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Van de Voorzitter 

Beste leden,

Het jaar 2020 is afgesloten.
Als we terugblikken kunnen we vaststellen dat ons 
sociale leven gedurende het afgelopen jaar enorm 
beïnvloed is door de coronacrisis waarin we ons nog steeds 
bevinden. Niet alleen ons sociale leven is fors gewijzigd maar ook 
zijn veel mensen ernstig ziek geweest of zelfs overleden. Dit was 
en is bijzonder ingrijpend en heeft enorm veel aandacht van ons 
allen gevergd. Hopelijk zal er in het jaar 2021 een verbetering van 
de situatie optreden, maar de eerste signalen zijn weinig hoopvol. 
Ik hoef natuurlijk niet te verwijzen naar de huidige maatregelen, 
u bent daar van op de hoogte, maar de maatregelen zijn nog 
steeds van grote invloed op onze samenleving.

Op het moment dat ik dit voorwoord aan het schrijven ben, is er 
nog weinig zekerheid over het verdere verloop van deze crisis 
maar weten we gelukkig wel dat er een aantal vaccins beschikbaar 
is om ons te beschermen tegen de gevolgen van deze vreselijke 
ziekte. Ik hoop van harte dat we met behulp van vaccinatie een 
betere toekomst tegemoet gaan.

Door de crisis zijn de gebruikelijk onderwerpen die ik normaliter 
in mijn voorwoord zet een beetje op de achtergrond geraakt. 
Een onderwerp dat de leden altijd bezig houdt is natuurlijk de 
onderhandelingen rond onze arbeidsvoorwaarden. Zoals u 
bekend is de huidige CAO op 31-12-2020  verlopen en zijn uw 
onderhandelaars druk bezig om een nieuwe CAO voor te bereiden.
Momenteel worden de inzetten van de vakbonden voor deze 
nieuwe CAO samengesteld.

De VPW heeft hiertoe uw mening gevraagd en uit de antwoorden 
die we hebben ontvangen is duidelijk welke wensen er bij u leven. 
U wenst dat in ieder geval uw koopkracht in stand blijft en u wilt 
ook graag een verbetering van uw salaris. Dat gaan we proberen 
maar we moeten ons realiseren dat dit in de huidige situatie niet 
eenvoudig zal zijn. Desalniettemin doen de onderhandelaars 
hun uiterste best om dit voor u tot stand te brengen. Uiteraard 
wordt u van de voortgang van de onderhandelingen op de hoogte 
gehouden.

In deze uitgave van het VPW-nieuws zijn ook al de voorbereidingen 
van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering opgenomen. 
Zoals u uit de agenda kunt vernemen is de datum van 20 april 
2021 hiervoor gereserveerd. Ik hoop van harte dat de situatie 
dan enigszins is genormaliseerd en we deze vergadering zonder 
beperkingen kunnen houden. Het is goed om regelmatig met de 
leden te overleggen en de ALV is daartoe een prima gelegenheid.
Ik hoop u dan ook in grote getale op deze vergadering te 
ontmoeten en wens u in ieder geval een voorspoedig, maar vooral 
gezond 2021 toe.
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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. Als u onderwerpen onder de aan-
dacht wilt brengen, 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: Hans Bokmans
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.

Algemene Ledenvergadering
20 April 2021 - Hotel van der Valk Houten

Sectorgroep Rijk
De Sector Rijk van het Ambtenarencentrum heeft een eigen 
bestuur, het Sectorgroepsbestuur. In dit SGB zitten Paul van 
Es en Richard Goudriaan samen met 2 bestuursleden van 
iedere andere vakorganisatie in de Sector Rijk. Het SGB komt 
eens per maand bij elkaar om de lijnen uit te zetten waarlangs 
samengewerkt gaat worden. Het inhoudelijke overleg over b.v. 
de CAO vindt plaats in een apart overleg. Namens de VPW ne-
men Richard Goudriaan, Trees Overhein en Hans Bokmans deel 
aan dit overleg dat ook eens per maand wordt gehouden.

Alle vergaderdata 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

Frank Bosman
Algemeen bestuurslid

Hans Bokmans
Algemeen bestuurslid

Frank Lantsheer
Algemeen bestuurslid
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Mededelingen van kantoor
Aanmelden algemene Ledenvergadering 2021
Sinds jaar en dag organiseert de VPW haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in april. 
In 2020 kon dit helaas niet doorgegaan i.v.m. de Corona-maatregelen.
Het is uiteindelijk met enig kunst- en vliegwerk wel gelukt om een ALV te organiseren op 
1 oktober 2020 in Hotel van der Valk in Houten. Zo kon de VPW toch volledig voldoen aan haar 
statutaire verplichtingen.

