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In mijn voorwoord van het 1e kwartaal 2020 
heb ik u alle goeds en een goede gezondheid 
toegewenst. Op het moment dat ik dat schreef 
was de situatie zodanig, dat er sprake was van 
een gestaag groeiende economie en geen bijzondere 
omstandigheden ten aanzien van gezondheid in ons land.

Nu, 3 maanden later, is er sprake van een wereldwijde crisis 
als gevolg van een viruspandemie die de naam Covid-19 heeft 
gekregen. Een crisis in een omvang die ongekend is en niet alleen 
ons sociale leven sterk beïnvloedt, maar ook een grote impact 
heeft op onze economie.
Door deze crisis is de wereld totaal op zijn kop gezet en is het 
grootse doel om de gezondheid van een ieder zo goed mogelijk 
te beschermen. Een uitgebreid pakket maatregelen is van kracht 
die inmiddels hebben geleid tot de nieuwe term “1,5 meter  
economie”.
Om de gezondheid van een ieder zo goed mogelijk te garanderen 
zijn er maatregelen van kracht die van grote  invloed zijn op het 
uitvoeren van onze werkzaamheden en sociaal gedrag. Door een 
groot aantal mensen wordt nu thuis gewerkt wat in deze omvang 
volstrekt onbekend was. De gevolgen zijn dan ook groot. Ook is 
er een groot aantal mensen werkzaam in vitale functies. Een term 
die weliswaar bestond, maar door weinigen eerder in de huidige 
vorm is ervaren.

Uiteraard heeft deze sterk gewijzigde situatie een grote invloed 
op onze samenleving en onze werkzaamheden. Een situatie die 
redelijkerwijs door niemand kon worden voorzien maar die ertoe 
geleid heeft dat de gebruikelijke werkzaamheden van een ieder 
fors zijn veranderd.

Ook voor het uitvoeren van de taken van uw vakorganisatie VPW 
ligt het accent nu primair op het behartigen van uw belangen ten 
aanzien van de huidige sociaal economische situatie. Natuurlijk 
worden de gebruikelijke onderwerpen niet vergeten maar het 
is nu hoofdzaak om deze crisis op een verstandige manier te 
doorstaan. Een situatie die is ontstaan binnen een tijdsbestek van 
minder dan drie maanden en ongekend is van omvang en impact.

Binnen de kaders van de huidige regelgeving is het overleg over 
arbeidsvoorwaarden in het kader van de CAO sterk vertraagd. 
Ook het reguliere overleg van uw bestuur wordt op alle niveaus 
nu op een geheel gewijzigde manier uitgevoerd als gevolg van de 
restricties. Ik vertrouw er op dat u hier begrip voor heeft.

Desalniettemin is uw bestuur hard bezig om uw belangen zo 
goed mogelijk te behartigen en hoop ik dat we binnen afzienbare 
tijd weer in een situatie terecht komen waarin we weer op een 
“normale” manier ons werk kunnen doen.

Ik wens u veel sterkte en gezondheid toe in deze onzekere tijden 
en vertrouw op een goede afloop.

Gevolgen corona voor pensioenen
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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
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 Nol van Lith samen met AC-bestuurder 
Peter Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd 
Overleg. 
Plaatsvervangend lid: Vacature
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.

Algemene Ledenvergadering
Datum volgt - 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
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Richard Goudriaan
Secretaris
Platform SOR

Hans van den Aker
Penningmeester

Frank Bosman
Algemeen bestuurslid

Teun Gutteling
Algemeen bestuurslid
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Mededelingen van kantoor
Corona crisis
Heel Nederland lijkt lam gelegd door het Corona virus.
De vergaderingen van het bestuur zijn afgelast, er vindt geregeld overleg plaats via de mail 
en de app.
Het Platform SOR heeft via videovergaderingen eens per 14 dagen overleg.
We passen overal zo veel mogelijk een mouw aan.
Het kantoor van de VPW is op dinsdag en donderdag van 10 tot 16 bezet, u kunt ons dan telefonisch bereiken. Tijdens 
de overige kantooruren wordt de mailbox nauwlettend in de gaten gehouden.
Dringende vraag aan onze leden is om de vragen per mail aan ons te stellen.

Belastingservice
Het Coronavirus heeft ook de Belastingservice danig in 
de war gestuurd. De leden die zich hiervoor opgegeven 
hadden, hebben inmiddels allemaal bericht ontvangen 
vanuit Den Haag dat de afspraken niet door gaan. Men kan 
er voor kiezen om zelf aangifte te doen of om het door de 
belastingconsulent te laten doen, door alles schriftelijk of 
digitaal aan te leveren. Mocht u nog niets gehoord hebben, 
neemt u dan contact op met de belastingservice in Den 
Haag, telefoonnummer: 070 – 3155111.

Algemene Ledenvergadering  2020
De ALV van de VPW die op 21 april 2020 zou worden gehouden 
is helaas ook afgelast omdat we de RIVM richtlijnen moeten 
naleven i.v.m. de Corona crisis.
We proberen later dit jaar een nieuwe ALV in te plannen bij 
Hotel van der Valk in Houten.
We houden u via de website op de hoogte.

