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Van de Voorzitter 

Beste leden,

Ik wil dit voorwoord beginnen met de mededeling dat 
uw bestuur voor het eerst sinds vele maanden weer in 
een fysieke vergadering bijeen is geweest. Uiteraard heeft 
deze vergadering plaatsgevonden onder strikte toepassing van de corona 
regelgeving die momenteel nog steeds van kracht is.
Deze vergadering is gehouden bij de collega-vakbond De Unie die 
is gevestigd te Culemborg en in het bezit is van een aantal goede 
vergaderruimtes. De reden om op deze locatie te vergaderen is 
dat onze eigen vergaderruimte niet toereikend is om met de huidige 
coronamaatregelen een vergadering te organiseren.

Naast de gebruikelijke onderwerpen heeft uw bestuur ook van gedachten 
gewisseld over de toekomst van de VPW. Al in december 2020 heeft het 
bestuur in het strategisch overleg over dit onderwerp gesproken. Kern 
van de discussie is dat het aantal leden van de VPW sterk is afgenomen 
en de verwachting is dat dit niet op korte termijn zal wijzigen.
Ondanks diverse pogingen om collega’s te motiveren lid te worden van de 
VPW heeft dat niet voldoende resultaat gehad. Thans is een ledenaantal 
bereikt die op termijn onvoldoende is om de huidige zelfstandige 
organisatie van de VPW in stand te houden.
Uw bestuur heeft daarom diverse mogelijkheden onderzocht en 
besproken, om de dienstverlening die momenteel door de VPW aan de 
leden wordt verstrekt op een verantwoorde wijze voort te zetten.
Zoals u weet is de VPW aangesloten bij het Ambtenarencentrum en werkt 
daar samen met bonden die ook leden hebben die binnen de Rijkssector 
werkzaam zijn.

De samenwerking op het gebied van Collectieve Belangenbehartiging 
(Cao) is inmiddels goed georganiseerd. Zoals u regelmatig op onze website 
kunt lezen wordt er zeer regelmatig informatie beschikbaar gesteld via 
de gezamenlijk website van de samenwerkende Rijksvakbonden (www.
rijksvakbonden.nl).

Ook de samenwerking binnen de Individuele Belangenbehartiging 
(juridische ondersteuning bij problemen) verloopt goed en deze 
samenwerking is recent uitgebreid met de participatie van de 
vakvereniging VCPS.
Het grote voordeel van deze samenwerking is dat er gebruik kan worden 
gemaakt van een werkorganisatie die contractueel gezamenlijk wordt 
georganiseerd en gebruik maakt van goed opgeleide belangenbehartigers 
en juristen. Door deze gezamenlijk werkwijze is het mogelijk om de IB-
ondersteuning die onze leden van de VPW gewend zijn voort te zetten 
en de noodzaak om binnen de VPW om een zelfstandige organisatie te 
handhaven is daardoor niet meer noodzakelijk.
Uw bestuur heeft besproken of verdere samenwerking tussen de 
vakbonden mogelijk is en heeft deze vraag voorgelegd aan de overige 
Rijksvakbonden. Hier is positief op gereageerd en de mogelijkheden 
daartoe worden nu verder uitgewerkt.
Naar verwachting zal er in het najaar van 2021 meer duidelijkheid zijn 
over deze mogelijke samenwerking en zullen de resultaten en voorstellen 
aan de leden worden voorgelegd in de ALV.

