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Het is vandaag 16 juli 2020 en ik ben bezig om 
mijn voorwoord voor het VPW Nieuws 3e kwartaal 
2020 samen te stellen.

In mijn vorige voorwoord heb ik u onder andere geïnformeerd 
over de wereldwijde corona epidemie die thans heerst. Gelukkig 
is de gezondheidssituatie in Nederland thans zodanig dat 
de beperkende maatregelen verder zijn teruggebracht. Met 
inachtneming van de huidige coronamaatregelen is het weer een 
beetje mogelijk om de sociale omgangsvormen en verplaatsingen 
uit te kunnen voeren.

Ik ben daar blij mee omdat het er op lijkt dat we in Nederland het 
virus redelijk onder controle hebben. Ik maak mij echter zorgen 
over de beheersing van het virus in grote delen van de rest van de 
wereld, want het virus -inmiddels als pandemie geclassificeerd- 
is nog in volle omvang aanwezig met als gevolg nog steeds een 
grote toename van besmettingen en dodelijke slachtoffers. Ik 
hoop dat ik in het volgende VPW Nieuws kan opschrijven dat de 
pandemie zodanig onder controle is dat het sociale leven weer 
normaal opgepakt kan worden.

Wat helaas nu wel duidelijk zichtbaar gaat worden zijn de effecten 
van de pandemie op de economie. Ondanks de ondersteuning 
van de overheid is het aantal ontslagen fors toegenomen en de 
economische activiteit op veel terreinen is nog lang niet gelijk 
aan de situatie voor de pandemie. De toekomst zal leren wat de 
verdere ontwikkelingen zijn.

Dit brengt mij bij de ontwikkelingen rond de CAO Rijk. Eerder had 
ik al geschreven dat binnen de kaders van de huidige regelgeving 
het overleg over een nieuwe CAO sterk is vertraagd. Inmiddels 
is er wel weer overleg geweest over de CAO en hebben onze 
onderhandelaars  een CAO-inzet aan de werkgever overhandigd. 
De werkgever heeft uiteindelijk ook een inzet bekend gemaakt. 
U heeft via onze website de voortgang van de onderhandelingen 
kunnen volgen en het is duidelijk geworden dat de inzet van de 
vakbonden en die van de werkgever ver uiteen liggen, waardoor 
onderhandelingen op dit moment niet zinvol zijn.

Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf september a.s. weer verder 
overlegd worden. Uiteraard zullen we u van de ontwikkelingen op 
de hoogte gehouden.

Zoals u weet is onze Algemene Leden Vergadering die gepland 
stond in  april uitgesteld als gevolg van de RIVM-maatregelen 
rond de Corona epidemie. Gelukkig is het nu weer mogelijk om 
een ALV te organiseren en u heeft inmiddels op de website kunnen 
lezen dat deze ALV op 1 oktober a.s. zal worden gehouden. Meer 
informatie vindt u op de website en de agenda van de ALV staat 
op pagina 5 van dit blad.
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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
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
01-10-2020 - Hotel van der Valk Houten

Platform SOR
Eens per maand komen de vakorganisaties die bij de sector 
Rijk horen en aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum 
bij elkaar voor overleg. Dit overleg wordt het Platform SOR 
genoemd. Namens de VPW nemen Paul van Es, Trees Overhein 
en Richard Goudriaan deel aan dit overleg.
De data van de vergaderingen van het bestuur VPW, van het 
Platform SOR en van het (vooroverleg) DGO treft u aan op de 
website van de VPW.

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

Leden van het bestuur

Paul van Es
Voorzitter
Portefeuille IB-zaken 

Nol van Lith
Vicevoorzitter
Portefeuille Medezeggenschap
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 en nu weer verder
De laatste vergadering waarbij het bestuur fysiek aanwezig was, werd gehouden op 
donderdag 12 maart. Daarna zijn de vergaderingen afgelast. Wel was er geregeld overleg via 
de mail en de app en ook hebben we digitaal vergaderd.
Al met al was het toch wel behelpen, dus het was heel fijn om op donderdag 9 juli weer een 
vergadering te hebben waarbij de bestuursleden fysiek aanwezig waren. Vanaf nu gaan we weer 
gewoon maandelijks in Amersfoort vergaderen.
De vergaderingen van het Platform SOR zijn nog wel altijd (digitaal) via Teams.

Algemene Ledenvergadering  op 01-10-2020
De ALV van de VPW die op 21 april 2020 zou worden gehouden is afgelast omdat we de RIVM richtlijnen moesten 
naleven i.v.m. de Corona crisis.
Nu er sprake is van een versoepeling van de richtlijnen willen we alsnog een ALV organiseren en wel op 1 oktober 2020 
in het welbekende  Hotel Van der Valk in Houten.
U heeft de aankondiging misschien al op de website zien staan. In de zaal zal zorg gedragen worden voor 1,5 meter 
afstand van elkaar en er wordt een kant-en-klare lunch aangeboden.
Het zal een technische/huishoudelijke vergadering zijn, zonder huldigingen en zonder gasten.
We hebben hiertoe moeten besluiten omdat we graag willen voldoen aan de eisen die de wet aan een vereniging stelt, 
maar zonder dat onze (oudere) leden onnodig risico lopen.
U kunt zich aanmelden voor de ALV door een mailtje te sturen naar info@vpwnet.nl

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
Dhr. M. Wolvekamp  VWM
Dhr. J.C. Jasperse  VWM
Dhr. M. Tasbas   VWM
Mw. K.E. Wijshake  VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. H. Veldkamp  Oldebroek  Gep. lid
Dhr. F.J. Mersie   Cuijk   Gep. lid
Dhr. T.H.V. Gillessen  Arcen   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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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2020

Het bestuur van de VPW nodigt hierbij de leden van harte uit voor de:

ALGEMENE LEDEN VERGADERING van de VPW op 1 OKTOBER 2020

Locatie: Hotel Houten (van der Valk), Hoofdveste 25, 3992 DH  Houten

Aanvangstijd: 10.00 uur
Vanaf 9.30 uur inloop met koffie/thee 

A G E N D A

1. Opening Algemene Ledenvergadering

2. Vaststellen agenda
 Mededelingen en ingekomen post

3 Vaststellen notulen ALV VPW 23 april 2019

4.  Jaarverslag 2019 van de Vereniging VPW

5. Financieel jaarverslag en resultatenrekening 2019
 Verslag Kascommissie betreffende boekjaar 2019
  Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020

