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Van de voorzitter
De feestdagen zijn achter de rug en het jaar 2020
is begonnen. Het zal in het begin wel even wennen
zijn aan de “jaren 20”. Ook voor dit jaar wens ik u
weer alle goeds toe en hopelijk een goede gezondheid.
Evenals voorgaande jaren worden er weer diverse beloften
gedaan over de economische groei en de daaraan verbonden
koopkrachtverbeteringen voor de werknemers, maar ook elk jaar
weer blijkt dat deze koopkrachtverbeteringen minder zijn dan
voorzien aangezien de lasten meestijgen.
Dit jaar worden er wel wijzigingen in de inkomstenbelastingen
aangebracht waardoor er een theoretische inkomensstijging van
ongeveer 2% zou ontstaan. Opgemerkt dient te worden dat dit per
individu anders uitpakt omdat de persoonlijke financiële situatie van
elk individu verschilt.
Helaas is deze beloofde inkomensverbetering in veel mindere mate
voor de pensioengerechtigde leden aanwezig, dit als gevolg van
wijzigingen in de diverse aftrekposten voor de inkomstenbelasting.
Daar bovenop komt dan nog dat deze leden al sinds 2011 geen
indexatie van het pensioen hebben gehad met een omvang van thans
19,1%. Slechts de AOW is aangepast op de algemene indexatie van
de uitkeringen, maar al met al is er een serieuze inkomensachterstand
voor deze leden ontstaan.
Van belang voor een inkomensverbetering is dat uw salaris wordt
aangepast om minimaal de lastenverzwaringen te compenseren.
Door de VPW worden reeds voorbereidingen getroffen om de CAOonderhandelingen voor het Rijkspersoneel te starten. De huidige
CAO is van kracht tot 1 juli 2020, dus vernieuwing van de CAO is
noodzakelijk.
Behalve een verhoging van het salaris zijn ook de secundaire
arbeidsvoorwaarden van groot belang.
Vanaf februari zal aan onze leden worden gevraagd welke
onderwerpen zij binnen de CAO-onderhandelingen willen betrekken
en welke resultaten daarbij gewenst zijn. U wordt daar later nader
over geïnformeerd.
Ook een belangrijk punt van aandacht is het feit dat met ingang
van 1 januari 2020 de rechtpositie van ambtenaren is gewijzigd. Dit
als gevolg van het invoeren van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra). Vanaf 1 januari is de rechtspositie van
ambtenaren gebaseerd op het arbeidsrecht en het voormalige
bestuursrecht is niet meer van toepassing is.
Om uw belangen op het gebied van rechtspositie en de daarmee
verbonden procedures te kunnen blijven ondersteunen zijn de
belangenbehartigers en juridisch adviseurs van de VPW inmiddels
bijgeschoold.
Ook is uw bestuur het afgelopen jaar druk bezig geweest om de
vacatures binnen het bestuur in te vullen. Naar het zich laat aanzien
zullen er tijdens de Algemene Ledenvergadering die op 21 april 2020
zal worden gehouden, twee nieuwe bestuursleden aan u worden
voorgesteld ter benoeming in het bestuur.
Een goede reden voor u allen om deze vergadering te bezoeken en u
bent hierbij van harte daartoe uitgenodigd. Informatie over de locatie
en tijdstip treft u aan elders in dit VPW nieuws en op de website van
de VPW.

Paul van Es
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Servicepagina
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
Belastingservice
In dit blad staat nogmaals een aanmeldformulier voor de belastingservice. Van de meeste
leden die gebruik willen maken van deze service heb ik de aanmelding al binnen, maar als je
het ingevulde formulier terugstuurt voor 1 februari kan die nog gewoon mee. Let op, het adres
van de VPW is sinds 01-07-2019: Ariane 20A, 3824 MB Amersfoort
We ontvangen de aanmeldingen veel liever 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.
Algemene Ledenvergadering 2020
De ALV van de VPW is in 2020 op dinsdag 21 april.
We vergaderen net als voorgaande jaren in Hotel van der Valk, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten.
De aanvangstijd van de vergadering is 9.30 uur, maar vanaf 9 uur staat de koffie en thee klaar.
Aan het einde van de vergadering worden de aanwezige jubilarissen gehuldigd, waarna een aperitief en lunch volgt. De
reiskosten voor het bezoeken van de ALV worden door de VPW vergoed.
Als je je aanmeldt (info@vpwnet.nl) voor de ALV, worden de vergaderstukken 4 weken voor de vergadering naar je toe
gemaild.
Digitale verzending van het VPW-nieuws
We blijven de mogelijkheid van digitale
verzending van het VPW-nieuws 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
Nieuwe leden
Mw. N.M. Gijzen				
Dhr. A. Verwijs				
Mw. C.A.S. van der Weegen		
Dhr. J.D.W. van Gorp			

-

VPW-leden die zijn overleden:
Mw. G. Bonis-Karstens			
Dhr. P.G. Sterrenburg			
Dhr. A.A.H. Mooren			

- Gep. lid
- Gep. lid
- Gep. lid

HJBZ
VWM
VWM
KNMI

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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Wat gebeurt er met je sociale media als je er niet meer bent?
Door Alex Wit - oktober 2019
Facebook, Instagram, LinkedIn. Veel mensen hebben tegenwoordig ook een leven online. Maar wat gebeurt daarmee als
iemand overlijdt?