Tenslotte wil ik dit voorwoord afsluiten met de hardgrondige wens dat de 
crisissituatie die is veroorzaakt door het corona virus, binnen afzienbare 
termijn  kan worden beëindigd en we allemaal ons normale leven weer 
kunnen oppakken.
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Frank Lantsheer

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. 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
7 oktober 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 Lantsheer
Penningmeester

Hans Bokmans
Algemeen bestuurslid
Platform SOR

Frank Bosman
Algemeen bestuurslid
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Mededelingen van kantoor
Aanmelden algemene Ledenvergadering  2021
In 2020 moest de ALV verplaatst worden naar oktober en ook voor 2021 hebben we 
uiteindelijk moeten besluiten om vanwege de Corona-maatregelen de ALV naar oktober te 
verschuiven.
De ALV staat nu gepland op 7 oktober 2021 in Hotel van der Valk in Houten. 
Aanmelden voor de ALV van 7 oktober 2021 kan door een mailtje te sturen naar info@vpwnet.nl

Gegevens van onze leden
Steeds vaker worden we geconfronteerd met het feit dat leden kennelijk van adres zijn veranderd, een nieuw e-mailadres 
of telefoonnummer hebben gekregen. Wilt u dit aan ons doorgeven? Ook als leden elders zijn gaan werken of met 
pensioen zijn gegaan is dat een wijziging waarvan wij alleen maar op de hoogte kunnen zijn als ze dat zelf aan ons 
hebben doorgegeven.

Ledenwerfactie
Vaak melden nieuwe leden zich aan via collega’s die al lid zijn van de VPW. Daar zijn we heel blij mee en dat is de reden 
dat de VPW de leden die een collega lid maken daar een ruime bonus voor gaat geven. Een bedrag ter grootte van een 
half jaar lidmaatschap! Dat mag best eens.
Kijk op de pagina 15 en 16 en maak al je collega’s lid.

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. 

Stel je vragen aan de VPW bij voorkeur per mail: info@vpwnet.nl
Dit omdat het kantoor minder frequent bezet is i.v.m. werken vanuit huis. 

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen

Nieuwe leden:
Mw. G. Neijsen    - WVL
Dhr. M.C. Jobse    - VWM
Dhr. A. van Loenen   - VWM
Dhr. M.L.W.A. Budde   - KNMI
Mw. L.C. Mokkenstorm   - KNMI
Dhr. F.J.H.M. Hogenkamp  - Bestuursstaf
Dhr. P. Kelderman   - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. J.J.J. Moller    - VWM
Dhr. J.J. van Deelen   - Gep. lid
Dhr. P. Klok    - Gep. lid

Gaat u verhuizen of de actieve dienst verlaten?
Wilt u het aan het secretariaat van de VPW doorgeven als u gaat verhuizen of als u de actieve dienst gaat verlaten. 
Personeelszaken geeft deze wijzigingen niet door.
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Meer datadiefstal geconstateerd bij datalekken in 2020

Afgelopen jaar ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maar liefst 1.173 meldingen van datalekken waarbij 
hacking, malware of phishing werd gebruikt voor het stelen van persoonsgegevens. Dit is een stijging van 30% ten 
opzichte van 2019. In dat jaar was er nog sprake van een stijging van 25%.

Wat is cybercrime?
Virussen, phishing, ransomware, identiteitsfraude, drive-by-downloads; er zijn talloze vormen en soorten van 
cybercrime oftewel strafbaar gedrag rondom computers en netwerken.
Cybercriminelen hebben het vaak voorzien op gevoelige online informatie zoals uw wachtwoorden en gebruikersnamen. 
Daarmee kunnen zij toegang krijgen tot uw persoonlijke accounts en dus ook tot bedrijfsgeheimen.
Criminelen gebruiken persoonsgegevens namelijk voor oplichting of om identiteitsfraude mee te plegen. Naar schatting 
zijn er in 2020 tussen de 600.000 en 2.000.000 personen getroffen door een datalek waarbij er sprake was van maar 
één inlogstap.

Waan u niet te snel veilig met antimalwaresoftware; 
cybercrime staat niet stil. Regelmatig verschijnt 
er malware die beveiligingssoftware om de tuin 
weet te leiden. Bovendien heeft u niets aan 
antimalwaresoftware als u in de val van een 
phishingbericht tuint. Spookfacturen en andere 
nepberichten zijn soms erg overtuigend, ook voor 
het getrainde oog. Het is dus zaak om maatregelen 
te nemen die de digitale veiligheid van uw organisatie 
zo veel mogelijk garanderen.