6. Begroting 2020 en 2021
 Financiële situatie nu en in de toekomst

7 Beleid Bestuur VPW
 Besluitenlijst 2019

8 Bestuursverkiezingen: 
 Aftredend en niet herkiesbaar:  Dhr. J.A.A.M. van den Aker (penningmeester)
 Aftredend en niet herkiesbaar:  Dhr. T. Gutteling
 Voordracht van nieuwe bestuursleden: Dhr. F. Lantsheer en Dhr. J.M. Bokmans

9 Informatie vanuit de diverse overlegorganen
 DGO / SOR

10 Rondvraag

11 Sluiting

12. 00 – 13.30 uur Lunch in de zaal

Als u op 1 oktober aanwezig wilt zijn bij de ALV, meldt u 
dan voor donderdag 24 september aan door een mailtje te 
sturen naar info@vpwnet.nl
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Ik mag mij zelf (59 jaar) en mijn even oude collega’s graag aanspreken met: hé jongeman. Bij de collega’s zie je dan 
vaak een lach tevoorschijn komen en soms ook nog een dankjewel. Daarna komen vaak de vragen over PAS, SBF en 
pensioen. Soms ook een discussie over wat te doen. 
De aanwezige jongeren geven gelijk aan, ach, daar zijn wij niet mee bezig, nog lang niet aan toe, niet interessant voor 
ons etc. Want de PAS is nog ver weg, 58 jaar, van SBF nog maar afwachten of die dan nog bestaat en pensioen/ AOW, 
pff, dat zal ik wel krijgen op mijn 70e jaar of nog veel later!!!

Klopt het wat die jongeren aangeven? Is het nog een ver van mijn bed show, waarin alles kan wijzigen of het er dan 
toch niet meer is? Laat ik daar eerlijk in zijn, wat er in de toekomst gebeurd met allerlei nu bestaande regelingen, dat 
weet ik ook niet. Of dan de regelingen nog bestaan, zoals ze nu zijn, vermoedelijk niet, maar wel er een op lijkende 
regeling. Want niet alles verdwijnt zomaar! Er is nu een pensioenstelsel, aansluitend een akkoord op hoofdlijnen, die 
nu wordt uitgewerkt in een nieuw pensioenstelsel. Dus ja, er veranderen zaken, maar verdwijnen, nee, dat zeker niet!! 

Waarom dit artikel!
Omdat ik denk, dat om meerdere redenen pensioen wel belangrijk is voor (iets oudere) jongeren, misschien zelfs juist 
heel belangrijk voor jongeren. Ik zal ook uit gaan leggen waarom. Daarbij gelijk de opmerking plaatsen, lees jij dit als 
oudere werknemer, stuur het dan eens door naar je jongere collega of heb het er eens over.
Je zou als jongere werknemer eens moeten inloggen op b.v. MIJNPENSIOENOVERZICHT, SVB of MIJNABP.
Daar heb ik meerdere redenen voor, die ik hier kort ga uitleggen. 

Jongeren en hun pensioen – door Henk Kingma

Henk Kingma is sinds 1988 werkzaam op de 
zorgafdeling van de Penitentiaire Inrichting 
Veenhuizen.
Vanaf het begin af aan is hij een bevlogen 
vakbondsman geweest, waarbij zijn aandacht 
vooral uitgaat naar alles rond pensioenen 
en wat daarmee in verband staat, zoals 
SBF, IKB, PAS, AOW, WIA en combinaties 
daarvan.  Hij heeft via ABP/APG de opleiding 
tot pensioenambassadeur gevolgd en via SPO 
de opleiding pensioendeskundige Overheid & 
Onderwijs.
Henk is lid van de VCPS, een vakorganisatie 
die net als de VPW deel uitmaakt van de AC 
Rijksvakbonden. Dit zijn de vakbonden binnen 
het Ambtenarencentrum die behoren tot de 
sector Rijk. Binnen de samenwerkende AC 
Rijksvakbonden is veel kennis aanwezig en 
we zijn dan ook blij dat we onderling van deze 
kennis gebruik kunnen maken.
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Samenwonen 
Samenwonen als jongere en je pensioen. Wat is daar 
nou zo belangrijk aan? Mocht jij samenwonen  zonder 
samenlevingscontract, dan weet ABP dit niet. Vind 
jij dat, mocht jou onverhoopt iets overkomen, dat 
je partner nabestaandenpensioen krijgt vanuit jouw 
pensioenfonds, dan zal je actie moeten ondernemen. 
Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap behoef je 
niets te doen, bij samenwonen wel. Je hebt dan een 
samenlevingscontract nodig en je dient dit aan te melden 
bij het ABP. Doe je dit niet, dan heeft je partner geen 
recht op nabestaandenpensioen. Doe je het wel, dan 
krijgt jouw partner nabestaandenpensioen op basis van de 
zogenaamde ‘doortellingstijd’.

Stel, je overlijdt op 30-jarige leeftijd. Dan telt ABP door tot 
aan je AOW-leeftijd en op basis van die gegevens wordt 
het nabestaandenpensioen berekend. Dus vind jij dat je 
partner recht heeft op jouw nabestaandenpensioen en 
woon je samen, regel het nu! 

Later in Nederland gekomen of in buitenland 
gewerkt/ gewoond 
Dan zijn er ook collega’s die later in Nederland zijn gekomen 
om welke reden dan ook of tijdelijk in buitenland hebben 
gewoond en gewerkt. Dan kan het best zo zijn dat je geen 
volledige AOW-uitkering krijgt. AOW bouw je op, 50 jaar 
voor je met AOW gaat. Dus is je AOW-leeftijd straks 68 
jaar, dan bouw je vanaf 18 jaar, ieder jaar 2% op. Dit 
maakt precies 100%. Heb je hier twijfels over, raadpleeg 
de site van de SVB. Zij voeren de AOW uit. Kijk of dit bij 
jou speelt en wat je eventueel nog kunt doen om dit aan 
te vullen. Want nu je jonger bent, kun je vaak zaken nog 
(financieel) bijstellen.