Vooruit denken
Zaken goed regelen voor wanneer je overlijdt is belangrijk. De meeste mensen denken daar wel over na. Hoe wil je je
uitvaart het liefst hebben? Naar wie gaat de erfenis? Wie handelt eventueel de financiële zaken af?
Maar nu we een deel van ons leven op internet met sociale media doorbrengen, is het ook verstandig na te denken
over hoe je dat goed afhandelt. Als niemand ingrijpt na het overlijden, blijven alle sociale media accounts van iemand
gewoon bestaan en actief. Dat betekent niet alleen dat je persoonlijke gegevens en foto’s nog jarenlang op internet
blijven staan. Ook ontvangen nabestaanden nog regelmatig berichten en reacties van die sociale media via e-mail of
op hun eigen sociale media. Dat kan soms erg confronterend en pijnlijk zijn. Daarom is het ook belangrijk om iets af te
spreken of vast te leggen over wat er met je sociale media accounts moet gebeuren als je er niet meer bent. Dat kan
op verschillende manieren.
In beheer geven
Het is niet meteen nodig om alle sociale media accounts zo snel mogelijk te verwijderen. Sommige mensen kiezen er
voor om na hun overlijden hun sociale media nog een bepaalde periode actief te laten en daarop bijvoorbeeld een zelf
geschreven afscheidsbericht te laten plaatsen voor familie, vrienden en andere bezoekers. Op die manier worden onder
andere ook mensen die wat verder weg staan op de hoogte gesteld van het overlijden.
Waar vroeger papieren kranten een goede manier waren om kennis te geven, doormiddel van een overlijdensadvertentie,
zijn er tegenwoordig heel wat minder mensen die op die manier worden bereikt. Ook staat lang niet iedereen in het
adressenboekje van de overledene, zodat die persoonlijk een kaartje kunnen krijgen. Een tijdelijk bericht op de sociale
media van de overledene is dan ook een goede, en tegenwoordig heel normale, manier om bijvoorbeeld vrienden en
collega’s van vroeger op de hoogte te stellen.
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Herdenken
Een andere mogelijkheid bij bepaalde sociale media is
je pagina te laten veranderen in een herdenkingspagina
op internet. Dat kan bijvoorbeeld bij Facebook. Je pagina
krijgt dan een aparte in memoriam status. Er kunnen
geen berichten meer worden geplaatst en er worden geen
automatische berichten meer via de mail verstuurd. Ook
wordt de overledene niet meer automatisch voorgesteld
als mogelijke vriend aan andere Facebookleden. Je bepaalt
als beheerder verder zelf wie de pagina kunnen zien bij de
instellingen.
Alleen een aangewezen persoon kan een herdenkingspagina
beheren. Voor het aanvragen van een herdenkingsstatus
is een kopie van de overlijdensakte nodig.
Je kan bijvoorbeeld een herdenkingsstatus aanvragen bij
Facebook en bij Instagram.
Je accountgegevens delen
De makkelijkste manier om je sociale media voor later te
regelen, is de gegevens van je sociale media accounts te
delen met iemand die je vertrouwt. Met die persoon spreek
je af wat je wilt dat er gebeurt nadat je overleden bent.
Als iemand kan inloggen bij je sociale media accounts met
je gebruikersnaam of mailadres en wachtwoord, is het
een stuk eenvoudiger om die
accounts op te zeggen. Ook is het
mogelijk op deze manier actieve
herdenkingspagina’s te laten
beheren, waarbij bijvoorbeeld
bezoekers wel berichten mogen
plaatsen en de beheerder af en
toe herinneringen in de vorm van
foto’s en teksten kan plaatsen.
Accounts opzeggen met de
inloggegevens gaat meestal
makkelijker dan wanneer je
die niet hebt. Dat laatste is wel
mogelijk, maar vraagt meer werk
(zie Sociale media opzeggen
zonder accountgegevens).