Wachtwoord en sms 
Vooral bij datalekken door hacking, malware of 
phishing kan ‘meerfactorauthenticatie’ de schade 
beperken of voorkomen. Bij meerfactorauthenticatie 
moet op minimaal twee verschillende manieren 
worden ingelogd. Denk bijvoorbeeld aan het 
inloggen via een wachtwoord in combinatie met een 
code per sms.

Diefstal of ransomware-aanval
De AP meldt dat een datalek steeds vaker ontstaat doordat hackers al langere tijd in een netwerk aanwezig zijn. Die 
tijd gebruiken zij om het netwerk goed te verkennen. Door het verwerven van bijvoorbeeld meer bevoegdheden, 
zoals systeembeheerdersrechten, kunnen zij overgaan tot diefstal van persoonsgegevens of het uitvoeren van een 
ransomware-aanval.

Meldplicht
Als uw organisatie als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ persoonsgegevens van bijvoorbeeld klanten of medewerkers 
is kwijtgeraakt of per ongeluk heeft gedeeld, moet u dat volgens de meldplicht datalekken melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP).  Een datalek kan een hack zijn, maar ook bijvoorbeeld door het verliezen van een usb-stick. 
Als de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt, hierdoor waarschijnlijk een hoog risico op schade lopen, 
moet uw organisatie hen ook nog zelf op de hoogte stellen.
De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016 en is ook opgenomen in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Blijkt dat een datalek het gevolg is van onvoldoende beveiligingsmaatregelen, dan kan 
de AP een boete aan de nalatige organisatie opleggen. De boete kan oplopen tot in de miljoenen.

Totaal aantal datalekken gedaald 
Hoewel er sprake is van een enorme groei van het aantal datadiefstallen bij datalekken is het totaal aantal 
datalekmeldingen (24.000) gedaald ten opzichte van 2019 (27.000). De daling van 11% komt vooral doordat 
incassobureaus hun werkwijze hebben verbeterd. Daardoor zijn er minder betalingsherinneringen bij de verkeerde 
ontvangers terechtgekomen. Bij dergelijke datalekken was er dus geen sprake van kwade opzet.

Bron: OR Rendement
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De ouderen onder u herinneren zich vast nog de tweedeling 
die er was in de wereld van de ziektekostenverzekeringen. Je 
had de mensen die in het ziekenfonds zaten en de mensen 
die particulier verzekerd waren tegen ziektekosten. Dit 
systeem heeft tot 2006 gefunctioneerd, toen het geheel van 
ziekenfonds- en particuliere verzekering werd vervangen 
door de basisverzekering Curatieve Zorg, uitgevoerd door 
zorgverzekeraars.

Met de invoering van de zorgverzekering kwam het 
onderscheid tussen particuliere ziektekostenverzekeringen 
en ziekenfonds te vervallen. Tevens kwamen de speciale 
regelingen voor ambtenaren te vervallen.

Het mechanisme van marktwerking werd ook voor de 
zorgsector ingevoerd. Zorgverzekeraars concurreren om 
de gunst van de verzekerden en zorgverleners concurreren 
om via het proces van zorginkoop gecontracteerd te 
worden door de zorgverzekeraars.

Deze verplichte zorgverzekering geldt voor alle 
Nederlanders en geldt wederzijds, d.w.z. dat de 
verzekeringsplichtigen zich moeten verzekeren en de 
verzekeraars verplicht zijn iedereen te accepteren. De 
overheid stelt de inhoud van de basisdekking vast.