Stel, je bent als vluchteling in Nederland aangekomen met 
je vrouw op de leeftijd (beide) van 35 jaar, je vermoedelijke 
AOW-datum is 70 jaar, dan heb je beide dus een opbouw 
van 35 jaar x 2% = 70% van de AOW. Je mist daardoor 
dus bij aanvang AOW 30% van je gezamenlijke AOW-
uitkering. Met de huidige AOW zou dat ongeveer € 480,- 
minder AOW zijn, levenslang!! Vermoedelijk heb je ook 
minder aanvullend pensioen opgebouwd, dus tijd voor 
actie!

Arbeidsongeschiktheid 
Arbeidsongeschiktheid, ook zoiets waar we liever niet aan 
denken, maar dat ons allemaal kan overkomen. Ook dan kan 
je pensioenfonds van betekenis zijn, vanuit een aanvullend 
arbeidsongeschiktheidspensioen. En niet onbelangrijk, een 
(gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw, wederom op 
basis van de mate van arbeidsongeschiktheid. Nu denk 
je, dat regelt zich wel. Inderdaad, dat zou zo moeten zijn, 
maar de praktijk laat weleens iets anders zien.

Stel, je denkt nu, ik wil dit beter geregeld hebben, 
financiële risico’s arbeidsongeschiktheid. Dan kan dat vaak 
via jouw werkgever. Informeer eens naar de IPAP-regeling 
(InvaliditeitsPensioen/ArbeidsongeschiktheidsPensioen. 
Dit is een vaak door de werkgever gesubsidieerde regeling, 
en hoe jonger je bent, hoe goedkoper een dergelijke 
regeling is. Ook weer zo’n dingetje, die je nu al zou 
kunnen regelen. Informeer eventueel bij personeelszaken 
naar deze regeling.

IKB in samenhang met pensioen 
Sinds kort hebben we bij de Overheid te maken met IKB. 
Een onderdeel daarvan is dat je verlof kunt kopen/sparen. 
Maandelijks heb je een IKB-bedrag wat je eventueel kunt 
uitgeven aan ‘kopen’ verlof, de zogenaamde IKB-uren. Ook 
zie je al een aantal uren staan in je IKB, de zogenaamde 
bovenwettelijke uren. Volgens de huidige regeling mag 
je tot 1800 uur kopen. Vanuit het pensioenakkoord 
2019 weten we al dat dit wordt verhoogd naar 3600 uur, 
ongeveer 2 jaar. Wat kost het bijkopen van IKB-uren. In 
feite simpel, je uurloon+ vakantie en eindejaarsuitkering, 
in totaal 116.3% uurloon.

Stel, je bent 25 jaar, volgens de huidige prognose moet je 
misschien wel doorwerken tot 70 jaar [AOW]. Waarbij je 
nu denkt, ver van mijn bed show, maar dat ga ik niet doen, 
doorwerken tot 70 jaar!! Dan kun je nu al nadenken over 
o.a. IKB sparen. Je hebt als voorbeeld een arbeidscontract 
voor 32 uur en je hebt de mogelijkheid dit te verhogen 
naar 36 uur, die gelden zet je in voor je IKB-verlofuren. 
Een manier om ‘ongemerkt’ een mogelijkheid te creëren 
om iets vroeger met pensioen te kunnen gaan. Want later 
is vaak te laat! 
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Vervroegd met pensioen gaan
Het vervroegen van jouw pensioenleeftijd? Kan dat? Vanuit 
de huidige regeling zeker. Maar denk je dan, hoe komt dit 
later? Inderdaad, daar kan ik geen uitspraken over doen. 
Ik kan alleen maar uitspraken doen op basis van huidige 
gegevens en die enigszins vertalen naar de toekomst. 
Zekerheid en controle hebben we in die zin nooit, zie maar 
de huidige tijd en hoe corona daar verandering in bracht. 
Op dit moment mag je vanaf 60 jaar met pensioen gaan. 
Je vraagt dit aan bij je pensioenfonds en deze maken een 
berekening van wat je uitkering gaat zijn. Meestal wordt 
daar de AOW in meegenomen, want die krijg je pas op je 
AOW-datum uitgekeerd. Eerlijkheid gebied te zeggen, dit 
is vaak financieel niet haalbaar. Wel kun je als jongere nu 
al denken, heb ik de [financiële] ruimte om nu zaken weg 
te zetten. En kan ik dan nog steeds de dingen doen die ik 
wil doen, een leuk leven leiden.

Stel, je bent nu 30 jaar, woont samen [met 
samenlevingscontract, aangemeld bij ABP] en jullie houden 
ieder maand voldoende geld over. Dan kun je nadenken over 
IKB, maar ook over een vorm van banksparen [pensioen]. 
Wat ook kan, bij, als voorbeeld een koopwoning, vervroegd 
aflossen. Want eerder met pensioen gaan is mogelijk door 
een simpel rekensommetje van inkomsten en uitgaven. 

Dus, wil je eerder met pensioen, zorg dat je uitgaven 
dan lager zijn door vervroegd aflossen hypotheek en/of 
verhoog je inkomsten dan door b.v. lijfrente/ banksparen. 
Dat laatste kan ook aantrekkelijk zijn door aftrekbaarheid 
inkomstenbelasting.

Als je nu als jongere werknemer dit gelezen hebt en je 
denkt dan nog steeds pensioen is niet belangrijk voor 
mij, dat kan en mag natuurlijk. Mijn advies, lees het nog 
eens en laat het op je inwerken. Heb het er eens over 
met je collega en je partner. Mogelijk ga je er anders over 
denken, mogelijk help je een collega, die in een van de 
bovenstaande situaties zit. Zijn hiermee alle zaken voor 
jongeren beschreven? Nee, zeker niet. Dit zijn enkele 
korte omschrijvingen van bepaalde punten, die vooral ook 
belangrijk zijn voor (oudere) jongeren. Sommige zaken 
hebben meer aandacht nodig. Is het nabestaandenpensioen 
voldoende, wat bij echtscheiding, om maar iets te noemen. 
Laten we het daar later maar uitgebreider over hebben. Of 
als jullie zelf suggesties hebben, aarzel niet, stuur een mail 
naar en wie weet komt het dan uitgebreider aan bod.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of 
opmerkingen, mail dan naar info@vpwnet.nl, dan zal ik je 
bericht doorgeleiden naar Henk Kingma.