Ook al hebben we deze ALV nog maar net achter 
de rug, toch doe ik hierbij al de aankondiging 
voor de volgende ALV. Op 20 april 2021 hopen 
we een ALV te kunnen organiseren.
Aanmelden voor de ALV van 20 april 2021 kan 
door een mailtje te sturen naar info@vpwnet.nl

Belastingservice
Ook in dit VPW-nieuws tref je nog een 
aanmeldingsformulier aan voor de 
belastingservice over het jaar 2020, die in het 
voorjaar van 2021 zal plaatsvinden. Hoe een en 
ander in de praktijk zal gaan verlopen is nu nog 
lastig te zeggen, omdat we niet weten hoe het 
dan gaat met de Corona-crisis.
Er zijn al veel aanmeldingen binnen, maar 

mocht je je nog niet aangemeld hebben en wel gebruik willen maken van de belastingservice, vul dan het formulier 
z.s.m. in en mail dit naar de VPW. Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden van het verdere verloop.

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 4e kwartaal 2020:
Dhr. N.A. Kalfics   - VWM

Nieuwe leden 1e kwartaal 2021:
Mw. G. Neijsen   - WVL
Dhr. M.C. Jobse   - VWM
Dhr. A. van Loenen  - VWM
Dhr. M.L.W.A. Budde  - KNMI

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. C.A. Beck   - Gep. lid; Tiel
Dhr. B. van der Wal  - Gep. lid; Harlingen

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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AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

Locatie:  Hotel Houten (van der Valk), Hoofdveste 25, 3992 DH  Houten
   Route: http://www.hotelhouten.nl/nl/routebeschrijving/
   Tel: 030 – 634 68 00

Aanvangstijd: 9.30 uur

Vanaf 9.00 uur: Koffie / Thee

1. Opening Algemene Ledenvergadering

2. Vaststellen agenda
 Mededelingen en ingekomen post

3 Vaststellen notulen ALV VPW 1 oktober 2020

4.  Jaarverslag 2020 van de Vereniging VPW

5. Financieel jaarverslag en resultatenrekening 2020
 Verslag Kascommissie betreffende boekjaar 2020
  Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2021

6. Begroting 2021 en 2022
 Financiële situatie nu en in de toekomst

7 Beleid Bestuur VPW
 Besluitenlijst 2020

8 Bestuursverkiezingen: 
 Aftredend en herkiesbaar:  Dhr. R. Goudriaan (secretaris)
 Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. F. Bosman

9 Informatie vanuit de diverse overlegorganen
 DGO / SOR

10 Rondvraag

11 Sluiting

12. 00 – 13.30 uur Lunch
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Kan ik eerder stoppen met werken, …….. dat heb je jezelf vast 
wel eens afgevraagd. Je bent niet de enige. Een groot deel van 
Nederland wil namelijk graag eerder met pensioen. Logisch 
dus als je daar weleens over nadenkt. Maar heb je voldoende 
pensioen opgebouwd en kun je dit pensioen eerder laten 
uitbetalen? Zijn er nadelen en zo ja welke zijn dat? 

Nog niet zo lang geleden was het heel simpel: als je 65 jaar 
werd, kreeg je AOW en veelal ging je dan met pensioen. 
Er zijn zelfs vele vroegpensioenregelingen geweest VUT, 
FPU, de 40-jaren-dienstregeling, de Remkes-regeling…. 
De meeste werknemers verlieten al jaren voor hun 65e 
verjaardag de actieve dienst.

Met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 
(Wet VAP) is in 2012 de vaste AOW-leeftijd van 65 jaar 
losgelaten en is een stapsgewijze verhoging en vervolgens 
de koppeling van de AOW-leeftijd aan de gemiddelde 
resterende levensverwachting.
Op de website van de Sociale Verzekeringsbank, die de 
AOW uitbetaalt, kun je zien wanneer jij je AOW krijgt, 
tenminste als het vijf jaar voor de ingang van je AOW is. 
Dat kan niet eerder, omdat de AOW gekoppeld is aan de 
levensverwachting. Jaarlijks stelt de minister van Sociale 
Zaken vast welk geboortejaar over vijf jaar met pensioen 
gaat. De AOW-leeftijd is 67 jaar in 2025, voor de jaren 
daarna is het nog onbekend.

De AOW is geen vetpot, voor een alleenstaande ongeveer 
€ 1270,- bruto per maand, maar het is voor veel 
Nederlanders wel de belangrijke basis van hun inkomen 
na pensionering. Mensen die in loondienst werken, sparen 
doorgaans via de werkgever voor een aanvullend pensioen. 
Bij de meeste pensioenregelingen start de uitbetaling van 
dat opgebouwde pensioen gelijk met de AOW. Die zijn aan 
elkaar gekoppeld.

Maar stel dat je graag een paar jaar eerder wilt stoppen 
met werken en dus vroeger je pensioen wilt opnemen? Bij 
de meeste pensioenfondsen kan dat. Vijf jaar eerder, bij 
sommige fondsen zelfs tien jaar eerder. Bij het ABP kun je 
vanaf je 60-ste met je ABP Keuzepensioen in laten gaan.
Eerder met pensioen gaan, dat klinkt prachtig, maar het 
betekent wel dat de maandelijkse uitkering waarvoor 
gespaard is, lager wordt.

Dat zit zo: pensioenfondsen houden er bij de berekening 
van het pensioen rekening mee dat het pensioen gedurende 
zo’n 19 jaar wordt uitgekeerd. Wie vijf jaar eerder stopt 
met werken en begint met pensioen opnemen, krijgt dan 
in 24 jaar het bedrag dat voor 19 jaar bedoeld was.