Eigen risico 
Voor volwassenen geldt sinds 1 januari 2008 een 
‘eigenrisicoregeling’. 
Er zijn 2 redenen waarom de overheid het eigen risico 
heeft ingevoerd:
• De verzekeringspremie blijft lager, doordat u zelf het 

eerste deel van uw zorgkosten betaalt;
• U wordt bewuster van de kosten voor zorg.
Je betaalt een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent 
en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Het eigen 
risico is een verplicht bedrag om te betalen. In 2021 is het 
eigen risico € 385,-. Je betaalt dus zelf de eerste € 385,-. 
Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.

Voor welke zorg betaalt u geen eigen risico?
• Bezoek aan de huisarts
• Bezoek aan de huisartsenpost
• Zorg van de verloskundige en kraamzorg
• Wijkverpleging
• Bepaalde (keten)zorg bij een aantal chronische 

ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij 
de behandeling van deze ziekten zijn verschillende 
zorgverleners betrokken. Bijvoorbeeld huisarts,  
diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en 
fysiotherapeut.

• Nacontroles en reiskosten bij orgaandonatie
• Gecombineerde leefstijlinterventie (zorg voor mensen 

met obesitas)
• Echter voor de meeste zorg uit de basisverzekering 

geldt wel een eigen risico.

Denk dan aan:
• Röntgenfoto laten maken
• Bezoek medisch specialist in het ziekenhuis
• Vervoer met de ambulance
• Bloedonderzoek
• Geestelijke gezondheidszorg

Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt grotendeels 
vergoed vanuit het basispakket. Denk aan een bezoek 
aan de tandarts of mondhygiënist. Ook betaalt u voor de 
mondzorg voor kinderen geen eigen risico. Dit betekent 
dat u bijvoorbeeld controles en gaatjes niet zelf hoeft te 
betalen. Beugels, kronen, bruggen en implantaten voor 
jongeren worden niet vergoed.

Voor kinderen tot 18 jaar geen eigen risico
Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. 
Dit geldt voor alle zorg uit het basispakket van de 
zorgverzekering. Als uw kind 18 wordt, dan moet hij of 
zij zelf een zorgverzekering afsluiten en premie betalen 
voor de basisverzekering. Ook geldt dan het eigen risico 
voor uw kind.

Eigen risico gespreid betalen
Bij de zorgverzekeraar kunt u een betalingsregeling 
afspreken en het eigen risico gespreid in termijnen 
betalen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
Heeft u een relatief laag inkomen (en weinig spaargeld)? 
Dan kunt u zorgtoeslag aanvragen. In de zorgtoeslag zit 
ook een tegemoetkoming voor het eigen risico.

Vrijwillig hoger eigen risico
U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen met 
€ 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar 
geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de 
basisverzekering. Realiseer u wel dat, op het moment dat 
u zorg uit het basispakket gaat gebruiken, u wel veel meer 
moet betalen, omdat u eigen risico immers veel hoger is.

Voorbeeld verhoogd eigen risico: 
Kiest u het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500)? Dan 
betaalt u dus € 885 (€ 500 + het verplichte eigen risico van 
€ 385) bij bijvoorbeeld een behandeling in het ziekenhuis.

Wees u dus bewust van het risico dat u neemt met een 
hoger eigen risico.

Zorgverzekering
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Als er een naaste is overleden, kom je terecht in een achtbaan van emoties. Je hele wereld staat op z’n kop. Sowieso ben je 
geschrokken als het overlijden onverwacht is, maar ook verdrietig, misschien soms ook opgelucht als het een lange lijdensweg 
was.
Zorgverleners condoleren en vragen dan al snel: ‘Legt u zelf contact met de uitvaartondernemer?’ Maar denk dan even goed 
na, neem even de tijd en overleg met de naaste familieleden.