Alle sociale media hebben op hun website of in hun app
wel een optie waarmee je een account opzegt. Waar die
precies zit, is afhankelijk van het sociale medium. Als je
via het zoekvak of de Help-functie van het sociale medium
zoekt op een term als opzeggen, verwijderen, annuleren
of beëindigen vind je gewoonlijk de instructies hiervoor
terug.
Een andere mogelijkheid is met een zoekmachine op
internet zoeken op een term als opzeggen, verwijderen,
annuleren of beëindigen in combinatie met de naam van
het sociale medium. Bijvoorbeeld: Instagram verwijderen.
Hou er wel rekening mee dat er soms om bevestiging via
e-mail wordt gevraagd, dus dan moet je ook de beschikking
hebben over de toegangsgegevens tot de (web)mail van
de overledene.
Bij het beëindigen van een account bij Facebook zit er een
addertje onder het gras. Dat lijkt eenvoudig te gaan via de
instellingen, maar als je kiest voor deactiveren is het gevolg
dat een account in de slaapstand wordt gezet. Er gebeurt
verder niets meer mee maar het blijft wel gewoon op de
achtergrond bestaan. Om echt een Facebook account te
verwijderen, moet je een paar stappen verder zetten. Je
leest hieronder hoe je dat doet.

Hoe kan ik mijn Facebook-account permanent verwijderen?
Voordat je je account definitief verwijdert, kun je je aanmelden en een kopie van je gegevens downloaden (zoals
je foto's en berichten) van Facebook. Als je account is verwijderd, kun je niets meer terughalen van wat je hebt
toegevoegd.
Je account permanent verwijderen:
1. Klik op

in de rechterbovenhoek van een willekeurige Facebook-pagina.

2. Klik op Instellingen en klik daarna in de linker kolom op Je Facebook-gegevens.
3. Klik op Deactiveren en verwijderen.
4. Kies Account verwijderen en klik daarna op Doorgaan naar account verwijderen.
5. Voer je wachtwoord in, klik op Doorgaan en klik vervolgens op Account verwijderen.
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Inloggegevens in de kluis
Een niet zo bekende mogelijkheid om de gegevens van je account door te geven, zijn online kluizen die bepaalde
uitvaartverzekeringsmaatschappijen aanbieden. Hierin worden je inloggegevens beveiligd bewaard. Na overlijden
worden de opgeslagen accountgegevens door je uitvaartverzekeringsmaatschappij doorgegeven aan de nabestaanden.
Ook bij het opmaken van een testament kun je je sociale media gegevens meenemen bij de informatie over je erfenis.
Deze methoden zijn dus wel officiëler dan zelf je accountdata aan iemand geven, maar hebben het nadeel dat vaak
vergeten wordt wijzigingen in de accountgegevens, zoals een ander wachtwoord, door te geven. Met als gevolg dat het
een stuk lastiger wordt om op de sociale media binnen te komen. Als de aangewezen nabestaande wel toegang heeft
tot het e-mailaccount, kan die in ieder geval nog wel een nieuw wachtwoord aanvragen om alsnog te kunnen inloggen.
Natuurlijk is zelf een online wachtwoordkluis gebruiken voor je inloggegevens en daarvan de toegangsgegevens aan een
vertrouwd persoon doorgeven ook een optie.
Sociale media opzeggen zonder accountgegevens
Wat kun je doen als iemand overleden is maar geen accountgegevens heeft nagelaten? Je zou misschien denken dat je
dan niet veel meer kunt regelen, maar gelukkig hebben de bedrijven achter de sociale media hiermee rekening gehouden.
Ieder sociaal medium heeft zijn eigen procedure voor het opheffen van een account van iemand die overleden is.
Je hebt er in ieder geval wel een kopie van de overlijdensakte voor nodig, zoals ook bijvoorbeeld bij het opzeggen van
een telefoon- of internetabonnement. Ook moet je standaard een naast familielid of de executeur-testamentair zijn om
een geldig verzoek in te kunnen dienen.
Hou er wel rekening mee dat het op deze manier opzeggen van een sociaal media account een aantal weken kan duren,
omdat het gaat om internationale bedrijven die van over de hele wereld verzoeken krijgen voor het verwijderen van
accounts.
Hieronder zie je een overzicht van bekende sociale media en de links naar het formulier of instructies waarmee je
verwijdering van een account kunt aanvragen. Deze mogelijkheid kan ook vaak van pas komen als iemand om medische
redenen zelf zijn sociale media accounts niet meer kan beheren. Dit kun je aangeven bij de aanvraag.
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Links voor het opzeggen van enkele populaire social media
Facebook:
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

Twitter:
https://help.twitter.com/nl/managing-your-account/contact-twitter-abouta-deceased-family-members-account#

Linked in:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TS-RDMLP?lang=en

Instagram:
https://help.instagram.com/contact/1474899482730688

Google: https://support.google.com/accounts/
troubleshooter/6357590?visit_id=6370595564889842323480901445&rd=1