Rekenvoorbeeld: Stel je zou € 1000,- per jaar krijgen, dat is € 
19.000,-. Als je dit deelt door 24 jaar is er opeens nog maar 
€ 791,66 over. Je ziet dus dat het ingaan van je pensioen 
betekent dat het over een langere periode moet worden 
uitgesmeerd en daardoor aanzienlijk minder per jaar (en per 
maand) wordt.

Ter geruststelling: als je nog langer leeft dan die gemiddelde 
19 jaar houd je gewoon je pensioen, die 19 jaar is een 
gemiddelde – er gaan namelijk ook mensen eerder dood. 

Dubbel negatief
Pensioenfondsen gaan er bij hun berekeningen vanuit dat 
er tot AOW-datum wordt doorgewerkt en dat dus tot die 
AOW-datum pensioenpremie betaald wordt. Wie vijf jaar 
eerder stopt met werken, betaalt gedurende die vijf jaar 
geen pensioenpremie meer. En juist die laatste vijf jaar 
dikt het pensioen het hardst aan. Omdat de laatste jaren 
voor pensioen het gespaarde bedrag het hoogst is, is juist 
dan ook het rendement het grootst.
Je ziet dat eerder stoppen met werken een dubbel negatief 
effect heeft op je pensioenuitkering.

Je moet het gespaarde bedrag dus niet 
alleen over 24 in plaats van 19 jaar 
verdelen. Het ‘gespaarde’ bedrag voor die 
24 jaar is ook lager dan wanneer je die 
laatste jaren had doorgewerkt.

Hoog-laag 
Bij de meeste pensioenfondsen kun je ook 
kiezen voor verschillende hoogte van de 
maandelijkse pensioenuitkering. Dit kan 
ook bij het ABP. Je kunt er voor kiezen 
om de eerste vijf jaar meer pensioen te 
ontvangen en later minder of omgekeerd.
Zolang je nog geen AOW ontvangt zal 
dit AOW-gat vanuit het pensioen gedicht 
moeten worden, wat al een behoorlijk 
aanslag op je pensioenpot is.
Het kan heel aantrekkelijk zijn om 
gedurende de eerste jaren na het 
stoppen met werken een hoger pensioen 
te ontvangen, omdat de gezondheid het 

Eerder met pensioen gaan, droom of werkelijkheid? 



7

dan doorgaans nog toelaat om te reizen en dingen te 
ondernemen.
Op de ABP-site kun je als ‘deelnemer’ inloggen en ‘spelen’ 
met startdatum van het pensioen, je kunt je pensioen 
voor of op de AOW-datum laten ingaan en variëren met 
de hoogte van je pensioen, de eerste jaren meer of juist 
minder.
Behalve de website van je eigen pensioenfonds (ABP) is er 
ook een site waar (bijna) alle pensioenen die je opgebouwd 
hebt, staan weergegeven. Dat is de site 
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Veel mensen hebben door baanwisselingen bij verschillende 
pensioenfondsen pensioen opgebouwd en dat wordt 
samengebracht op mijnpensioenoverzicht.nl. Ook het 
pensioen van de partner kan daar worden opgevraagd om 
het totale inkomen op de oude dag te overzien.

Je moet nog wel rekening houden met de belastingen en 
premies. Die zijn hoger vóór de AOW-datum en daarna 
lager. Dat verschil zit bijvoorbeeld in de AOW-premie. 
Zodra je AOW ontvangt, betaalt je geen AOW-premie 
meer. Sommige pensioenfondsen geven op hun website 
een indicatie van de netto uitkering, dus na belastingen, 
zowel bij pensioenopname voor AOW-datum als daarna.

Let op: de bedragen die dan gegeven worden zijn een 
indicatie omdat de belastingtarieven jaar in, jaar uit 
veranderen. Ook zijn persoonlijke omstandigheden van 
invloed op de belastingaanslag.

Andere manieren om eerder (of deels) te stoppen 
met werken 
• De komende jaren wordt een speciale regeling voor 

‘zware beroepen’ afgekondigd die de vakorganisaties, 
werkgevers en kabinet in het ‘pensioenakkoord’ met 
elkaar hebben afgesproken.

In de laatste drie jaar voordat de AOW ingaat, mogen 
werkgevers aan hun werknemers die willen stoppen 
met werken een uitkering uitbetalen op AOW-niveau. 
Normaliter betaalt de werkgever bij zo’n RVU(Regeling 
Vervroegd Uittreden)-uitkering een forse boete (van 
52%),om vervroegd uittreden te ontmoedigen, maar dat 
is de komende vijf jaar over dit bedrag dus niet het geval.

Het is geen volwaardig salaris, maar men kan deze uitkering 
dan zelf aanvullen door een deel van het pensioen eerder 
te laten uitkeren. Deze regeling is weliswaar bedoeld voor 
‘zware beroepen’ maar iedereen kan natuurlijk bij zijn 
werkgever een balletje opgooien. Dat is niet per definitie 
kansloos: een oudere werknemer is meestal duurder 
dan een jonge frisse kracht. De werkgever moet wel een 
afspraak maken met de Belastingdienst.