Overleg met de naaste familie.
Waar je dierbare ook is overleden, bespreek altijd de volgende punten:
• Is er een uitvaartverzekering? Zo ja, wat voor soort? Een verzekering in natura of in geld.
• Is er een testament? Is er een executeur testamentair aangewezen? Zo niet kies dan zelf een van de familieleden 

die het vertrouwen van de anderen geniet en laat diegene de contactpersoon zijn. Hij of zij is dan de opdrachtgever 
voor de uitvaart en kan ook het beste de (geld)zaken gaan afhandelen.

• Wil je de overledene laten opbaren? Zo ja, waar?
• Wordt het een crematie of begrafenis? Begraven is duurder en afhankelijk van grafrechten die per gemeente 

verschillen. En wanneer? In het weekend is alles duurder.
• Eenvoudige of dure kist? Of lijkwade?
• Is er een mooie foto van de overledene die gebruikt kan worden (op de kist, bij het condoleanceregister en/of op 

de kaart)

Keuze uitvaartondernemer
Dit is de allerbelangrijkste keuze. Als er een uitvaartverzekering is, is het wel verstandig om de verzekeringsmaatschappij als 
eerste te bellen. De verzekeraar heeft doorgaans eigen uitvaartverzorgers of contracten met bepaalde uitvaartverzorgers.
Je mag altijd zelf een uitvaartverzorger kiezen, maar overleg wel met de verzekeraar, want doorgaans krijg je dan 
aanzienlijk minder vergoed.

Niet doen
• Niet direct een uitvaartondernemer bellen; eerst overleggen met elkaar en de uitvaartverzekering bellen.
• Niet accepteren als b.v. de zorginstelling al keuzes maakt over de te kiezen ondernemer of de overledene alvast wil 

vervoeren.
• Niet overhaast een offerte tekenen.
• In verzorgingshuis: niet toezeggen dat de kamer al na drie dagen leeg is; dat is ondoenlijk en niet nodig. Meestal 

heb je een week en dat is al erg weinig tijd.
• Neem nog niks mee, zeker geen kostbare spullen. Gebruik ook de bankrekening van de overledene niet om geld 

over te boeken. Dat kan worden opgevat als het aanvaarden van de erfenis. Als de overledene schulden had, ben 
jij daar dan aansprakelijk voor. 

• Officieel moet je een overlijden zo snel mogelijk melden aan de bank van de overledene, maar realiseer je dat de 
rekening na melding ‘op slot’ gaat (behalve bij een en/of rekening). Je kunt ook wachten met het melden bij de 
bank tot na de uitvaart, mede omdat je van een geblokkeerde rekening niet meer kunt betalen en de uitvaart nog 
wel betaald moet worden.

Bij een gecompliceerde 
nalatenschap en/of ruzie in de 
familie is het beter dat de rekening 
wel zo snel mogelijk op slot gaat, 
totdat duidelijk is welke erfgenamen 
er zijn en waar ze recht op hebben.

Wel doen 
• Heb tijdens het overleg met de 

familie geduld en compassie 
met elkaar; iedereen is moe en 
verdrietig en iedereen reageert 
weer anders. 

• Degene die de geldzaken na een 
overlijden gaat afhandelen, kan 
het best ook de opdrachtgever 
van de uitvaart worden. Denk er 
goed over na als van een ouder 
echtpaar iemand is overleden. 

Stappenplan voor nabestaanden
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In zo’n geval kan een van de kinderen mogelijk beter 
opdrachtgever worden dan de overgebleven partner. 
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling 
van de uitvaart en is aanspreekpunt bij onenigheid 
met de uitvaartondernemer.

• Na familieberaad en overleg met de uitvaartverzekeraar 
bel je de uitvaartondernemer van je keuze en ga 
je alles afspreken. Blijf bij jezelf en bij jullie eigen 
wensen. Bestudeer de offerte voordat je tekent.