Pinterest: https://help.pinterest.com/nl/article/deactivate-or-close-youraccount

Schoolbank account opzeggen: stuur een e-mail met het verzoek naar Schoolbank via:
service@schoolbank.nl
Als de overledene nog bij andere sociale media een account had, ga dan naar de website bij het betreffende
sociale medium en zoek op account verwijderen of remove account. Via de Help-functie zoeken kan
ook. Vind je geen informatie? Neem dan contact op met het bedrijf achter het sociale medium via de
contactgegevens op de website.
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Vraag & Antwoord
Vraag 1:
Ik wil na de invoering van het IKB graag mijn vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering op hetzelfde
tijdstip blijven ontvangen, zoals het nu ook geregeld is, dus mei en november. Eigenlijk wil ik dus dat
er voor mij niets verandert, maar hoe regel ik dit?
Antwoord:
Vanaf 1 januari kan je iedere maand een keuze maken wat je wilt doen met jouw IKB-budget. In jouw geval moet je
dan in de maand mei 2020 aangegeven – via het P-directportaal- dat je jouw IKB budget wil laten uitbetalen met de
salarisbetaling van mei. Hetzelfde geldt in november 2020. In november moet je dan aangeven dat je jouw IKB-budget
wil laten uitbetalen met de salarisbetaling van november. Vervolgens krijg je automatisch het restant van IKB-budget
uitbetaald in december.
Vraag 2:
Voor het komend jaar staat in P-direct nog een
(groot) aantal verlofjaren die ik -volgens het
overzicht- moet opmaken in 2020. Vervalt ook
deze verplichting en kan ik die uren “meenemen”
naar 2020?
Antwoord:
Jouw restant vakantie-uren 2015 en de
bovenwettelijke vakantie-uren die je over
hebt uit 2016 tot en met 2019 worden op 1
januari 2020 omgezet in IKB-uren. Deze IKBuren worden automatisch toegevoegd aan
jouw IKB-spaarverlof. Hier hoef je dus niets
voor te doen. Let op: jouw compensatie uren
moeten wel opgenomen zijn voor 1 januari
2020. Compensatie uren die je niet opneemt
vervallen wel.
Vraag 3:
Ik heb een vraag met betrekking tot het IKBbudget. Er wordt aangegeven dat de uitkering
eenmalig in mei 2020 wordt uitbetaald:
vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. Wat
gebeurt er met het vakantiegeld in 2020 dat
al staat? Wordt het vakantiegeld vermeerderd
met de eindejaarsuitkering, of krijg je dubbel
vakantiegeld?
Antwoord:
In mei 2020 ontvang je het vakantiegeld van juni tot en met december 2019 plus de eindejaarsuitkering over de maand
december 2019. Dit wordt betaald met de salarisbetaling van mei.
In november 2020 ontvang je geen eindejaarsuitkering. Deze is dan vervangen door het IKB-budget. Hetzelfde geldt
voor het vakantiegeld in mei 2020. Deze ontvang je ook niet, aangezien deze is vervangen door het IKB-budget.

Meer informatie vind je op de website van de VPW onder het kopje:
“Infobrief Individueel Keuzebudget en verlofsparen”.
Mocht je daarna nog vragen hebben, mail je vraag dan naar: info@rijksvakbonden.nl.