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. D.M. Harinck-de Koeijer  - CD
Dhr. B. Pauw    - Rijksrederij

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. W.A. van Beers   - Gep. lid
Dhr. A. Wijdeveld   - 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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‘Thuiswerkers ervaren gebrek aan vertrouwen bij leidinggevenden’

Nu vanwege het coronavirus veel mensen thuis werken blijkt dat een deel van de werknemers een gebrek aan 
vertrouwen zegt te ervaren bij hun leidinggevenden. Er wordt ook geklaagd dat procedures en taken voor het 
thuiswerk niet altijd even duidelijk zijn.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van TNO-onderzoek naar werken tijdens de coronacrisis. Ruim 500 werknemers 
melden geregeld hun ervaringen met (thuis)werk tijdens de coronacrisis in de ‘How am I-app’ van TNO.

Controleren of thuiswerkers goed aan 
het werk zijn
Voor managers is leidinggeven op afstand 
wennen, merkt TNO. Voor leidinggevenden is 
het lastig om te controleren of thuiswerkers 
goed aan het werk zijn, ‘en dat heeft ook geen 
zin’, luidt het advies.

Leidinggevenden kunnen medewerkers 
vooral steunen door duidelijk te maken dat 
ze vertrouwen hebben in hun vaardigheden 
en betrokkenheid. Er mag ook begrip worden 
getoond als werk en privé wat meer door 
elkaar lopen. Vertrouwen en begrip betalen 
zich op langere termijn uit in minder stress en 
een hogere betrokkenheid, stelt TNO.

Duidelijke informatie over wat van werknemers wordt 
verwacht is ook een voorwaarde om goed te kunnen 
werken. Voor leidinggevenden zijn 3 punten van belang: 
stuur op resultaten, ga na of de opdrachten duidelijk 
zijn en check de haalbaarheid. Werknemers moeten ook 
zelf aan de bel trekken als de opdracht of de bedoeling 
niet duidelijk is, zegt TNO. Actief contact houden is van 
belang.

Uren voor een beeldscherm
De deelnemers aan het TNO-onderzoek, zijn nu vooral 
hoogopgeleide werknemers in de kennissector. Volgens 
recente cijfers van het CBS zit juist die groep op 
werkdagen lang voor een beeldscherm, gemiddeld bijna 
5,5 uur.
In 2019 besteedden werknemers gemiddeld ruim 4 uur 
per werkdag aan werkzaamheden met een beeldscherm, 
een half uur langer dan in 2005. Bijna 4 op de 10 
werknemers werkten vorig jaar ten minste 6 uur per 
dag met een beeldscherm. Werknemers die dagelijks 
langdurig beeldschermwerk verrichten hebben een 
verhoogde kans op gezondheidsklachten.

Bron: OR net
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Het Ledenverloop
Op 1 januari 2019 had de VPW in totaal 1042 leden.
Er zijn in 2019 13 leden bij gekomen, maar er was een fors 
ledenverlies van 78 leden.
Dat verlies is als volgt samengesteld:
• 16 leden zijn overleden, waarvan 4 leden nog in 

actieve dienst.
• 20 post-actieve leden, waarvan de meeste van hen 

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

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

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

• 4 leden die aangaven niet echt tevreden te zijn of de 
vakbond nooit nodig te hebben

• 4 leden om financiële redenen
• 5 leden die geen reden van beëindiging van het 

lidmaatschap hebben opgegeven.
Op 31 december 2019 had de VPW 977 leden.

Het bestuur
Het bestuur heeft gedurende het jaar 2019 negen maal 
een reguliere vergadering gehouden en een strategisch 
overleg in december.
Tijdens de ALV in 22 april 2019 is Paul van Es herkozen als 
voorzitter.
Omdat Teun Gutteling  de actieve dienst kon verlaten en 
veel vaker afwezig zou zijn bij vergaderingen, is Richard 
Goudriaan eind 2019 benoemd tot secretaris van het 
bestuur.
Omdat er nog altijd een vacature was in het bestuur is 
Frank Lantsheer eind 2019 komen kennismaken.

Huisvesting
Zomer 2019 is het kantoor van de VPW verhuisd van het 
grote villa-pand in het centrum van Amersfoort naar 2 
kantoorkamers in een verzamelgebouw in Amersfoort-
Noord.
Omdat op de benedenverdieping van de Snouckaertlaan 
een coffeeshop ging komen en dit een ontbindende 
voorwaarde in het huurcontract was, is besloten hier 
gebruik van te maken en het huurcontract voortijdig open 
te breken.
Het bedrijf dat onze ICT onderhoudt bleek twee mooie 
ruimtes beschikbaar te hebben voor een aantrekkelijke 
prijs. We delen de algemene ruimtes, zoals keuken en 
vergaderruimte. 

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

een belangrijk middel om de leden te informeren. 
In 2019 is de website 12.005 keer bezocht, tegen 
13.751keer in 2018 en 12.920 in 2017. Een stabiel 
gemiddeld aantal bezoeken van  1000 per maand.

• Na jaren een verschijningsfrequentie van 6 maal per 
jaar te hebben aangehouden is het VPW-nieuws per 
01-01-2019 overgegaan naar 4 maal per jaar. Het 

blad wordt volledig in eigen beheer (op)gemaakt. De 
redactie bestaat uit Mirjam van Dijk en Trees Overhein. 
De lay-out en het drukklaar maken van het blad wordt 
verzorgd door Milou Feijt.

• Er wordt de leden nadrukkelijk gevraagd om het blad 
digitaal te ontvangen, dit scheelt druk en portokosten. 
Er zijn inmiddels 74 leden die gebruik maken van deze 
mogelijkheid, dat is nog geen 10 %, maar het scheelt 
toch al enkele tientallen euro’s.