Grote gevolgen pensioenakkoord, maar nog veel onbekend

Gepensioneerden en werkenden moeten nog zeker vier jaar wachten voordat duidelijk wordt wat het nieuwe 
pensioenstelsel precies voor hen inhoudt. Het is ook niet bekend hoe de pensioenen zich in de komende jaren zullen 
ontwikkelen. Dat blijkt uit stukken over de onlangs gesloten pensioendeal die minister Koolmees van Sociale Zaken naar 
de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2026 de overstap maken. De eerstkomende twee jaar zullen in het teken 
staan van de benodigde wetgeving. Daarna moeten de fondsen een transitieplan indienen waarin onder meer staat hoe 
de eerder opgebouwde rechten van deelnemers worden overgezet naar het nieuwe stelsel, en hoe eventuele nadelige 
gevolgen voor bepaalde groepen worden gecompenseerd. Dan moeten pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hun 
(administratie)systemen aanpassen, wat een gigantische operatie is.

De individuele uitkomsten van het pensioenakkoord
Pas nadat de plannen aan toezichthouder DNB (De Nederlandse Bank) zijn voorgelegd, komt een communicatieplan in 
zicht om de deelnemers te informeren over individuele uitkomsten van de overstap. Zij krijgen dan te horen wat hun 
pensioen zou zijn volgens het oude stelsel, en wat het wordt onder het nieuwe. Dat gebeurt naar verwachting in 2024.
Hoe de pensioenen zich de komende jaren ontwikkelen blijft ongewis. Volgend jaar hoeven de meeste pensioenfondsen 
ondanks hun slechte financiële positie niet te korten. Koolmees geeft hen respijt wegens de uitzonderlijke economische 
omstandigheden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Maar voor de jaren daarna zijn zulke afspraken er nog 
niet.

Dekkingstekorten van pensioenfondsen
Het is overigens niet zeker hoe en in welke mate pensioenfondsen hun huidige dekkingstekorten moeten wegwerken 
voordat zij kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel. Dat zogenoemde ‘ingroeipad’ komt aan bod in het wetsvoorstel 
en wordt vastgesteld na overleg met alle relevante partijen. Of er alsnog gekort moet worden, zal ook afhankelijk zijn 
van de economische vooruitzichten.

Er komen twee varianten in de pensioenregeling.
• Het nieuwe (solidaire) contract
Er is één collectief maar deelnemers krijgen wel allemaal hun eigen aandeel. Het nieuwe solidaire contract verdeelt 
meevallers en tegenvallers in beleggingsresultaat evenwichtig over de leeftijdsgroepen. Zogenoemde pech- en 
gelukgeneraties worden zo veel mogelijk voorkomen. Hiervoor komt een zgn. ‘solidariteitsreserve’.
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• Een (verbeterde) premieregeling
Vakbonden en werkgevers kunnen onderling ook kiezen voor 
een verbeterde premieregeling als pensioenvoorziening. 
Dat heeft echt individuele potjes en geen verplichte 
solidariteitsreserve. Op je pensioendatum wordt periodiek 
een stukje uit je opgebouwde pensioenvermogen 
onttrokken. Dat is je pensioenuitkering.

Welke van de twee varianten het gaat worden, zal in de 
ABP-Pensioenkamer bepaald worden.
Zeker is wel dat het pensioen een premieregeling is, want 
de ingelegde premie en het beleggingsrendement daarop, 
bepalen wat voor pensioen je mag verwachten.
Kort door de bocht: je weet wel zeker wat je betaalt, je 
weet niet zeker wat je gaat ontvangen

Solidariteit en collectiviteit 
Dit blijven wel belangrijke uitgangspunten. Ook de huidige 
verplichtstelling blijft behouden. Pensioenfondsen blijven 
pensioenregelingen collectief uitvoeren en beleggen.
In het ‘nieuwe solidaire contract’ komt de al eerdergenoemde 
‘solidariteitsreserve’.
Dat is een collectief (niet toebedeeld) vermogen dat 
wordt gevuld uit premie, deel van het overrendement of 
een combi van beiden. Hiermee worden risico’s binnen en 
tussen generaties gedeeld. De fondsen vullen de pot uit de 
premie en een stukje rendement tot een plafond van 15% 
van het vermogen. 
Hoe deze solidariteitsreserve wordt gevuld, hoe het geld 
wordt uitgedeeld en wanneer het geld wordt uitgedeeld 
(wanneer is een generatie een geluk-dan wel pechgeneratie) 
is aan de sociale partners in de ABP Pensioenkamer. 

Voor en nadelen voor het pensioen bij een overstap 
naar een nieuw stelsel 
Jongeren gaan voor hun premie meer pensioen krijgen, 
ouderen minder. Bij de overgang naar dit systeem valt 
echter een gat in de pensioenen van werknemers (de 
huidige 35-55-jarigen) die als jongere te veel betaalden, 

maar als oudere die lagere premie (hun subsidie) mislopen. 
De schatting is zo’n 60 miljard euro. 
De centrale onderhandelaars van dit akkoord stellen dat door 
de voordelen van het nieuwe contract, pensioenfondsen 
dit kunnen oplossen zonder dat er geld bij moet. Lukt het 
niet, dan komt er een ‘adequate compensatie’, zo staat er 
in het onderhandelaarsakkoord.

Wat is er nog meer in het Pensioenakkoord 
geregeld?

De AOW-leeftijd 
In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 
maanden. 
Hierna stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar 
zodat in 2024 de AOW-leeftijd 67 jaar is. 
Vanaf 2025 zal de stijging van de AOW-leeftijd gekoppeld 
zijn aan de levensverwachting. Maar 1 jaar langer leven 
betekent dan niet 1 jaar later AOW maar 8 maanden later 
AOW.
 