Marianne Wendt
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Ingezonden brief inzake pensioenen
In het VPW-nieuws (nummer 279) van het 4e kwartaal 2019 stond een artikel over Pensioenen, dekkingsgraad, rekenrente,
rentabiliteit….. afijn …. moeilijke materie.
We kregen daarop een uitgebreide reactie van een van onze zeer trouwe leden, namelijk erelid Louis Arnold. We publiceren
deze brief ongecensureerd.
“Vele lezers zullen zich nog herinneren dat het A.B.P. een zelfstandig orgaan was, heel rijk en met een financieel beleid
waar je best vertrouwen in kon hebben, zelfs in tijden dat de economie niet zo goed ging als tegenwoordig. Hoe dat kwam?
Ja, voor een pensioen moet je premie betalen en het fonds dat die premie beheert moet zorgen dat er straks geld genoeg
is om te betalen waar je recht op hebt. Ook toen al kon je de centen op de bank zetten en rente beuren, maar je moest
wel heel lang sparen om een behoorlijk kapitaal bijeen te sprokkelen. Beleggen brengt in het algemeen veel meer op
dan sparen, vooral op lange termijn, maar je moet er wel verstand van hebben en goed tegen spanning kunnen, want de
waarde van beleggingen wisselt sterk. Het A.B.P. huurde voor belegging deskundigheid in. Een brooker, dat is een firma
met enkele mensen die dagelijks op de effectenbeurs indringend bezig zijn met koersverloop van grote bedrijven en vooral
met informatie over politieke invloeden en alle belangrijke bedrijven, met name over productie en winsten. Een goede
brooker verdient zelfs geld bij een zakkende beurs, door op tijd te verkopen en later goedkoper weer te kopen. De brooker
die voor het A.B.P. werkte was niet goedkoop, maar wel heel succesvol. Alleen al voor de keuze van de brooker ontvingen
de bestuurders van het A.B.P. gratificaties. Het A.B.P. was rijk en werd steeds rijker. In de huidige tijd bemoeit de politiek
zich veel met pensioen en met pensioenfondsen, die in deze tijd niet vrij zijn bij het beheren van hun kapitalen. Dat de
rendementen zo tegenvallen wordt voor een groot deel veroorzaakt door opgelegde regeltjes door de politiek. De rente is
laag. Iedereen weet dat je van sparen niet rijk wordt en dat het goed mogelijk is dat je de bank moet gaan betalen omdat
die bank op jouw centen past. Daar komt nog bij dat je met een gespaarde reserve boven het vrijgestelde bedrag van de
belastingdienst post ontvangt, want je mag over dat saldo boven het vrijgestelde bedrag inkomstenbelasting betalen, ook al
heeft het geen cent opgebracht. Ambtenaren hebben weinig mogelijkheden om zwart geld te verwerven, dus over vrijwel alle
spaargelden is al loon/inkomstenbelasting betaald. Je kunt die belasting zonder dat er inkomsten zijn best diefstal noemen.
Waarom is de rente zo laag? Dat komt door de politiek De Nationale banken en de Europese bank houden de rente laag om
de economie te stimuleren (bedrijven kunnen uitbreiden met goedkoop geleend geld) en om lidstaten tegemoet te komen
die grote sommen hebben geleend en niet bankroet moeten gaan door verschuldigde hoge rente. Pensioenfondsen worden
door de politiek gedwongen “risicovrije” investeringen te doen, d.w.z. staatsleningen te kopen en die brengen te weinig op.
Daarnaast wordt het Pensioenfondsen niet gemakkelijk gemaakt hoogrenderende aandelen te kopen, bij voorbeeld van
vervuilende bedrijven, oorlogsindustrie, tabak en alcohol en milieuonvriendelijke producenten.
Gevolg is dat de kapitalen die in de toekomst nodig zullen zijn voor de pensioenen heel moeilijk bij elkaar te schrapen
zijn. Daarom is er door hooggeleerde deskundigen uitgerekend dat een pensioenfonds een reserve moet aanhouden van
126% van het bedrag dat naar schatting in de toekomst nodig zal zijn voor pensioenbetaling. Dat percentage wordt kritisch
bekeken en vaak als erg hoog ingeschat. (vroeger werd een “rekenrente” van 4 % voldoende gevonden) Het grote verschil
wordt veroorzaakt door de gedwongen investering in nauwelijks rentedragende staatsleningen. Ook in deze materie geldt
dat enige voorzichtigheid is geboden. Alles wat je hebt te stoppen in aandelen van oorlogsindustrie, in de hoop dat president
Trump echt oorlog gaat voeren is niet aan te raden (Trump doet zelden wat hij zegt). Maar alles op de bank zetten zal nog te
weinig opbrengen om de waardevermindering van de Euro te compenseren. Je zult in deze tijd maar vakbondsbestuurder
zijn. Geen benijdenswaardige positie.
Houdt onze bestuurders dus in ere.”
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OR-artikelen
Wat als een OR-lid zijn geheimhoudingsplicht schendt?
De ondernemingsraad (OR) krijgt van de bestuurder vaak toegang tot vertrouwelijke informatie. Het spreekt voor zich dat de
OR-leden hier behoedzaam mee omgaan. Toch gebeurt dit niet altijd in de praktijk. Wat moet er gebeuren als een OR-lid zijn
geheimhoudingsplicht schendt?
De OR krijgt veel bedrijfsgevoelige informatie onder ogen, bijvoorbeeld voor advies- en instemmingsverzoeken (artikelen
25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden ). Een bestuurder kan de OR in dat geval een geheimhoudingsplicht
opleggen (artikel 20 WOR). Die geheimhouding mag de OR niet beperken in zijn werk, bijvoorbeeld als deze geldt voor
een heel adviestraject. De OR kan de achterban dan niet informeren of raadplegen. Daarom mag de bestuurder alleen
geheimhouding opleggen als hij hier een goede reden voor heeft.
Schending geheimhoudingsplicht kan
leiden tot strafrechtelijke vervolging
Vindt de OR de geheimhoudingsplicht onterecht
of niet langer van toepassing, dan moet de OR
dit bespreken met de bestuurder. Schending
van de geheimhoudingsplicht kan namelijk
verstrekkende gevolgen hebben. De bestuurder
kan het OR-lid bij schending uitsluiten van
het OR-werk. Gaat het om een ernstige
overtreding, dan kan de bestuurder het ORlid op staande voet ontslaan. Een OR-lid heeft
ontslagbescherming, maar die vervalt als een
OR-lid een ernstige overtreding maakt. In het
ergste geval kan de bestuurder het OR-lid zelfs
strafrechtelijk vervolgen voor het plegen van
een strafbaar feit (artikel 272 en 273 van het
Wetboek van Strafrecht).
Tips van de SER voor omgang met
geheimhouding bij adviestraject
Om te voorkomen dat uw bestuurder uw OR
de handen op de rug bindt, zette de SER in
de aanbeveling ‘OR en geheimhouding’ de
volgende tips op een rij:
1. Maak afspraken over geheimhouding zo concreet mogelijk. Dan wordt direct duidelijk voor welke onderdelen
geheimhouding noodzakelijk is en welke minder. Kijk met uw bestuurder of de duur en omvang van de geheimhouding
realistisch zijn.
2. Vraag de bestuurder om een goede afweging te maken tussen de (mogelijk) schadelijke gevolgen bij het openbaar
worden van de informatie en het besef dat het transparant en tijdig delen van informatie het besluitvormingsproces
vooruit helpt.
3. Geef bij uw bestuurder aan dat ‘angst voor onrust’ geen goede reden is zodra het voorgenomen besluit eenmaal
klaarligt. Hij stelt de onrust daarmee alleen maar uit. Zeker als de gevolgen voor de werknemers aanzienlijk zijn.
4. Wees u bewust van uw positie in de organisatie en de informatie die u deelt. Een sterke OR vraagt zich steeds af
of het slim is om bepaalde informatie te delen, ook als de bestuurder daarover niet expliciet geheimhouding heeft
afgesproken.
5. U heeft er baat bij om bestuurdersplannen in een vroeg stadium mee te krijgen. Soms is het afspreken van
geheimhouding juist een reden voor uw bestuurder om de informatie al op voorhand te delen. Hij durft er dan van
uit te gaan dat u de informatie voor u houdt.
6. Spreek altijd af hoelang de geheimhouding duurt, voor wie het geldt en op welke informatie het precies betrekking heeft.
Let op: de geheimhoudingsplicht mag uw OR niet hinderen om een goed advies op te stellen.
Bron: OR Rendement online, november 2019