Werknemers werkzaam in de sector Rijk (dus ook onze leden 
werkzaam bij het Ministerie van IenW) moeten nog even 
geduld hebben.
Er wordt momenteel onderhandelt over een nieuwe CAO 
(vanaf 01-01-2021) en bij deze onderhandelingen gaat de 
mogelijkheid om eerder te stoppen op basis een uitkering 
met RVU-vrijstelling meegenomen worden.

• Een andere mogelijkheid is om in deeltijd te blijven 
werken en daarnaast ter aanvulling van het inkomen 
alvast een deel van het ABP-keuzepensioen op te 
nemen. Je komt dan in de bijzondere situatie dat je 
deels pensioen opbouwt en tegelijk al gebruik maakt 
van je pensioenpotje.

• Er is nog een heel andere mogelijkheid, namelijk 
je eigen ontslag voorstellen. Deze mogelijkheid 
was er altijd al voor het bedrijfsleven, maar is voor 
ambtenaren nieuw. Hoe gek dat ook klinkt, het kan 
een optie zijn voor mensen die lang bij een werkgever 
werken. Wie ontslagen wordt, krijgt immers een 
‘transitievergoeding’ – ontslagvergoeding. Die is hoger 
naarmate langer bij dezelfde werkgever is gewerkt. 
Het is wel de vraag of de werkgever mee wil werken 
aan een dergelijke constructie, want zo’n vergoeding 
is een dure grap. In goed overleg kan ook een lagere 
vergoeding worden afgesproken.

Let op: over zo’n ‘gouden handdruk’ moet wel belasting 
worden betaald, maar mogelijk resteert genoeg om 
de tijd tot AOW en start van pensioen te overbruggen. 
Er is geen verplichting om WW aan te vragen en aan 
sollicitatieverplichtingen te voldoen. Het laatste jaar voor 
pensionering geldt die sollicitatieplicht in de WW trouwens 
helemaal niet meer.
In dit VPW-nieuws tref je een uitgebreider artikel over dit 
onderwerp.

Met wat creativiteit zijn er dus verschillende mogelijkheden 
om al voor de AOW-datum te stoppen met werken. Reken, 
om verrassingen te voorkomen, de consequenties goed 
door. Doe dat met hulp van het pensioenfonds of de 
afdeling personeelszaken.
Los van alle genoemde mogelijkheden kan een goed 
gevulde spaarpot, een lijfrente uit een koopsompolis of de 
mogelijke overwaarde van een eigen huis helpen om de 
periode voor de AOW-leeftijd te overbruggen.

Samengesteld uit diverse bronnen; o.a. Volkskrant, ABP, PS 
Actua



8

Door: Mr. Jacqueline Choufoer-van der Wel

Onder het ARAR had je bij ontslag geen recht op een ontslagvergoeding. Vanaf 01-01-2020 geldt de WNRA 
(Wet Normalisering  Rechtspositie Ambtenaren) en hebben ambtenaren, zowel bij een tijdelijke als een vaste 
arbeidsovereenkomst, wel recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst is geëindigd of niet is voortgezet 
op initiatief van de werkgever.

Hierop bestaan een paar uitzonderingen waarvan de belangrijkste zijn dat je geen recht hebt op een transitievergoeding 
bij een ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of bij een ontslag als gevolg van ernstig 
verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Ontslaggronden
Om je te kunnen ontslaan moet er een redelijke – in de wet geregelde – grond voor ontslag aanwezig zijn. Er mag geen 
mogelijkheid zijn om je binnen een redelijke termijn te herplaatsen al dan niet met behulp van scholing. Het private 
ontslagstelsel kent net als het ambtenarenontslagrecht een semi-gesloten stelsel van ontslaggronden. Welke zijn dat 
precies?

De eerste is het vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Hiervoor moet de 
werkgever toestemming vragen aan het UWV. Dat geldt ook voor het verlenen van ontslag wegens ziekte of gebreken 
van de werknemer waardoor hij niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten. Ontslag wegens ziekte kan alleen 
als de ziekte ten minste twee jaar heeft geduurd en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en 
dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht.

De werkgever kan aan de kantonrechter vragen je arbeidsovereenkomst te ontbinden als je regelmatig je bedongen 
arbeid niet kunt verrichten als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer en dit leidt tot voor de bedrijfsvoering 
onaanvaardbare gevolgen.

Ook bij aantoonbaar disfunctioneren anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer kan de 
kantonrechter jouw arbeidsovereenkomst ontbinden. Indien jij je dusdanig verwijtbaar gedraagt of dingen nalaat te doen 
waardoor jouw werkgever in redelijkheid niet gevraagd kan worden jou in dienst te houden, kan ook ontslag volgen. 
Het komt niet vaak voor, maar als jij weigert jouw werkzaamheden te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar 
en jouw werk niet in aangepaste vorm kan worden gedaan, kan dit ook reden zijn om tot ontslag te komen. Vaker komt 
voor dat sprake is van een dusdanig verstoorde arbeidsverhouding dat de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet kan 
blijven bestaan. In zo een geval zal de rechter een ontbindingsverzoek toewijzen.

Jij hebt ook recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt en dat doet omdat jouw werkgever ernstig 
verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was. Daarvan is niet zo snel sprake.