Werkgevers krijgen tijdelijk (2021-2025) niet meer 
te maken met een extra heffing van de fiscus als zij 
een vroegpensioenregeling voor hun sector maken 
(drempelvrijstelling van € 21.200,-). 
Het kabinet belooft tot 2025 in de laatste drie jaar voor de 
AOW geen RVU-boete te heffen over de eerste € 21.200,- 
bruto per jaar die een werkgever aan vroegpensioen 
uitkeert. Die biedt mogelijkheden voor afspraken over 
vroegpensioenregelingen

Werkenden krijgen extra spaarruimte voor verlof 
Nu geldt een maximum van 50 weken verlofsparen. Dat 
wordt, vanaf 1 januari 2021, 100 weken.

Ook loopt er nog een onderzoek naar uittreden na een 
aantal dienstjaren, bijvoorbeeld 45. 
Dit moet nog verder uitgewerkt worden en zal er dus niet 
zijn per 1 januari 2021.

Nabestaandenpensioen 
Meer info? Kijk op https://www.abp.nl/
over-abp/actueel/nieuws/einddatum-
anw-uitzonderingsregeling-vervalt.aspx

Meer keuzemogelijkheden
Zo is er de afspraak dat mensen – 
onder bepaalde voorwaarden - op 
pensioendatum eenmalig een bedrag 
mogen opnemen van maximaal 10% 
van hun pensioen.

Er komt 1 miljard euro voor zware 
beroepen om duurzame inzetbaarheid 
te vergroten en eerder uittreden 
mogelijk te maken.

Bronnen: OR-net, 
Nieuwsbrief AC-Rijksvakbonden, P-direct
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Feestelijke huldiging van dhr. J.C. Sterrenburg - 75 jaar lid van de VPW

Op 1 mei 2020 was Jan Sterrenburg  75 jaar lid van de EMM/VPW. Tevens werd hij op 2 juli jl. 90 jaar. Twee bijzondere 
gebeurtenissen die feestelijk gevierd mogen worden. 
Na intensief contact tussen zoon Gijs en Hans van den Aker was de huldiging tot in detail besproken en het programma 
bekend. Het feest werd gehouden in zalencentrum ’t Buitenhof in Andel. Naar verluid viert Jan daar al meer dan 10 jaar 
zijn verjaardag. 
Hans en ik reisden af naar Andel. We werden hartelijk ontvangen en langzaam druppelden de gasten binnen. Alle 
kinderen, 2 zoons en 1 dochter, 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen waren van de partij. Een kleine 40 personen 
maakten hun opwachting en onze krasse jubilaris begroette hen met een glimlach en stevige handdruk. Uiteraard met 
de nodige veiligheidsmiddelen met betrekking tot het coronavirus.

Rond 11 elf uur neemt Hans het woord:
Geachte heer Sterrenburg, of eigenlijk zeg ik veel liever Beste Jan,
Vandaag zijn we hier bijeengekomen om het feit te vieren dat je 75 jaar lid bent van de VPW voorheen de EMM,  Eendracht 
Maakt Macht. Maar dat niet alleen, je bent vandaag ook 90 jaar geworden, een respectabele leeftijd en nog in heel goede 
gezondheid. Dus vandaag een dubbel feest, en dat is je ook zeker gegund Jan.
Op 1 mei jl. was je 75 jaar lid van de VPW, maar door de corona perikelen hebben we een feestelijke huldiging moeten 
uitstellen. Maar nu zijn we hier. Er zijn nog wel maatregelen, maar die zijn gelukkig allemaal wat versoepeld, vandaar dat we 
hier samenzijn in een groot gezelschap.
Ik ben Hans van den Aker en kom uit Someren en ben werkzaam bij Rijkswaterstaat als coördinerend wegverkeersleider. Ook 
ben ik lid van het hoofdbestuur van de VPW. Verder is met mij meegekomen Mirjam van Dijk, die de verslaglegging doet en 
foto’s maakt voor ons blad ‘het VPW nieuws’ dat iedere 3 maanden uitkomt.
In de geschiedenis van de EMM, en de VPW ben je de 2de persoon die dit bijzondere jubileum mag vieren. Ruim 10 jaar 
geleden mocht ik iemand huldigen die 75 jaar lid was, dus ik voel me ook bijzonder vereerd om dit weer te mogen doen. Je 
was nog geen 15 jaar toen je begon te werken bij Rijkswaterstaat en lid bent geworden van EMM, en ik wil je graag wat vragen 
stellen.

Weet je nog hoe je eerste werkdag was en wat je 
gedaan hebt die dag? 
Jan begint enthousiast te vertellen. “Mijn vader zei, aan de 
sluis wordt werkvolk gevraagd, en ‘voegde hij toe, je moet 
vragen naar meneer Boender, een man in uniform’. Nou ik 
naar de sluis.  Even later was ik bezig een schuilkelder te 
slopen. Toen ik naar huis ging zei Boender, kom morgen maar 
terug en neem een boterhammetje mee’.”

Hoe zag je loopbaan eruit? 
Jan begon op 1 mei 1945 als hulpman op de Wilhelminasluis 
in Andel. Al snel werkt hij zich op tot sluisknecht. Na enkele 
jaren wordt hij als sluiswachter aangenomen bij de Hollandse 
IJssel  stormvloedkering in Krimpen aan de IJssel, het eerste 
onderdeel van de Deltawerken. Hij maakte er de opening 
mee. Hij moest excursies leiden. Om goed beslagen ten 
ijs te komen heeft hij een cursus spreken in het openbaar 
gevolgd. Als in Hagestein een stuw wordt gebouwd, verhuist 
hij daarheen. Vervolgens gaat hij naar sluis Grave en is 
betrokken bij de bouw en opening van de nieuwe sluis. Grave 
is voor Jan de mooiste periode. Hij heeft er veel meegemaakt, 
mooie en minder mooie dingen. Ongevallen, ook ernstige, op 
de rivier en de brug.