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 2019 liepen er vijf individuele zaken bij Dijkgraaf. 
Daar zijn in de loop van 2019 negen  zaken bij gekomen. 
Dat maakt een totaal van veertien zaken.
Van deze veertien zaken zijn er in 2019 zeven  afgerond.
Er zijn in totaal zeven  individuele zaken meegenomen 
naar 2020, waarvan er zich vier in een afrondende fase 
bevinden.

Een in het oog springende zaak gedurende het afgelopen 
jaar 2019 was de afhandeling van het uitbetalen van 
proceskosten door de werkgever.
Als de werkgever door de rechter wordt veroordeeld tot het 
betalen van de griffierechten en proceskosten is dat een 
uitgemaakte zaak, dit bedrag dient gewoon overgemaakt 
te worden aan VPW. Vreemd genoeg hebben we in 2019 
meerdere zaken gehad waarin dit zoveel tijd en moeite 
kosten dat we onze advocaat hebben moeten inschakelen 
om dit tot een goed einde te brengen. Het betrof maar 
liefst vijf dossiers, maar dit telt bij onze externe zaken mee 
als één zaak.
In één van die vijf zaken is het al voor het einde van 2019 
opgelost, in de overige vier zaken heeft dit nog tot enkele 
maanden in 2020 voortgeduurd.
Deze zaak betreffende de proceskosten liep dus nog bij 
het afronden van dit jaarverslag.

Een vergelijkbare zaak is het door de werkgever weigeren 
om een besluit te nemen, wat als gevolg heeft dat de 
werkgever een dwangsom moet betalen aan de betreffende 
werknemer (VPW-lid).
De werkgever ging niet over tot uitbetalen, waarna we 
daarvoor opnieuw ons advocatenkantoor hebben moeten 
inschakelen.
Deze lakse houding van de werkgever rondom het 
uitbetalen van griffierechten, proceskosten en de 
dwangsom is bijzonder frustrerend.

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.

Jaarverslag VPW 2019
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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 2019 is er één maal gebruik gemaakt van deze service 
en deze zaak is succesvol 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 2019 hebben 61 leden gebruik gemaakt van deze service. 
Het aantal ligt al jaren tussen de 65 en 70 deelnemers, 
maar dat aantal lijkt wat af te nemen, wat niet zo vreemd 
is met een lager ledenaantal.

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.

Namens de VPW nemen Paul van Es, Richard Goudriaan en 
Trees Overhein deel aan de platformvergaderingen.
Deze vergaderingen vinden maandelijks plaats in Hotel De 
Eenhoorn  te Amersfoort. 
In 2019 zijn er tien reguliere vergaderingen geweest, 
waarvan twee met  aansluitend een themamiddag. 
Daarnaast is er een extra ingelaste platformvergadering 
gehouden in juli 2019 in verband met de CAO-
onderhandelingen.

Departementaal Georganiseerd Overleg
Naast bezoldigd bestuurder Peter Wulms nemen onze 
bestuursleden Frank Bosman en Nol van Lith 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 voor heel 
I&W.

Jubilarissen 2020

25 jaar lid
Dhr. S. Noorman
Mw. C. Uivel 
Dhr. G.J.P. van Grinsven
Dhr. E. Veltman
Dhr. M.L.R. Loeffen
Dhr. M.F. Bult
Mw. I. de Reus
Dhr. J. Groenewoud
Dhr. C. Kartal

40 jaar lid
Dhr. K. Toet
Dhr. C.J. Blom
Dhr. P.A.T. van Es
Dhr. W.J. Bongers
Dhr. M.G. Klaver
Dhr. S E. Wagenaar
Dhr. G J . Winterink
Dhr. D W. den Herder
Dhr. S.J.J. Valkenburg
Dhr. H. Klos
Dhr. A. van Dalen
Dhr. N.T.J. Prinse
Dhr. J. Dooms
Dhr. W. de Heij
Dhr. Th.G.A. Janssen

50 jaar lid
Dhr. A.  Brandt
Dhr. H.J. Hoefnagel
Mw. A.H.W.A. de Moree
Dhr. J.A.F.M. Thijssens
Dhr. H. Stroomberg
Dhr. G.J.S.T. Kreeftenberg
Dhr. J.H. Berends
Dhr. A.J.J. van Herk
Dhr. E. Tromp
Dhr. J.N.J. van Hemert
Dhr. J. Dragt
Dhr. F.J. Mersie 
Dhr. A.P. Schouwenaar
Dhr. T. Valk

60 jaar lid
Dhr. R. Jonkman
Dhr. G. Schrooten

75 jaar lid
Dhr. J.C. Sterrenburg
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Interviews met aspirant bestuursleden Hans Bokmans en Frank Lantsheer

Vanwege de corona crisis en daarbij behorende maatregelen is de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
d.d. 21 april 2020 afgelast. Het is de bedoeling dat de ALV op een later tijdstip dit jaar zal plaatsvinden.

In de ALV had het bestuur twee nieuwe bestuursleden 
willen voordragen. Omdat dit nu niet mogelijk is zullen 
de heren Hans Bokmans en Frank Lantsheer als aspirant 
bestuursleden in het bestuur zitting hebben en al wel 
volwaardig mee draaien.
Zij moeten nog officieel benoemd worden en dat doen de 
leden tijdens de ALV.
Wel willen we de leden van de VPW alvast kennis laten 
maken met deze aspirant bestuursleden.