12

Regels OR-verkiezingen bij onderbezetting of weinig kandidaten
Wat te doen als door ziekte en vertrek van OR-leden de OR in de praktijk nog maar uit één persoon bestaat? En wat als er
bij voorgenomen OR-verkiezingen zich te weinig kandidaten hebben gemeld voor de vacatures? Mogen de verkiezingen dan
uitgesteld worden? Lees het antwoord dat CAOP-adviseurs medezeggenschap op deze en andere vragen geven.
OR-solo
Bij een organisatie is er vanwege langdurige ziekte en recent vertrek van OR-leden nog maar één lid beschikbaar voor
de OR, terwijl er vijf zetels zijn. Wat nu te doen?
Indien de OR nog maar één lid heeft, geen rechtsgeldige besluiten meer worden genomen op grond van de Wet op
de ondernemingsraden. Er is dan geen quorum van zittende leden en het personeel is niet goed vertegenwoordigd.
Daarom heeft volgens de Wet op de Ondernemingsraden de OR geen inspraak meer bij besluiten. Er is hier sprake van
een zogenoemde romp-OR. Het overgebleven OR-lid heeft maar één verplichting en dat is dat hij ervoor zorgt dat de
vacatures in de OR worden vervuld. Ook kan het lid besluiten af te treden. De verplichting om de vacatures in de OR te
vullen, komt dan bij de bestuurder te liggen.
Uitstel OR-verkiezingen bij te weinig
kandidaten?
Een OR vraagt: Voor de verkiezingen
hebben wij minder kandidaten dan zetels
gekregen. Wij willen nu de OR-verkiezing
graag verschuiven naar een later tijdstip
en de vakbonden daar toestemming voor
vragen. Is dat mogelijk?
Als
je
uitstel
vraagt
aan
de
belanghebbenden
(medewerkers,
vakbonden, bestuurder) dan moeten daar
dringende redenen voor bestaan, zoals
een grote reorganisatie. Een gebrek aan
kandidaten is geen dringende reden.
Wel heb je na de algemene verkiezingen
de plicht om de vacatures te vervullen met
tussentijdse verkiezingen.