Waterstanden
In die tijd werden op de radio dagelijks de waterstanden 
vermeld. De stand bij ‘Grave beneden de sluis’ was dan te 
horen. Het peilen van de waterstand was ook Jan zijn taak. 
“Op een dag komt een fietser naar me toe met de vraag of ik 
weet waar ‘Grave beneden de sluis’ ligt. Elke dag hoorde hij 
dat op de radio en hij wilde die plaats wel eens bezoeken. Ik 
heb hem verteld dat die plaats niet bestaat en uitgelegd wat 
ermee wordt bedoeld.”
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Lidmaatschap EMM/VPW
Op de vraag hoe ben je lid van de vakbond geworden 
antwoordt Jan:
“Twee Werkendammers vertelden mij dat ik lid moest 
worden. Dat was toentertijd heel gewoon. Er was een 
vacature voor penningmeester. Dat is wel iets voor jou, 
zeiden deze collega’s.  En toen ik heb ‘ja’ gezegd” zegt 
hij trots.

Hoeveel jaar heb je precies gewerkt?
Jan heeft 43 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt en ging op 
58-jarige leeftijd met de VUT.
Na zijn pensionering heeft hij met zijn vrouw jaren de 
binnenwateren bevaren met een jacht en o.a. reizen 
gemaakt op de Rijn en Donau. Klein detail: beiden konden 
niet zwemmen. Dit ‘geheim’ werd ons ingefluisterd door 
een van de kinderen. Hans vroeg naar zijn zwemdiploma 
en Jan reageerde accuraat met een brede glimlach: “die 
moet ik even zoeken tussen de stapel papieren!”

Hans van den Aker vervolgt zijn speech:
Ik ga nu over tot de orde van de dag.
Beste Jan, namens het voltallige hoofdbestuur wil ik je van 
harte feliciteren met het feit dat je 75 jaar lid bent van de VPW.
Hiervoor heb ik een gouden speld bij me met een diamantje 
erin. 
Kleindochter Ilse Sterrenburg speldt het gouden sieraad op de 
revers van opa Jan.
Deze speld mag je gerust met veel  trots dragen.
Verder heb ik de oorkonde bij me voor het 75 jarig lidmaatschap 
die door onze voorzitter is ondertekend. Ook heb ik nog een 
mooie bos bloemen, die nog zeker een volle week zal sieren 
op de tafel in je kamer.
Tot slot nog het toetje, een heerlijke slagroomtaart met het 
logo van de VPW erop, om samen met iedereen te delen onder 
het genot van een kop koffie of thee voor het jubileum en voor 
je verjaardag.
Beste Jan, ik wens jou nog een lang en gezond leven toe en 
geniet vandaag met je hele familie erbij.

Na afloop van de huldiging vraagt Jan ons aan zijn 
tafel  en vertelt enthousiast over zijn werkzame tijd bij 
Rijkswaterstaat. Hij overhandigt ons een met de hand 
geschreven verslag  over de opening van de nieuwe sluis 
van Grave in 1979. Een van vele verslagen en foto’s die hij 
heeft gearchiveerd over zijn werkzame leven.
“Deze huldiging is de afronding van een mooie periode bij 
Rijkswaterstaat”, zegt hij glunderend. Hij is trots op zijn 
leven en schrijft nu een boek. “Ik heb zoveel herinneringen 
en anekdotes die de moeite waard zijn om op te schrijven. 
Die wil ik graag met anderen delen.”

Mirjam van Dijk-van Leeuwen
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OR-artikelen
Zo kom je uit je spagaat tussen OR en regulier werk
Auteur: Sander van der Meijs

Als lid van de ondernemingsraad zit je vaak in een 
enorme spagaat, misschien herken je dat. Aan de ene 
kant ben je gekozen door je collega’s en heb je een 
verantwoordelijkheid tegenover hen. Aan de andere kant 
spreekt je leidinggevende je aan op je dagelijkse werk. 
Want dat gaat in de meeste gevallen gewoon door. Doordat 
veel OR-leden die spagaat niet vol bij de horens pakken, 
blijven er veel mogelijkheden onbenut.

Op het moment dat je je verkiesbaar stelde, besefte je 
het misschien niet helemaal, maar zitting nemen in de 
ondernemingsraad is een volledige baan naast je reguliere 
werk. Bovendien is het een vak, waar heel veel kennis en 
kunde bij komt kijken.
Het is niet voor niets dat de OR in grote organisaties vaak 
professioneel is georganiseerd. Maar ook als dat niet het 
geval is, dan nog is het werk van de OR veel te belangrijk 
om steeds opnieuw het wiel te moeten uitvinden. 
Wat in de praktijk helaas maar al te vaak voorkomt, is dat 
mensen veel goede wil hebben, maar dat in de dagelijkse 
sleur het reguliere werk voorgaat.

De werkdruk is hoog en de OR wordt beschouwd 
als een ‘nevenactiviteit’
Je leidinggevende vindt het maar niets dat je zitting hebt 
genomen, omdat je minder productief bent dan voorheen. 
Ook naar je directe collega’s toe voelt het niet meteen 
goed, omdat zij je taken moeten overnemen.
Een belangrijk effect daarvan is bijvoorbeeld dat er te 

weinig gebruik wordt gemaakt van het recht op scholing. 
Ieder OR-lid heeft recht op minimaal 5 scholings- of 
trainingsdagen in het jaar. Eigenlijk is dat het minimum 
om je werk als OR-lid goed te kunnen doen, maar slechts 
weinigen halen die vijf dagen.
Slechts een kwart van de raden benut dit recht volledig 
en bij één op de vijf raden blijft het recht zelfs helemaal 
liggen. Er bestaat blijkbaar een schroom om die dagen op 
te nemen, en dat is doodzonde. 

Lid van de OR, en niet weten waar te beginnen
Dat mensen zich niet vol overgave in het OR-werk kunnen 
storten, komt onder andere doordat het zo’n onbekend 
werkterrein is. Dat werkterrein is direct ook vreselijk 
breed. Zoals gezegd is het een echt vak, waarvoor je veel 
moet weten.

Je moet de wet kennen, je moet je een duidelijk beeld 
vormen over gelijke behandeling, arbeidsomstandigheden, 
arbeidsrecht, pensioenen, opleidingen, verlof, noem maar 
op. Bovendien moet je dat bepleiten bij de bestuurders 
van je organisatie.