We hebben onze vaste en onmisbare redactrice Mirjam 
van Dijk gevraagd of ze de beide heren wilde interviewen 
op een Corona-proof manier.
Afgesproken is om elkaar via de telefoon te ontmoeten. 
Het was voor Mirjam, die altijd de leden bezoekt voor haar 
interviews, wel een beetje vreemd om een interview af 
te nemen van een persoon die je niet kent en die je ook 
niet ziet. Desalniettemin werden het leuke en verrassende 
gesprekken.

Hans Bokmans

Naam:   Hans Bokmans
Leeftijd:  55 jaar
Burgerlijke staat: Gehuwd met Angelina (al 25 jaar)
Kinderen:  Clemens 23 jaar en Florence 16 jaar 
Functie:  Regio Verkeersleider Verkeerscentrale Vlissingen.



9

Werkzaamheden:                    
Hans is als regioverkeersleider in Vlissingen operationeel verantwoordelijk voor het verkeersmanagement van de 
Verkeerscentrale Vlissingen (vlotte, veilige doorvaart op de vaarwegen in de corridor Westerschelde) Verder stuurt hij 
daarbij de verkeersleiders aan en is op de werkvloer het aanspreekpunt voor het loodswezen.

Carrière
Tijdens zijn vrijgezellentijd heeft Hans de wereldzeeën bevaren als stuurman van de grote handelsvaart. Gemiddeld was 
hij 3 maanden op zee. De langste reis heeft zelfs 9 maanden geduurd.
Hij leerde Angelina kennen en besloot het zeeleven vaarwel te zeggen en zocht een baan “aan de wal”.
Daarbij staat veiligheid altijd op een belangrijke plaats en maakt hij zich sterk de regels gehandhaafd en up to date te 
houden. 

Hobby’s                                  
Naast de zorgtaken voor een zieke oma, het 
huishouden en het onderhoud van de eigen 
woning en die van oma, vindt hij ontspanning in 
knutselen met hout, het lezen van een goed boek 
of in het kijken naar een film. Op mijn vraag wat 
dat knutselen zoal inhoudt antwoordt hij laconiek: 
een tafeltje, een kastje en deurtjes maken. Mijn 
kennis van houtbewerking is niet groot, maar om 
zoiets te maken is meer nodig dan een hamer en 
een beitel. Dat klopt. De zaagmachine en meer 
gereedschappen staan in de garage te wachten tot 
hij weer aan de slag gaat. Goed en veel plannen 
is een must. 

Waarom word je bestuurslid van de VPW?
“Ik heb mijn hele werkbare leven zonder uitzondering 
gewerkt in veiligheid gerelateerde uitvoerende 
beroepen. (In 11 jaar opgeklommen tot Stuurman 
grote Handelsvaart en in 12 jaar tot allround proces 
operator bij een raffinaderij) 
Deze bedrijfstakken werden allen geleid door 
ervaren mensen, die vak inhoudelijk begrepen wat 
we deden en veiligheid heel serieus namen.
Je kunt waarschijnlijk mijn verbazing wel begrijpen 
toen ik de overstap naar de overheid maakte waar 
ik nu 14 jaar werk, eerst als Verkeersleider en de 
laatste jaren als Regio Verkeersleider.

Zonder hier verder al te diep op in te willen gaan zie 
ik zaken zoals veiligheid en de uitvoerende kwaliteit 
van ons werk, toch een beetje als “mijn ding”
Hiervoor is mijns inziens een bewustwording op dit 
gebied en een meer transparante samenwerking 
met de dienstleiding nodig, die voor een belangrijk 
deel te maken heeft met een daarbij behorende 
visie op gebied van personeelsbeleid, roosteren, 
bezetting et cetera, niet alleen in de ploegendiensten 
maar ook daarbuiten. Ik ben me de afgelopen jaren 
steeds meer gaan bemoeien met deze zaken, 
eerst lokaal op de werkvloer en de laatste jaren in 
toenemende mate daarbuiten.

Bestuurslid van de VPW is voor mij een logische 
vervolgstap en ik hoop hierdoor mijn steentje bij te 
kunnen dragen.”

Een door Hans zelf gemaakte kast
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Frank Lantsheer

Naam:   Frank Lantsheer
Leeftijd:  64 jaar
Burgerlijke staat: Gehuwd
Kinderen:  2 kinderen, 5 kleinkinderen
Functie:   Senior beleidsadviseur KNMI

Werkzaamheden    
Advisering op het gebied van meteorologische (basis) 
gegevens verstrekking, als Open Data (gratis) en met een 
(betaalde) service; advisering op het gebied van data 
politiek (spelregels) zowel nationaal en internationaal en de 
actualisering er van.

Hobby’s    
Reizen en lezen.
Frank reist regelmatig, voornamelijk werk gerelateerd, inzake 
internationaal overleg. Deze reizen gaan hoofdzakelijk naar 
meteorologische diensten in diverse landen, aanvankelijk 
vooral in landen in het westelijk deel van Europa, maar 
inmiddels ook meer in het oosten van Europa .

