderlid. Tevens was hij afgevaardigde van de afdeling en
bezocht de kringvergaderingen van Zuid-Oost Nederland.
In 1983 werden er kandidaten gevraagd voor de Dienstcommissie nieuwe stijl. Zodoende werd hij Dienstcommissielid en plaatsvervangend GOR lid. Een gedreven man in
de medezeggenschap. Harry werd geroemd om zijn be-

Hobby’s
Rondom het huis ligt een bunder,
ongeveer een hectare, weidegrond. Daarop houdt Harry al 44
jaar schapen. Een mooie hobby
waaraan hij al vele jaren plezier
beleefd.
Dit jaar is het echtpaar 51 jaar getrouwd. Ze hebben een dochter en
een zoon en 5 kleinkinderen.
Het speelgoed staat stand-by in
de woonkamer. “We hebben geen
vaste oppasdag maar de kleinkinderen komen regelmatig naar opa
en oma” zegt Marij lachend.
Het water blijft trekken. In 1993
hebben ze een motorjacht gekocht
en ze varen jaarlijks 9 tot 12 weken ook op de internationale wateren, zoals Duitsland, Frankrijk en
België.
Daar genieten ze beiden van. Het
jacht heet MARBEEL. Een bijzondere naam die is samengesteld uit de
namen van zijn vrouw en moeder.
Trots laat Harry een aantal foto’s zien van het jacht.
Na het afscheid lopen we gezamenlijk via de achterdeur
naar buiten en zie ik een grote doos met walnoten staan.
“Er zijn dit jaar enorm veel noten”, zegt Harry “wil je wat
meenemen?”
Nog steeds vindt hij het welzijn van mensen belangrijk.
Daarom is hij naast de VPW nu ook lid van senioren verenigingen. Met een tevreden gevoel en een grote zak walnoten rijd ik huiswaarts.

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, Ariane 20A, 3824 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