Er moet dus zoveel gebeuren en je moet zoveel weten, 
begrijpen en kunnen, dat het totaal overweldigend 
wordt. Dat kan een grote blokkade zijn, die zelfs met vijf 
dagen scholing per jaar niet is op te lossen. Je hersens 
werken nu eenmaal zo dat ze zich het liefst bezighouden 
met wat bekend voor ze is. Dat is je reguliere werk. Die 
angstaanjagende berg aan onverwerkte informatie laten 
ze liever links liggen.
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Duidelijke afspraken
Op zich is de oplossing voor dit probleem niet zo heel moeilijk te bedenken. Het allerbelangrijkste in zo’n situatie is 
natuurlijk dat je rust in de tent schept met heldere afspraken en een duidelijke scheiding tussen regulier werk en werk 
voor de OR. Dat vergt goede communicatie, richting je leidinggevende en je achterban. Alleen met goede communicatie 
kun je je leidinggevende en je collega’s namelijk duidelijk maken dat die vijf dagen scholing in het jaar geen overbodige 
luxe zijn. Die zijn ook in hún belang. 
Alleen een sterke OR die voor haar eigen rechten opkomt, kan bij de leiding opkomen voor de belangen van werknemers. 
Dat is een ondernemingsraad die goed georganiseerd is. Maar dat is juist het probleem. Je kunt pas een goed 
georganiseerde OR worden als je heel duidelijk kunt aangeven wat je rechten en plichten zijn op elk vlak.
Daarvoor heb je je altijd en overal heel duidelijke en gestructureerde informatie nodig over het onderwerp waar je mee 
bezig bent.

Kennisbank: een bron van 
onafhankelijke informatie
Cursusdagen of trainingen zijn een 
uitstekend middel om je kennisachterstand 
snel in te lopen. Maar alleen daarmee kom 
je er niet, omdat het positieve gevoel dat je 
aan die trainingen en cursussen overhoudt 
snel weer verdrinkt in de dagelijkse sleur 
van het werk.
Dus wat onontbeerlijk is voor je werk 
als OR is een bron van onafhankelijke 
informatie die altijd beschikbaar is en 
die je helpt bij alle aspecten van elk 
traject, of dat nou een adviestraject is 
over de arbeidsomstandigheden of een 
instemmingstraject over pensioenen.

Het hele woud aan rechten en plichten
Zorg er dus voor dat je zo’n bron van 
onafhankelijke informatie bij de hand 
hebt, over de wet, over hoe anderen het 
hebben aangepakt, over het hele woud aan 
rechten en plichten dat van toepassing is 

op de ondernemingsraad. Want je wilt geen fouten maken in ingewikkelde trajecten, daarvoor is het voor iedereen te 
belangrijk. Maar dat is van later zorg. Allereerst wil je precies kunnen aangeven waarom trainingsdagen voor jou zo 
belangrijk zijn.
Kijk voor al dit soort informatie vooral eens naar de kennisbank van OR in de praktijk. (https://kennisbank.ornet.nl/) Je 
vindt er alle regelgeving op een rij, jurisprudentie en verdiepende artikelen over relevante thema’s. De informatie over de 
Wet op de Ondernemingsraden, de organisatie van het OR-werk, communicatie en de verschillende werkterreinen van 
de OR, is overzichtelijk georganiseerd in tabs. In die tabs is de kennisbank weer overzichtelijk geordend op onderwerp.

Sterk in je schoenen met de juiste informatie
In de kennisbank vind je altijd direct de informatie die je nodig hebt 
om beslagen ten ijs te komen. Met de juiste informatie sta je sterk in je 
schoenen als je je leidinggevende zegt dat hij je alweer een paar dagen 
kwijt is voor een training.
De wet staat achter je en er zijn legio verhalen van anderen die hetzelfde 
hebben gedaan en die daarmee resultaten hebben geboekt. Je weet 
waarom het belangrijk is. Want dat wiel hoef je echt niet meer zelf uit 
te vinden.
Met de juiste informatie weet je waar je staat. Als je precies weet waar 
je staat, heb je ook een goed verhaal tegenover je leidinggevende 
en je collega’s. Bovendien, alleen met de juiste informatie kun je je 
collega’s vertegenwoordigen met een ter zake doend weerwoord 
tegen de bestuurders van je bedrijf. En dat is toch waar het werk in de 
ondernemingsraad uiteindelijk allemaal om draait.
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De Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt gewijzigd. Minister Koolmees wil in lijn met adviezen van de SER kies-
rechttermijnen inkorten. Nieuw is ook dat moet kunnen worden afgeweken van de regel dat een vaste commissie voor 
de meerderheid uit OR-leden moet bestaan.

De aanpassingen staan in een brief van minister Koolmees (SZW), in reactie op bevindingen van de Commissie Bevor-
dering Medezeggenschap (CBM) van de SER. Koolmees verzocht de CBM te onderzoeken welke belemmeringen werk-
nemers ervaren om zitting te nemen in de ondernemingsraad. Ook werd gekeken naar de mate waarin flexkrachten bij 
de medezeggenschap worden betrokken. De CBM kwam vervolgens met een lijst met aanbevelingen.
Eén van de aanbevelingen is de huidige wettelijke kiestermijnen in te korten. Ontwikkelingen als het inzetten van flex-
werkers en minder lange dienstverbanden van werknemers met een vaste baan nopen daartoe. 

Wijziging WOR: kiesrechttermijnen naar 3 maanden
De termijn voor actief kiesrecht telt nu 6 maanden en de termijn voor passief kiesrecht 12 maanden. De CBM stelt voor 
gelijke termijnen te hanteren voor actief en passief kiesrecht en de beide termijnen te verkorten naar 3 maanden. De 
WOR biedt al de mogelijkheid kortere of langere termijnen op te nemen in het or-reglement (zie art. 6 lid 5 WOR), maar 
daarvan wordt maar weinig gebruik gemaakt. Koolmees neemt het voorstel van de CBM over en wil de mogelijkheid 
laten bestaan om de termijnen aan te passen.

OR-leden in een vaste commissie
In lijn met het advies van de CBM wil Koolmees ook dat afgeweken kan worden van de hoofdregel dat een vaste com-
missie voor de meerderheid uit OR-leden moet bestaan. In dat geval moet wel het advies- en instemmingsrecht bij de 
ondernemingsraad blijven. Voor deze aanpassing wordt artikel 15 lid 2 WOR gewijzigd.