Privé heeft hij, samen met zijn vrouw ook heel wat landen 
bezocht, vooral USA, maar vorig jaar bijvoorbeeld ook naar 
Barbados. Doorgaans gaan ze twee maal per jaar naar 
Amerika om hun dochter, schoonzoon en kleinkinderen te 

bezoeken die in Texas wonen. De planning was rond deze tijd naar Texas af te reizen, maar zoals dat voor meer mensen 
geldt gooit de corona crisis roet in het eten en moet de reis uitgesteld worden.

Frank heeft samen met zijn dochter mooie reizen gemaakt naar 
o.a. Tibet, Zuid Afrika en Mexico. Ondanks het feit dat Frank meer 
dan de halve wereld heeft gezien, zijn er zeker nog wensen. Hij 
wil graag Australië bezoeken en naar Zuid Amerika, daar waar 
de Inca’s geleefd hebben.
“Maar, we zien wel of het er van komt” zegt hij vrolijk.

Waarom word je bestuurslid van de VPW?   
Maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van 
belangenbehartiging vanuit de eigen werkomgeving.

Heb je nog meer bestuursfuncties?
Gehad: 6 jaar bestuurslid Bond van KNMI Personeel, secretaris 
(dagelijks bestuur) 
Dienst Commissie (nu OR).  
Actueel: lid van het bestuur van 2 stichtingen en secretaris 
van een internationaal samenwerkingsverband numerieke 
weermodel ontwikkeling.

Mirjam van Dijk-van Leeuwen

Frank op Barbados
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We kunnen niet werkloos worden, maar hoe zit het met onze pensioenen?

Door Erik Bogaards en Jaap Roelants

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid. Ook bij gepensioneerden. In eerste instantie is er goed nieuws: De AOW 
is een opgebouwd recht en dat ‘basispensioen’ blijft bestaan.
Hier (https://www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/aow-bedragen) ziet u een overzicht van de actuele AOW-bedragen. De 
AOW is onder meer gekoppeld aan het minimumloon en de inflatie.

Aanvullende pensioenen
Naast de AOW ontvangen veel ouderen één of meerdere aanvullende pensioenen die via de werkgever zijn opgebouwd. 
Dat geld is ondergebracht bij pensioenfondsen. Voor Rijksambtenaren is dat het pensioenfonds ABP.
De meeste grote pensioenfondsen kampen al langer met problemen. Dat kwam niet door tegenvallende resultaten op 
de beurs. Integendeel: daar ging het zeer voortvarend. De grote boosdoener was de lage rente en die zorgde voor een 
lage dekkingsgraad. Die dekkingsgraad geeft aan hoeveel vermogen de fondsen hebben ten opzichte van de verwachte 
uitgaven. Als deze dekkingsgraad te laag is moeten pensioenfondsen een herstelplan maken en, in het uiterste geval, 
korten.

Dat laatste is in elk geval tot 31 december 2020 niet aan de orde. Dat komt doordat de fondsen pas op dat moment 
de dekkingsgraden bepalen. De beurzen en daarmee ook de pensioenfondsen hebben een flinke tik gehad, maar 
misschien herstellen ze nog. In elk geval krijgen gepensioneerden de aanvullende pensioenen tot het eind van het 
jaar gewoon uitbetaald. Daarna wordt er opnieuw gerekend met onder meer de rente, de tegoeden op de beurs en de 
levensverwachting. De uitkomst van die som is nu nog niet te voorspellen.
Het korte antwoord op de vraag is dus: tot 01-01-2021 blijven de AOW en het aanvullende pensioen gelijk.

Daarna is het koffiedik kijken
We weten niet precies wat de gevolgen zullen zijn van deze crisis en waar de hardste klappen gaan vallen. Maar het zou 
naïef zijn te denken dat gepensioneerden geheel buiten schot zullen blijven. Want al het geld dat de overheid uitgeeft 
om bedrijven en zzp’ers te ondersteunen, moet ooit terugbetaald worden. Dat hoeft niet altijd via de belastingen te 
gaan. Misschien daalt het minimumloon iets. Dat is een grondslag voor de AOW, die daardoor ook iets kan dalen. De pijn 
kan hem ook zitten in de zorgverzekeringen, die misschien duurder worden. Wat de overheid gaat doen om de begroting 
straks sluitend te krijgen, weten we nog niet.
Het aanvullend pensioen is een ander verhaal. Als de pensioenen al niet bij goed economisch weer geïndexeerd kunnen 
worden, hoe zal het dan gaan na een jaar zoals we dat nu beleven? Korten na 2021 is daarom een scenario om serieus 
rekening mee te houden, want alle gepensioneerden zijn afhankelijk van de beurs. De kracht van het pensioenen is 
afhankelijk van de beurskoersen, omdat de beheerders van de fondsen daar hun miljarden beleggen. Die beurs is met 
30 procent of meer gedaald.

Tel daarbij op dat de rente laag blijft en het is duidelijk dat de pensioenen meer onder druk komen te staan dan vorig 
jaar het geval was. De tweede helft van dit jaar kan beter worden, de beurskoersen kunnen min of meer herstellen. 
En hoe morbide het ook klinkt: de gedaalde levensverwachting kan wel een totaal onverwachts, maar gunstig effect 
hebben op de dekkingsgraad. Hoe dat allemaal gaat uitpakken: we weten het nog niet.

Wat zijn de financiële gevolgen voor ouderen van het coronavirus?
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OR-artikelen
Hoe staat het met de privacy?