Wanneer heb je recht op een 
transitievergoeding?
In de basis heb je bij ontslag op initiatief van de 
werkgever recht op een transitievergoeding. 
Dus ook als je tijdelijke arbeidsovereenkomst 
niet wordt verlengd. Vanaf 1 januari 2020 
maakt het daarbij niet meer uit hoe lang 
je in dienst bent geweest. Ook als je 
arbeidsongeschikt de dienst verlaat, heb je 
recht op een transitievergoeding.
Jouw werkgever hoeft geen 
transitievergoeding te betalen als de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds 
goedvinden wordt ontbonden. Je doet er 
uiteraard echter wel goed aan om hierover 
stevig te onderhandelen.

Ook als je ontslagen wordt wegens ernstig 
verwijtbaar handelen of ernstig verwijtbare 
nalatigheid kan je aanspraak op een 

Recht op een transitievergoeding
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transitievergoeding verloren gaan.
Daarnaast zijn van het recht op een transitievergoeding 
uitgezonderd werknemers die nog geen 18 jaar zijn, die 
worden ontslagen en gemiddeld ten hoogste 12 uur per 
week werkzaam waren. Dit zal bij jouw werkgever vrijwel 
niet voorkomen.

Indien je de dienst verlaat omdat je de AOW-gerechtigde 
of andere pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt of de 
dienst verlaat na het bereiken van deze leeftijd, heb je ook 
geen recht op een transitievergoeding.

Een belangrijke uitzondering van het recht op een 
transitievergoeding is als in de cao een andere voorziening 
is afgesproken. In de cao kan vanaf 1 januari 2020 (ten 
nadele van de werknemer) worden afgeweken van de 
transitievergoeding en is meer maatwerk mogelijk. De 
cao moet dan wel voorzien in een redelijke financiële 

vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk 
vergroten. In de nieuwe cao Rijk is daar (vooralsnog) geen 
sprake van.

Hoogte transitievergoeding
De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris voor 
elk kalenderjaar dat je in dienst was bij deze werkgever 
en een evenredig deel daarvan voor een periode dat 
de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar 
heeft geduurd. Voor de berekening van de duur van de 
arbeidsovereenkomst worden een of meer voorafgaande 
arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, die 
elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden 
hebben opgevolgd, samengeteld. De maximale hoogte van 
de transitievergoeding wordt elk jaar opnieuw bepaald. In 
2019 bedroeg de transitievergoeding maximaal € 81.000,- 
of maximaal één bruto jaarsalaris als het jaarsalaris hoger 
was dan € 81.000,-.

OR-verkiezingen!!!

Van 6 tot 9 april 2021 zijn er OR (ondernemingsraad) verkiezingen binnen de diverse onderdelen van 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Wil jij een nieuwe OR komen versterken, meld jezelf dan hiervoor aan!!!

De OR fungeert als een klankbord en heeft een signaal- en controlefunctie voor zowel de medewerkers als het 
management. Daarnaast zorgen de OR-leden voor de verbinding tussen de medewerkers en het management.
Ben je nieuwsgierig, gemotiveerd en wil je graag meepraten, meedenken en op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen binnen jouw dienstonderdeel, dan zoeken wij jou! Wil je je kandidaat stellen dan moet je wel 
minimaal 6 maanden in dienst zijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkzaam bij de dienst waar jij 
je verkiesbaar stelt. De tijd die je aan de OR werkzaamheden besteedt is werktijd, je krijgt hiervoor de benodigde 
uren van je werkgever. Op het moment dat je gekozen bent, bepaal je samen met de OR-collega’s de invulling van de 
verschillende functies binnen de OR.
Wil je je kandidaat stellen, stuur dan zo spoedig mogelijk een mail met een korte motivatie en een foto (JPG formaat) 
naar info@vpwnet.nl. We nemen dan contact met je op.

Laat van je horen!!!
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Minister wil fonds voor klokkenluiders

Minister Ollongren (BZK) wil dat er een ondersteuningsfonds komt voor klokkenluiders. Dit schrijft zij in een reactie op de 
evaluatie van de Wet Huis voor Klokkenluiders (WHvK) aan de Tweede Kamer. Ook overweegt zij een nieuwe naam voor het 
Huis, omdat de naam onjuiste verwachtingen kan wekken.

EU-landen hebben tot eind dit jaar de tijd om de nieuwe Europese richtlijn voor een sterkere positie van 
klokkenluiders te implementeren in hun nationale wetgeving. Hierop vooruitlopend liet minister Ollongren van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vorig jaar de Wet Huis voor Klokkenluiders (WhvK) evalueren. Ook liet 
zij nationale ombudsman Reinier van Zutphen onderzoeken of er voldoende mogelijkheden zijn voor psychosociale, 
juridische en financiële ondersteuning voor klokkenluiders. Op basis van deze rapporten concludeerde zij onlangs dat 
het wenselijk is dat er een onafhankelijk fonds komt voor gespecialiseerde bijstand en steun voor klokkenluiders. Om 
inzicht te krijgen in een nadere uitwerking van zo’n fonds, wil de minister beginnen met een pilot.