Ondersteuning door ambtelijk secretaris
Het voorbeeldreglement is al op andere punten aangepast. Zo wordt uitgedragen dat ondersteuning door een ambtelijk 
secretaris de kwaliteit van de medezeggenschap bevordert. Ook wordt benadrukt dat OR en bestuurder een convenant 
kunnen opstellen met afspraken over faciliteiten.

De commissie stelt ook voor het recht op een ambtelijk secretaris wettelijk vast te leggen en het opstellen van een 
convenant te verplichten. Minister Koolmees gaat daar niet in mee, omdat de WOR die mogelijkheden al biedt. Wel wil 
Koolmees dat de tekst van de WOR wordt gemoderniseerd, in de zin dat zaken ook digitaal kunnen worden geregeld.

Bron: OR net

Wijziging WOR, voor aantrekkelijker OR-werk 
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Vraag & Antwoord
Vraag 1:
Wat zijn jouw verwachtingen van de invloed van de  
coronacrisis op de salarissen?
Geen loonsverhoging of zou het zelfs naar beneden 
kunnen gaan als de staatsschuld alleen maar groter 
wordt?
Met deze vraag loopt volgens mij iedereen rond.

Antwoord:
Door alle werkloosheidsuitkeringen en door alle 
staatssteun, loopt de staatsschuld naar verwachting hoog 
op. Uit ervaring in het verleden weet ik dat de politiek 
dan weinig geld begroot voor de salarisverhogingen van 
overheidspersoneel. Dus dit is inderdaad een denkbaar 
scenario. 

Korting op salarissen is alleen mogelijk indien de politiek 
een loonmaatregel afkondigt, dat geldt voor zowel 
overheidspersoneel als personeel in de marktsector. 
Dat mag alleen in hele speciale omstandigheden, maar 
corona is natuurlijk wel zo’n hele speciale omstandigheid. 
Hoewel dit scenario niet is uit te sluiten, acht ik dit risico 
toch minder groot.

Hoe dan ook, zijn het moeilijke tijden. Gelukkig is voor de 
medewerkers bij Rijkswaterstaat werkzekerheid – jullie 
kunnen niet als gevolg van organisatieveranderingen of 
tekort aan werk ontslagen worden. Maar dat er geen of 
weinig geld wordt uitgetrokken door de politiek voor een 
loonsverhoging is wel een reëel gevaar.

Vraag 2:
Ik lees dat er wederom financiële problemen zijn met de 
pensioenen. Misschien een goed idee om de overheid 
te vragen de tekorten bij te storten. De overheid heeft 
immers in het verleden ook al eens een greep uit de 
pensioenkas gedaan. We zouden dit idee bij de politiek 
kenbaar moeten maken, zodat zij in kunnen grijpen.
Of misschien moeten we het hele vermogen van het ABP 
maar overhevelen naar de ING of Rabobank, zij behalen 
veel betere rendementen. Scheelt gelijk een hoop 
overheadkosten

Antwoord:
Het bijstorten in tijden van problemen heeft de overheid 
nooit gedaan. En ik zou ook niet mijn hoop op de 
politiek vestigen, want zij willen het geld vaak uitgeven 
aan andere doeleinden dan aan ambtenaren, hun 
arbeidsvoorwaarden en hun pensioenen. In het verleden 
is deze strategie die jij oppert dan ook niet succesvol 
gebleken.

Het hele vermogen storten op een ING rekening 
is echter ook geen goed idee. Op dit moment krijg 

je van het ABP vier keer 
zoveel aan jouw pensioen 
uitbetaald, dan jij en jouw 
werkgever aan premie hebben 
ingelegd. Dat wordt allemaal 
bekostigd uit het rendement. Het ABP heeft ook geen 
winstoogmerk, dus al het rendement wat gehaald 
wordt, gaat volledig naar de deelnemers. Vier keer de 
inleg, haal je bij lange na niet bij een ING of Rabobank. 
Ook de overhead is te overzien. In 2019 waren de 
kosten voor de pensioenuitvoering (dat zijn alle kosten: 
personeelskosten, gebouwen, IT enzovoort) €67,30 per 
deelnemer per jaar. 
Frustrerend is het wel, dat de overheid in goede tijden 
weigerde een kostendekkende premie te betalen en in 
slechte tijden weigert bij te storten. Daar heb je wel 
gelijk in en die frustratie deel ik.

Vraag 3:
Ik zou graag mijn vakantie intrekken, aangezien ik 
het niet zie zitten om nu naar het buitenland te gaan 
vanwege alle beperkende maatregelen. Kan dat?

Het is zeer de vraag of ik dit jaar nog veel vakantiedagen 
op ga nemen. Kan bij de rijksoverheid of onze werkgever 
er voor gepleit worden dat soepel wordt omgegaan met 
het overboeken van verlofdagen die overblijven dit jaar 
en vermoedelijk ook volgend jaar?

Zelf zou ik wel blij zijn met een extra mogelijkheid 
ongebruikte dagen te storten in een verlofspaarregeling 
om later te kunnen opnemen bij mijn pensionering.

Antwoord:
Op grond van de Cao Rijk moet een werkgever het 
intrekken van vakantie-uren toestaan, tenzij de 
bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord. 

Alleen indien jouw organisatie door het intrekken van 
jouw vakantie-uren in hele grote problemen komt, 
kan dit geweigerd worden. Indien je afspreekt om het 
verlof toe te voegen aan jouw verlofspaarregeling, dan 
kunnen er geen grote problemen ontstaan en moet jouw 
leidinggevende hiermee akkoord gaan. 

Waar je nog wel rekening mee dient te houden is dat je 
wel verplicht bent om het wettelijk verlof op te nemen. 
Deze kan je niet toevoegen aan jouw verlofspaarregeling. 
Dit wettelijk verlof is vier weken per jaar. Voor de 
wettelijke dagen in 2020 heb je tot 31 december 2021 de 
tijd om deze op te nemen. Na deze tijd vervallen ze. 

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