In mei 2018 werd de nieuwe Europese privacywetgeving 
ingevoerd: de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Veel organisaties worstelen er nog 
flink mee.
De wet draait om de registratie van persoonsgegevens, 
dus om iedere tot personen herleidbare, min of meer 
systematische opslag  van gegevens, variërend van 
een loonadministratie tot een schoenendoos met 
telefoonnotities.

Een HR-manager vertelde me dat zijn bedrijf alleen al 
meer dan 50 registraties van persoonsgegevens had 
om de productie te plannen en uit te voeren: wie zit 
waar in het rooster, wie zit waar op de locatie, op welk 
moment, wie verbruikt wat, wie gebruikt welk voertuig, 
wie heeft welke voorlichtingsbijeenkomst gehad over de 
werkprocedure, wie heeft welke diploma’s, wie is wel en 
wie niet opgeleid om gevaarlijke taken te verrichten of om 
bepaalde machines te bedienen, wie is als BHV’er op welke 
momenten aanwezig, wie mag er geen nachtdiensten 
meer draaien?
Dit is pas een klein deel.

TIP: Laat de OR aan de bestuurder om de complete lijst 
met persoonsregistraties vragen. Daar heeft de OR recht 
op. Met deze lijst krijgen de medewerkers een beeld van 
alles wat geregistreerd en bewaard wordt. Kijk ook tot hoe 
ver terug de registratie gaat. Zit de lijst met deelnemers 
aan een sportdag in 2002 er ook nog bij? Dat is namelijk 
nergens voor nodig!

Voldoen aan wat in de wet staat is belangrijk, maar de 
belangrijkste vraag is natuurlijk:
Hoe staat het met de feitelijke privacy van werknemers in 
jouw organisatie.

We lezen de extreme incidenten in de krant:
• Camera’s opgehangen in de toiletten
• Gegevens van een assessmentbureau die een op een 

worden doorgespeeld aan de werkgever, inclusief 
gegevens over ras en geloof

• Medewerksters van wie het contract niet wordt 
verlengd omdat het gerucht gaat dat ze is gestopt met 
de pil.

Zulke dingen gebeuren natuurlijk niet overal, maar er 
zijn wel een paar onderwerpen, die in iedere organisatie 
spelen, en waar grote privacy-risico’s op de loer liggen. 
Dat zijn:
• Verzuimbeleid en de omgang met zieken
• Camera’s
• Volgsystemen

Als iets geregistreerd kan worden, zal het ook geregistreerd 
worden, en als gegevens gebruikt kunnen worden, zullen 
ze ook gebruikt worden! Ook al was dat niet afgesproken.

Privacy-risico’s bij verzuimbeleid en omgang met 
zieken.
Laten we beginnen bij verzuimbeleid.
De autoriteit persoonsgegevens heeft hier al voordat de 
nieuwe privacywetgeving van toepassing was, de noodklok 
over geluiden nieuwe regels gesteld.

Laten we beginnen bij verzuimbeleid. De autoriteit 
persoonsgegevens heeft hier al voordat de nieuwe 
privacywetgeving van toepassing was, de noodklok over 
geluid en nieuwe regels gesteld. De basisgedachte is, dat  
in de relatie werkgever - werknemer de werknemer de 
kwetsbare partij is. Dat betekent dat er heel zorgvuldig 
met gegevens over de gezondheid van de werknemer 
moet warden omgegaan.

Zorgvuldig omgaan met gegevens over de gezondheid 
houdt in dat de werkgever niets hoeft te weten, en dus 
ook niets mag vragen, over de aard van de ziekte en de 
mate van arbeidsgeschiktheid van de werknemer.
Dit laatste, niets vragen over de mate van 
arbeidsgeschiktheid, wordt stelselmatig overtreden. 
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Leidinggevenden worden namelijk vaak getraind in het voeren van verzuimgesprekken. Een van de vragen die ze dan 
moeten stellen is: ‘Wat denk je nog wel te kunnen doen?’.
De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat dit een vraag is, waarmee de werkgever inhoudelijk vraagt naar de aard van 
de ziekte, en dat mag niet. Tenzij de bedrijfsarts al heeft beoordeeld wat de zieke eventueel wel zou kunnen doen.

Let wel: niet de casemanager, niet de verzuimconsulent, maar uitsluitend de bedrijfsarts beoordeelt dus.

TIP: Check het verzuimprotocol of verzuimreglement.
Kijk bij de instructie aan leidinggevenden voor het ziekmeldingsgesprek en stel vast of er gevraagd wordt wat de zieke 
nog wel kan doen. Als het niet op papier staat, vraag dan waar ze in getraind zijn.

Je kunt het natuurlijk best treurig vinden dat het zo moet. Anderzijds: ook jij kent vast wel voorbeelden van leidinggevenden 
die direct bij de ziekmelding op de stoel van de arts gaan zitten: ‘Joh , met een schouder uit de kom kun je nog prima 
met de andere hand typen...’. Dat is helaas een uitvloeisel van wijd verbreid modern HR-beleid .

Privacy-risico’s camera’s
Dan de camera’s. Camera’s warden steeds goedkoper, kleiner, beter . Waar vroeger mensen toezicht hielden  op het 
productieproces en op elkaar, kunnen camera’s dat nu doen. Op de parkeerplaats, in het fietsenhok, in de kleedruimtes, 
in de gangen, op de p.c. ‘s, de productiewerkplekken, in de vervoermiddelen.