Rol van Huis voor Klokkenluiders blijkt 
onduidelijk
Uit de onderzoeken kwam ook naar voren 
dat er onduidelijkheid bestaat over de rol 
van het Huis voor Klokkenluiders. Het Huis 
onderzoekt meldingen van misstanden in 
de maatschappij, maar heeft daarnaast 
een adviserende rol. In de WHvK is niet 
duidelijk vastgelegd wat deze adviesrol 
inhoudt en hoe ver die kan gaan. Dit 
moet bij de implementatie van de EU-
klokkenluidersrichtlijn duidelijker worden 
beschreven. Ook overweegt de minister een 
naamswijziging voor het instituut, omdat de 
naam Huis voor Klokkenluiders volgens de 
onderzoekers vaak verkeerde verwachtingen 
oproept. Ten onrechte wordt vaak 
gedacht dat het Huis de belangen voor de 
klokkenluider behartigt richting de werkgever. 
Het HvK is echter geen belangenbehartiger, 
maar geeft klokkenluiders informatie, advies 
en ondersteuning.

Minister in gesprek over uitbreiding 
bevoegdheden Huis voor Klokkenluiders
In de rapporten opperden de onderzoekers 
bovendien diverse mogelijkheden om de 
bevoegdheden van het Huis uit te breiden, 
waaronder afdwingen dat de organisatie 

meewerkt aan een onderzoek of dat de arbeidsrelatie tijdelijk wordt bevroren. Hierover is de minister nog met het 
Huis in overleg. Zij benadrukte dat het Huis over voldoende capaciteit en middelen moet beschikken om zijn wettelijke 
taken goed te kunnen uitvoeren. Daarom verhoogde zij het jaarlijkse budget voor het Huis per 2021 van € 3 miljoen 
naar € 3,7 miljoen. Dit moet onder andere voorzien in een uitbreiding van de capaciteit met zeven formatieplaatsen.

OR heeft instemmingsrecht bij klokkenluidersregeling
Klokkenluiders stellen werk gerelateerde misstanden met een maatschappelijk belang aan de kaak, zoals 
fraude, belangenverstrengeling en mismanagement. Werknemers die misstanden constateren, moeten dit 
intern vrijuit kunnen melden. Daarom moeten werkgevers zorgen voor een veilige bedrijfscultuur, waarbij de 
integriteitsvoorzieningen en meldprocedures voldoen aan de WHvK. Als deze wet eind 2021 wordt aangepast aan de 
Europese richtlijn, zullen veel organisaties hun klokkenluidersregeling moeten herzien. De OR heeft instemmingsrecht 
bij procedures voor hoe de organisatie omgaat met meldingen van vermeende misstanden in de organisatie (artikel 
27, lid 1m van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Vindt de OR dat de voorzieningen in de organisatie niet 
(volledig) voldoen aan de WHvK of de richtlijn, dan kan de OR alvast zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) 
gebruiken om bij de bestuurder een verbetervoorstel in te dienen.

Bron: OR rendement
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OR-artikelen
De or-skills van de toekomst: gedurfd onafhankelijk

Door Isaäk Mol

Welke competenties heb je als lid van de ondernemingsraad nodig in de moderne, complexe  medezeggenschap? Lef, 
tikje brutaal, of waarde-gedreven.
Dit artikel komt op zeven future skills, onder de paraplu ‘gedurfd onafhankelijk’.

De personeelskern van Jacques Cornelis van Marken staat bekend als de eerste vorm van medezeggenschap. Destijds, 
in de tweede helft van de 19e eeuw en midden in de Industriële Revolutie, stond Van Marken te boek als een verlichte 
ondernemer. Zo bouwde hij niet alleen huisvesting voor zijn arbeiders, maar besloot hij ook periodiek met hen te praten, 
om te horen wat hen bezighield.
Stork volgde al snel met een personeelskern en in de eerste helft van de 20e eeuw werden dit soort kernen steeds 
gebruikelijker.

Rechtsbescherming voor de or-leden
Sinds 1950 hebben we de Wet op de Ondernemingsraden of WOR, toen nog vrijblijvend, vanaf 1971 verplicht. Maar het 
was de wijziging van 1979, nog maar 40 jaar geleden, die de basis legde voor de huidige medezeggenschap.
Toen werd geregeld dat de directeur geen zitting had in de ondernemingsraad. Sindsdien is de or een zelfstandig orgaan 
en is voor het overleg met de bestuurder (ook zo’n nieuwe term) de constructie van de overlegvergadering ingesteld.

Een stuk veiliger
Ook kreeg de or instemmingsrechten en kregen ondernemingsraadsleden rechtsbescherming. Dat maakte het in elk 
geval een stuk veiliger dan met de personeelskernen.
Sinds die jaren ’80 verandert de medezeggenschap. Eerst was het bijvoorbeeld gebruikelijk dat een voorgenomen 
besluit helemaal werd uitgewerkt – de zogenaamde blauwdruk – en daarna aan de or werd voorgelegd. De or had dan 
een ruime periode, nog vastgelegd in de WOR, voor advisering. Dat zien we nu zelden.