Heeft de OR instemmingsrecht over (wijzigingen in) een kledingreglement?
Kledingvoorschrift
Het invoeren of wijzigen van een reglement dat kledingvoorschriften bevat, is
inderdaad een instemmingsplichtig besluit in de zin van WOR artikel 27 lid 1,
onder d.
Voorschriften van de werkgever over kleding, haardracht en versierselen maken
deel uit van de arbeidsomstandigheden van de werknemers, hun veiligheid,
gezondheid en welzijn. Daarbij kan gedacht worden aan voorschriften zoals
over het moeten dragen van een helm, het niet mogen dragen van een baard,
brandwerende en andere beschermende kleding, maar ook aan voorschriften die
van invloed zijn op het welbevinden van werknemers, zoals een discriminatievrije
werksituatie.
Terugkomen op een beslissing.
Wat zijn de mogelijkheden voor een OR als een voorstel is goedgekeurd volgens
Artikel 27, en zij daar achteraf toch nog bezwaar te gen hebben?
Als de OR wil terugkomen op een eerder gegeven instemming, dan kan de OR
conform artikel 27, lid 5 binnen een maand na het door de bestuurder genomen
en aan de OR meegedeelde besluit, de nietigheid inroepen van dit besluit en de
zaak voorleggen aan de kantonrechter. Of dit een kans van slagen heeft, moet
een jurist beoordelen. Mocht er al een maand zijn verstreken, dan is de kans
erg klein dat de bestuurder het besluit moet terugdraaien gezien de bestaande
jurisprudentie.
Bron: CAOP, december 2019
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Interview
Dhr J.H. Berends - 50 jaar lid
John en zijn vrouw Rien wonen sinds 1972, in een gezellige buurt in Velp. In 1968 zijn ze in Arnhem getrouwd en
verhuisden via Dieren naar de huidige woning. Bij aankomst staat John al in de deuropening en gaat me voor
naar de smaakvol ingerichte woonkamer. Hij is nog steeds
de goedlachse en vriendelijke man die ik ken van mijn bestuur tijdperk van de VPW. Gedreven en met passie voor
het vakbondswerk.

Carrière Rijkswaterstaat
John is op 1 maart 1970 in dienst
getreden bij Rijkswaterstaat, directie
Bovenrivieren, als administratief medewerker CII posten archiefzaken. Het salaris was toen fl. 779,-- bruto per
maand. In de loop van de jaren veranderden de namen
van interne zaken naar documentaire informatie voorziening. In 1976 werd hij hoofd van de afdeling. Hij is altijd in
Arnhem gebleven. De VPW vergaderingen werden op zijn
kamer gehouden. Dit was de plek waar veel leden even tot
rust konden komen.
Vele fusies en organisatorische veranderingen heeft hij
meegemaakt. In 1976 werden de “koninkrijkjes” de arrondissementen opgeheven, dat was een hele verandering.
In 1986 fusie de directies Bovenrivieren en Gelderland, in
1995 fusie directie Gelderland en Overijssel. Al deze fusies
heeft John overleefd als hoofd post en archiefzaken.
In 1986 kreeg John te maken met Annie Evers, zij had
dezelfde functie bij directie Gelderland.
Na de fusie werden zij een uitzonderlijk duo. Annie verzorgde het interne gebeuren en John het externe. Annie is tot op heden nog steeds een huis vriendin en was
een ware steun en toeverlaat in die roerige tijden. Niet
alleen Annie maar de hele afdeling stond pal achter het
vakbondswerk en OR werk wat hij deed. Echter; had de
afdeling hem nodig dan zorgde John op zijn beurt ervoor
dat hij er ook voor hen was. Op 1-1-2008 nam hij afscheid
als administratief hoofdambtenaar A.
Vakbond/lijfspreuk
Het vakbondswerk is hem met de paplepel in gegoten. Zijn
vader was meer dan 50 jaar lid van de FNV afdeling houtbewerking, secretaris en later voorzitter. Toen hij bij de
Rijkswaterstaat kwam werd hij lid van de VAP (vereniging
administratief personeel). Louis Arnold, toen bekend door
zijn columns onder het pseudoniem Lowieke de Vos, is
een groot voorbeeld geweest. Hij heeft zelfs zijn lijfspreuk
overgenomen: Met het ambt komen de bekwaamheden.
Door toedoen van Louis kwam John in het bestuur van de
VAP. Na samenvoeging EMM, VAP en een deel van de BTA
kwam hij na 2 jaar in het bestuur van de VPW als vicevoorzitter. Hij werd geïnspireerd door Jan Bonis, Eli Groeneveld, Teade Wouda (mentor), Jan de Vries en bewondert
deze mensen om hun gedrevenheid en kunde. “Wat deze
mensen voor de leden hebben gedaan grenst aan het ongelooflijke” zegt hij trots. Hij weet nog goed dat Jan Bonis
na een BC vergadering zei: John ik heb nog een afspraak
met Ine Dales, toen minister van Binnenlandse zaken, ik
wil dat jij mee gaat.
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John vond het overleg in BC, SOR en later in het DGO, samen met Paul van Es, geweldig.
Zij waren zeer goed op elkaar ingespeeld. Hij gaf de voorzet en Paul maakte het af. “Ondanks dat wij de kleinste club
waren in het SOR en DGO (AC) behaalden wij zeer goede resultaten voor de leden”.
Tevens vertegenwoordigde hij de VPW als OR en GOR lid.
En hij zorgde er ook voor dat hij bij fusies en reorganisaties in het PAC (plaatsing advies commissie) deelnam, zodat hij
het meeste kon betekenen voor de medewerkers.
Ook zijn taak als IB er (individueel Belangenbehartiger) heeft hij graag gedaan. Het belang en welzijn van de leden
stond altijd voorop.
Zelf vindt John het niet bijzonder wat hij allemaal heeft gedaan. Hij vond het fijn veel voor anderen te kunnen betekenen. Wel zegt hij, “dit had niet gekund zonder de steun en ruimte die ik heb gekregen van mijn chefs en medewerkers”.
Ook bedankt hij zijn vrouw Rien, “ze heeft me vaak moeten missen”.
Erelid VPW en Koninklijke onderscheiding
Sinds 22 april 2008 is John ere lid van de VPW. Daar is hij heel trots op.
In dat zelfde jaar is hij koninklijk onderscheiden en vertelt enthousiast hoe de dag is verlopen, de verrassing en de
emoties. Dat Camiel Eurlings, toen minister van Verkeer en Waterstaat, hem persoonlijk de medaille opspeldde vond hij
geweldig. Als herinnering kreeg hij een videoband. Trots toont hij de omslag met foto’s van deze bijzondere dag.
Hobby’s
Na zijn pensionering is hij niet in een zwart gat gevallen. In tegendeel. Hij is secretaris van een huurdersvereniging met
1800 leden in de gemeente Rheden en voorzitter van het platvorm van samenwerking van 4 huurdersverenigingen. Nog
steeds helpt hij mensen die het moeilijk vinden om bepaalde zaken zelf te doen.
Wekelijks gaat hij met Rien bridgen.
Het echtpaar heeft 2 dochters en schoonzoons en 6 kleinkinderen, in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar. die in de buurt wonen.
Zij genieten met volle teugen van de kleinkinderen en hebben 1 vaste oppasdag in de week. Als het nodig is komen
de kleinkinderen vaker. Een grote doos speelgoed en lego staan binnen handbereik. Afgelopen jaar waren zij 50 jaar
getrouwd en hebben dit groots gevierd.
John is altijd bereid om de medemens te helpen. Hij had diverse lijfspreuken. Een van die lijf- spreuken was. “Mensen
beoordelen op hun werk en niet op de plaats in de organisatie.”
En dat maakt hij nog steeds waar.