Argumenten voor het gebruiken van camera’s zijn:
• het bewaken van veiligheid
• diefstalpreventie
• werking van het productieproces
• kunnen vaststellen van de schuldvraag bij ongevallen

De AVG stelt twee belangrijke eisen.
1. Mensen mogen niet heimelijk gevolgd warden.
2. Elke camera geldt als een aparte registratie. Dat betekent dat voor elke geplaatste camera moet worden vastgesteld:

• wat het doel van de registratie is
• wat de privacy-effecten zijn
• welke personen warden opgenomen
• wie toegang heeft tot de data
• wat de bewaartermijn is

TIP: Vraag een lijst van alle camera’s.

TIP: Beoordeel of de doelstellingen van die cameraregistraties nauwkeurig genoeg zijn gefor-muleerd. Zo niet, start de 
discussie!

Een gebied waar de mogelijkheden de laatste jaren enorm zijn toegenomen zijn de volgsystemen: de  ‘druppels  ‘ of 
badges, de voertuigtrackers, maar ook de trackers die je kunt  activeren of plaatsen in smartphones en smartwatches. 
Werkgevers kunnen meten hoe hard jij loopt, of rijdt, hoe vaak je naar de WC gaat, hoeveel kroketten je eet in het 
bedrijfsrestaurant, hoe vaak je gebruik maakt van de sportfaciliteiten.
Allemaal gegevens die niet zomaar mogen worden opgeslagen of gebruikt. Toestemming van de OR is daar voor nodig!!!

Maar we weten ook: als iets geregistreerd kan worden, zal het ook geregistreerd warden, en als gegevens gebruikt 
kunnen warden, zullen ze ook gebruikt warden! Ook al was dat niet afgesproken.

TIP: Vraag als OR een lijst van volgsystemen die in jouw organisatie gebruikt worden.

Als je wilt beoordelen of  de  grenzen van de privacy overschreden worden, kom je in een grijs gebied . Je mag wat mij  
betreft  eerst je intuïtie  volgen over de mate waarin een registratie of een volgsysteem ‘eng ‘ is. Vervolgens  kun je in 
de  discussie  stelling  nemen  op de volgende punten (die ook in de AVG als beoordelingscriterium worden genoemd):

• Is het doel van de registratie nauwkeurig en beperkt genoeg omschreven?
• Kan het doel ook met minder ingrijpende middelen bereikt worden?
• Is iedereen op de hoogte van wat en hoe er geregistreerd wordt?

Bron: Erik van Triest - CursOR
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De bedrijfscommissie deed eind vorig jaar onderzoek naar conflicten in de medezeggenschap. Uit de enquête blijkt dat 
ondernemingsraden met enige regelmaat te maken hebben met conflicten waar ze zelf niet uitkomen. Meestal hebben 
ondernemingsraden een conflict met de bestuurder. 

Uit de enquête van de bedrijfscommissie blijkt dat van de deelnemers 54% aangaf dat zij de afgelopen vijf jaar één 
of meerdere meningsverschillen had gehad waar ze zelf niet uitkwamen. Bij 11% was hiervan zelfs meer dan vijf keer 
sprake geweest. In de meeste gevallen (93%) gaat het om een conflict met de bestuurder, maar er ontstaan ook con-
flicten met collega’s (55%) of tussen OR-leden onderling (58%). De deelnemers hadden minder conflicten met andere 
partijen, zoals de raad van toezicht of raad van commissarissen (28%), de vakbonden (27%), een ander medezeggen-
schapsorgaan (18%) of werkgeversorganisaties (12%).

Meeste ondernemingsraden verhelpen conflict met gesprek 
Ondernemingsraden lossen conflicten met name op door in gesprek te gaan met de betrokkenen (87%). Raden scha-
kelen daarbij zowel interne (79%) als externe (75%) hulp in. De rechter komt er zelden tot nooit aan te pas (94%) 
en 14% onderneemt helemaal geen actie. Schakelt de OR hulp in van buiten de organisatie, dan valt de keus op een 
trainer of adviseur (94,6%), de vakbond (79,5%) of een advocaat (66,3%). De hulpvraag is dan met name gericht op 
juridisch en inhoudelijk advies en niet zozeer op de samenwerking met betrokkenen. Van opties zoals een mediator, de 
bedrijfscommissie of een arbiter maken ondernemingsraden vrijwel geen gebruik.

Ondernemingsraden relatief onbekend met bedrijfscommissie
Bedrijfscommissies zijn ingesteld door de Sociaal-Economische Raad om voorlichting te geven over medezeggenschap 
én om kosteloos te bemiddelen bij geschillen over medezeggenschap. Een bedrijfscommissie inschakelen kan een goede 
manier zijn om een conflict vreedzaam op te lossen. Een groot deel van de respondenten blijkt niet goed bekend te zijn 
met de werkzaamheden van 
de bedrijfscommissie (44%). 
Dit kan verklaren dat 92% de 
bedrijfscommissie nog nooit 
heeft ingeschakeld in de af-
gelopen vijf jaar. Toch geeft 
43% er wel bekend mee te 
zijn en 55% overweegt om 
bij een conflict een beroep te 
doen op de bedrijfscommis-
sie. De voornaamste rede-
nen om de bedrijfscommissie 
niet in te schakelen zijn: de 
OR kent de bedrijfscommis-
sie niet (52%), de OR wist 
niet dat de bedrijfscommissie 
bemiddelt (51%) en een be-
roep doen om de commissie 
maakt het conflict (te) juri-
disch (30%).