De or moet zich voortdurend een mening vormen
Trajecten van verandering en organisatieontwikkeling lopen tegenwoordig langere tijd en soms vrijwel continu; de or 
moet zich voortdurend een mening vormen over nieuwe perspectieven en scenario’s.
De or wordt in fasen betrokken en moet zich dus telkens afvragen tot welke volgende stappen een advies of instemming 
kan leiden. Via wetgeving heeft de or veel meer rollen gekregen, denk aan privacywetgeving, preventiemedewerker, 
ziekteverzuim, beloningsbeleid, klokkenluiders, 
werkkosten.

Een inhoudelijke rol op steeds 
meer terreinen
Samenvattend kunnen we zeggen dat 
medezeggenschap tegenwoordig van 
de ondernemingsraad vraagt:
• Een inhoudelijke rol op steeds meer 

terreinen, van ziekteverzuim- tot 
beloningsbeleid;

• Complexe besluitvormingsprocessen 
kunnen overzien en daarin positie 
nemen;

• Kunnen anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen van het bedrijf, 
binnen de maatschappelijke en 
economische context.
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Zeven Future Skills
Om die rollen te kunnen vervullen, worden van or-leden competenties gevraagd, skills. Dit type moderne competenties 
noemen we ook wel Future Skills.

Het vertellen van wat je vindt:
1. Pitchen
2. Framen 
Je mening vormen in overleg met anderen:
3. Netwerken
4. Onderhandelen
Het grotere plaatje kunnen zien en keuzes maken:
5. Visievorming
6. Zichtbaar zijn
Je besluit dragen:
7. Ambassadeur zijn.

1. Pitchen
Ook voor ondernemingsraadsleden is het van belang kernachtig en aantrekkelijk te kunnen spreken (en schrijven). Vaak 
is helder en aantrekkelijk spreken het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Een pitch of een pitch-achtige 
manier van spreken karakteriseert zich door:
• Een heldere structuur, die de luisteraar meteen grijpt.
• Een aantrekkelijk taalgebruik, dat de structuur ondersteunt en de luisteraar welwillend stemt.

2. Framen
Een frame is een mentaal kader dat een luisteraar maakt bij een bepaalde term. Een bekend frame is de ‘plofkip’, te 
koop bij de ‘kiloknaller’. Je ziet meteen een beeld voor je, met bepaalde waarden daarbij. Als spreker – of op papier in 
een advies – kun je dit soort beelden gebruiken en daarmee de luisteraar in een bepaalde richting sturen.
Zo werd hypotheekrenteaftrek voor mensen met een inkomen boven de miljoen ‘villasubsidie’. Grote toeloop van 
vluchtelingen werd ‘massa-immigratie’. Stiefmoeder heet nu ‘bonusmoeder’.
Een pakkend frame versterkt de boodschap van de ondernemingsraad.

3. Netwerken
Het voorbeeld van de verschillende overlegtafels laat zien dat de ondernemingsraad sterk op het proces moet sturen. 
Dus goed op de hoogte zijn wie waar in de organisatie – of daarbuiten – aan werkt, hoe zaken liggen en wanneer bij 
te sturen.

4. Onderhandelen
Op zich geen nieuwe competentie, misschien wel met een nieuw jasje. Overleg met de bestuurder – en met andere 
stakeholders – krijgt meer en meer het karakter van het toetsen en zo nodig bijstellen van de eigen visie en positie. 
Positie nemen blijft een voorwaarde voor invloed.

5. Visievorming
Cruciaal in een complexere en snellere omgeving is de eigen visie. Het betreft een visie op een wat abstracter niveau, 
gericht op welke waarden zij vertegenwoordigt, hoe zij zich organiseert en hoe ze zich ontwikkelt. Medezeggenschap 
wordt op deze wijze politieker: de ondernemingsraad staat ergens voor en krijgt kleur.

6. Zichtbaar zijn
Deze competentie heeft direct te maken met de positie van de ondernemingsraad. Je kunt zichtbaar zijn door een 
zienswijze op een ontwikkeling van de organisatie te presenteren of een toekomstvisie op de organisatie.
Je kunt ook zichtbaar zijn door actief met allerlei mensen in de organisatie te praten, te horen hoe zij naar zaken kijken 
en zo goed op de hoogte zijn van wat er speelt. En je kunt zichtbaar zijn door in de organisatie duidelijk te maken wat 
de formele positie van de or is (en zo nodig daarbij juridische stappen durven zetten).

7. Ambassadeur zijn
Waar de ondernemingsraad vroeger relatief veilig vanaf de zijlijn kon toetsen, is de moderne ondernemingsraad 
medeverantwoordelijk. We zien dat ook in de wetgeving terug. De Arbowet bijvoorbeeld geeft de or instemming op de 
persoon en de positie van de preventiemedewerker. Als de ondernemingsraad het met de bestuurder eens wordt en 
instemt, is hij een-op-een (mede)verantwoordelijk voor het resultaat.
In adviestrajecten geldt hetzelfde: met zijn advies wordt de ondernemingsraad medeverantwoordelijk. De rol die daarbij 
hoort is dat de ondernemingsraad ambassadeur is van zo’n besluit en in de organisatie laat zien dat hij die bepaalde 
kant op wil en kan uitleggen waarom dat goed is.
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Vraag & Antwoord
Vraag 1.
Begin dit jaar hebben we contact gehad over het belasten van een deel van de 
jubileumuitkering bij het 40-jarig dienstjubileum. Door het uitbreken van corona 
heb ik toen van verdere juridische stappen met jullie hulp afgezien. Het leek me op 
dat moment niet gepast. Ondertussen liep de fiscale procedure die elders al in gang 
was gezet wel door. Wat is de uitkomst van deze fiscale procedure?