Mirjam van Dijk-van Leeuwen

Pensioenfonds ABP duurzaamste belegger
Pensioenfonds ABP heeft het meest verantwoorde
beleggingsbeleid van de 50 grootste Nederlandse
pensioenfondsen. Dit blijkt uit een onderzoek dat jaarlijks
gehouden wordt door de VBDO (Vereniging van Beleggers
voor Duurzame Ontwikkeling). Samen beheren deze 50
grote fondsen maar liefst 92% van het beheerd vermogen
oftewel ruim 1230 miljard euro. Naast de 50 onderzochte
pensioenfondsen, zijn er in Nederland ook 150 kleinere
fondsen.
ABP scoorde een 4,6 uit een maximum van 5. Dit
pensioenfonds wordt op de voet gevolgd door BPF Bouw
(4,5), PFZW (4,4) BPL Pensioen (4,3) en Pensioenfonds
Metaal en Techniek (PMT). Als geheel was het resultaat
van de branche dit jaar iets lager omdat VBDO op enkele
onderdelen de lat wat hoger heeft gelegd.
Verhogen bewustzijn
‘Het doel van de benchmark (dit vergelijkend onderzoek)
is het verhogen van bewustzijn over verantwoord
beleggen en het stimuleren van duurzame investeringen
door pensioenfondsen’, aldus Angelique Laskewitz,
directeur van de VBDO. Ze voegt toe: ‘Benchmarks
zijn een effectief instrument voor het stimuleren

van duurzaamheidsverbeteringen, doordat je de
concurrentiekracht van de markt benut. Ze creëren een
race naar de top door het bieden van vergelijkend inzicht
en het identificeren van koplopers, waardoor sector
breed leren en het delen van goede praktijken worden
gestimuleerd’
Uitsluiten
Alle pensioenfondsen maken inmiddels gebruik van
de investeringsstrategie ‘uitsluiting’. Dat betekent dat
de belegger er bewust voor kiest om niet te investeren
in bepaalde bedrijven of landen vanwege ongewenste
activiteiten of gedrag. Een veel genoemde groep zijn
bedrijven die controversiële wapen produceren. Ook
mensenrechtenschendingen en tabak worden regelmatig
genoemd.
Milieu- en klimaatonderwerpen komen zelden voor
op uitsluitingslijstjes. Bijna alle fondsen (98 procent)
proberen bedrijven waarin wordt belegd, te beïnvloeden
op aandeelhoudersvergaderingen.
Bron: VBDO,, december 2019
Door Perry van Dijk
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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 (à €12,50 per maand) 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