Meerderheid deelnemers is lid van dagelijks bestuur
De bedrijfscommissie zal het komend jaar meer voorlichting gaan geven over de dienstverlening en de manier waarop 
de commissie ondernemingsraden kan ondersteunen. De enquête werd ingevuld door 639 respondenten in de peri-
ode oktober tot en met december 2019. Van de respondenten is 55% lid van het dagelijks bestuur van de OR, 20% is 
ambtelijk secretaris en 19% is OR-lid. De overige deelnemers zijn bestuurder (3%), trainer of adviseur (1%), advocaat 
bestuurder (1%) of HR-adviseur (1%). Van de respondenten is 45% werkzaam in de profit sector, 39% in de non-profit 
sector en 16% bij de overheid. Het gemiddelde zetelaantal van de medezeggenschapsorganen is 10,3.

Bron: OR Rendement, maart 2020

Ondernemingsraden praten conflicten het liefst uit
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Vraag & Antwoord
Vraag 1:
Ik heb vele jaren met ontzettend veel plezier gewerkt, maar de laatste paar jaar merk ik 
overduidelijk dat mijn functie een stuk zwaarder en drukker is geworden. Daardoor had ik 
onlangs het besluit genomen om vervroegd met pensioen te gaan. Dat zou uiteraard wel een 
stevige financiële aderlating betekenen maar vanwege alle drukte en bijbehorende stress 
vond ik het die afweging wel waard.

Eerder deze week wees een collega mij echter op een wetsvoorstel over de afschaffing van de RVU-heffing (en de 
uitkering van max. 21.200 per jaar). Als ik het goed heb begrepen moeten er hierover wel eerst afspraken worden 
gemaakt tussen de werkgevers en werknemers. Ik vroeg me af of er bij de VPW al iets bekend is omtrent het 
standpunt van onze werkgever (het Rijk)?

Antwoord:
Er is een regeling in het pensioenakkoord afgesproken, die is bedoeld voor beroepen waarbij doorwerken tot de AOW-
leeftijd te zwaar is. Daarom krijgen werkgevers en werknemers gedurende vijf jaar de gelegenheid om afspraken te 
maken over vervroegd pensioen voor die groep. Werkgever en werknemers bepalen samen om welke beroepen het 
gaat. Werkgevers mogen bij vervroegd pensioen maximaal drie jaar voor AOW-leeftijd een uitkering aanbieden.
Voor uitkeringen tot ongeveer 21 duizend euro per jaar hoeft geen RVU-heffing (RVU: Regeling Vervroegde Uittreding) 
te worden betaald. Dit bedrag is gekozen omdat het overeenkomt met de netto AOW. Het is voor de werknemer dan 
net of zijn AOW eerder ingaat. Dit zou je kunnen afspreken in de CAO.

Het is natuurlijk de vraag of de werkgever hiermee akkoord gaat, aangezien de werkgever de uitkering moet betalen. 
Hierover hebben bonden en werkgever het echter nog niet gehad. De huidige CAO loopt af per 1 juli 2020 en in april 
2020 zouden bonden en werkgever starten met de onderhandelingen. Maar vanwege de corona maatregelen zijn deze 
onderhandelingen afgelast. Het is onduidelijk wanneer de onderhandelingen starten.

Vraag 2:
Ik heb de indruk (en ook de ervaring) dat er bij P-Direct vanaf 1-1-2020 gratificaties bij een 40 jarig jubileum deels 
belast worden. Dit terwijl er in de fiscale regelgeving niets veranderd is. Dit mag toch geen onvoorzien gevolg van de 
invoering van IKB of de WNRA zijn hoop ik.
Ik heb hierover al contact gehad met P-Direct maar tot vandaag zonder resultaat.
Gezien het onderwerp vrees ik dat ik niet de enige ben waar dit probleem zich voordoet. Vandaar dat ik het ook onder 
uw aandacht wil brengen.

Antwoord:
De CAO Rijk geeft recht op een jubileumuitkering bij:
Diensttijd:        Percentage maandinkomen:
12½ jaar          25%
25 jaar             70%
40 jaar             100%
50 jaar             100% 
 
De jubileumuitkering bij 12½ en 50 dienstjaren is altijd een bruto uitkering.
Bij een 25- en 40-jarig jubileum mag een onbelaste eenmalige uitkering worden verstrekt van maximaal het loon over 
een maand. In tegenstelling tot de vakantie- en eindejaarsuitkering vindt de Belastingdienst IKB-budget geen loon. 
Voor het netto uit te keren bedrag mag voor het loon over een maand dan ook geen rekening gehouden worden met 
het IKB-budget.

Bij een 25-jarig dienstverband geeft de sector Rijk een jubileumuitkering van 70% van het maandinkomen. Deze 
jubileumuitkering kan in zijn geheel netto worden uitbetaald, omdat 70% van het maandinkomen (inclusief IKB-
budget) minder is dan 100% van het loon (exclusief IKB-budget).

Bij een 40-jarig dienstverband geeft de sector Rijk een jubileumuitkering van 100% van het maandinkomen. Een deel 
van de jubileumuitkering - ter grootte van het IKB-budget – mag niet netto worden uitbetaald.

Heeft u hierover vragen dan kunt u deze aan Marianne Wendt stellen via: info@rijksvakbonden.nl.

Marianne Wendt



VPW…. dat is uw organisatie !!!
A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

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