Antwoord:
De rechter heeft een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de Belastingdienst ten onrechte de jubileumuitkering bij 40 
jaar deels belast heeft. De Belastingdienst in zijn rol als fiscus gaat nu formeel zijn uitvoeringsbeleid herzien, waardoor 
een 40-jarig jubileum niet langer belast hoeft te worden. Afgesproken is dat medewerkers die wel al belasting hebben 
betaald, het te veel betaalde geld terugkrijgen van de werkgever via P-Direkt. Dit gebeurt met de salarisbetaling van 
januari 2021. 

Vraag 2:
Ik heb de nieuwsbrief gelezen over de thuiswerkvergoeding. Op een aantal punten is deze duidelijk. Maar 
mijn collega’s en ik blijven toch met wat vragen en onvrede zitten. 
Ondanks dat ik niet meer dan 50% heb thuis gewerkt, vind ik het toch vreemd, zo niet oneerlijk, dat ik 
geen vergoeding ontvang voor de dagen dat ik wel heb thuis gewerkt. Waarin is er gekozen voor een 
“alles of niets” principe. Iemand die 45% van de tijd thuis gewerkt heeft, maakt ook kosten, maar krijgt 
niets vergoed.

Antwoord:
Uiteraard ben ik het met jou en jouw 
collega’s eens dat een bedrag naar rato 
van het aantal dagen dat je thuis hebt 
gewerkt veel eerlijker was geweest. De 
VPW heeft dit – via onze onderhandelaar 
Marianne Wendt-  ook bepleit in het CAO 
overleg. Het bleek echter voor P-direct 
niet mogelijk om dit op korte termijn 
uitvoeringstechnisch goed te regelen.
Ik citeer daarom uit de notulen uit een van 
de overleggen waarin dit besproken is:
“Thuiswerkvergoeding.
Mevrouw Wendt merkt op dat partijen 
het eerder hebben gehad over de 
mogelijkheden van een naar rato 
thuiswerkvergoeding of een halve 
thuiswerkvergoeding. Dit bleek niet 

mogelijk. Werkgever heeft uitgelegd waarom. Vanuit de SCO werd de suggestie gedaan om dit via ‘overige kosten’ 
te regelen, omdat je dan wel zelf een bedrag kan invullen. De SCO begrijpen daarom niet goed waarom een naar 
rato bedrag of een halve thuiswerkvergoeding niet gedeclareerd zou kunnen worden. Dit leidt ook tot onbegrip bij de 
achterban. De werkgever geeft aan dat er in het systeem een automatische correctie zit ingebouwd voor de gevallen 
dat medewerkers later in dienst zijn gekomen, eerder uit dienst gaan of in deeltijd werken. Als medewerkers gebruik 
gaan maken van de optie ‘overige kosten’ en zelf bedragen gaan invullen, dan zit deze correctie er niet in. Medewerkers 
zouden dit zelf moeten doorrekenen. Werkgever vindt dit ongewenst.”

Zoals je uit bovenstaande notulen kan zien uit het verslag tussen de bonden (SCO) en de werkgever is bepleit voor een 
vergoeding naar rato en indien dit niet mogelijk was om het mogelijk te maken om een halve vergoeding te ontvangen. 
Maar beide opties zijn door de werkgever afgewezen op uitvoeringstechnische gronden.

Tot zover de uitleg van dit onderhandelingsproces als toevoeging op de nieuwsbrief. Het zijn goede en kritische vragen 
die je stelt en ik heb namens de VPW dus ook echt geprobeerd om tot een eerlijker en rechtvaardiger toekenning te 
komen, maar helaas is dit niet gelukt.

Marianne Wendt
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Belastingservice
De voorbereidingen voor het belastingjaar 2020 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 belasting-
aangifte.
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 belastingconsulenten verzorgen voor u en uw partner de aangiften over 2020 en eventueel voorgaande jaren (max. 
2 formulieren per bijdrage van € 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.

Stuur de bon voor 8 februari 2021 naar info@vpwnet.nl.
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Ariane 20 - 13, 3824 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 8 februari 2021 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 14 februari en 8 april 2021 bent u echt verhinderd?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)
 
 Den Helder   Capelle a/d IJssel   Doorn   Bergen op Zoom
 Vlissingen   Eindhoven/Oirschot   Enschede/Twente  ’t Harde
 Amsterdam   Breda    Den Haag   Havelte
 Venlo   Oegstgeest    Leeuwarden   Ermelo
 Amersfoort   Ede/Harskamp   Assen   Sluiskil/Terneuzen
 Nijmegen   Weert    Schaarsbergen  Heerlen
 Emmen   Den Bosch    Apeldoorn



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