• Probeer iedereen, jong en oud, een passende taak 
naar draagkracht te geven. Bespreek samen welke 
muziek er zal worden gespeeld. Misschien willen jullie 
een PowerPoint-presentatie bij de uitvaart: wie zoekt 
de foto’s uit en wie zet het in elkaar? Zorgt iemand 
voor een condoleanceboek of bloemen? Wie spreken 
er tijdens de plechtigheid en laat dit even lezen aan een 
van de anderen, zodat jullie niet tijdens de plechtigheid 
voor akelige verrassingen komen te staan.

Voorbereiding
Het is voor de nabestaanden altijd ongelooflijk fijn als 
ze op een afgesproken plek alles kunnen vinden wat ze 
nodig hebben. De eventuele uitvaartpolis, de overige 
verzekeringspolissen en officiële papieren, een goed 
overzicht met wensen zoals de muziek die de overledenen 
mooi vond en de mensen die uitgenodigd moeten worden. 
Als dit soort belangrijke beslissingen vooraf genomen zijn 
en vastliggen, scheelt dat heel veel stress.

De kosten
Een uitvaart hoeft niet duur te zijn, want een klein intiem 
afscheid dat weinig kost kan warm, prachtig en onvergetelijk 
zijn. Het gaat om de toespraken, de herinneringen, de 
muziek, de tranen, het troosten, het samenzijn. Bedenk 
wel dat ogenschijnlijk kleine dingen de rekening enorm 
veel hoger kunnen maken. Een foto op de kaart, een extra 
drankje na de uitvaart etc.

Het basistarief van de ondernemer
Uitvaartondernemers of uitvaartverzorgers die 
samenwerken met een verzekering hebben een basistarief. 
Het tarief varieert tussen de € 1500 en € 2500 en er is ook 
nog eens een groot verschil wat er onder het tarief valt.
Bij verzekeraars is het meestal zo dat de uitvaartverzorger 
eenmaal – op de dag van het overlijden – langskomt en 
alle keuzes doorspreekt. Daarna moeten de nabestaanden 
veel zelf regelen. Kleine lokale uitvaartondernemers 
begeleiden de nabestaanden vaak door dagelijks langs 
te komen. Bij sommige ondernemers zit deze begeleiding 
in het basistarief, dat om die reden wat hoger kan zijn. 
Sommige verzekeraars hebben een basistarief, maar 
rekenen voor elke handeling (bijvoorbeeld huisbezoek bij 
een thuisopbaring) een extra bedrag. Dan kan de rekening 
erg oplopen.

Naturaverzekering
Bij een naturaverzekering ben je verzekerd voor diverse 
diensten op het gebied van de uitvaart en vaak ook nog 
een klein bedragje voor wat aanvullende zaken die je zelf 
kan kiezen.
Bij een langlopende naturaverzekering zijn er soms zaken 

verzekerd die niet meer bij 
deze tijd passen of waar 
geen gebruik van gemaakt 
gaat worden. Bijvoorbeeld: 
meerdere  volgauto’s, zes 
dragers, een kerkdienst 
met orgelspel. Het komt 
voor dat nabestaanden 
geen gebruik maken van 
deze diensten en vragen of 
ze geruild kunnen worden 
tegen andere kosten. Dan 
is er doorgaans best wat 
mogelijk, maar je moet er 
wel zelf om vragen en je 
hebt er geen recht op.
In de naturaverzekering 
zit vrijwel altijd een 
simpele standaardkist, 
een eenvoudige kaart 
etc. Realiseer je dat als je een luxere kist uitkiest of een 
bijzondere kaart met foto van de overledene wil, er dan 
doorgaans bijbetaald moet worden.
Het voelt akelig om tijdens het overleg met de 
uitvaartondernemer over kosten te praten, maar probeer 
dat toch ter sprake te brengen, zodat je niet achteraf met 
een onverwachts hoge rekening geconfronteerd wordt.

En dan na de uitvaart…
Na de uitvaart ben je als nabestaande nog niet klaar 
met het geregel. Juist in de daarop volgende weken en 
maanden komt er nog van alles op je af. De rekening van 
de uitvaart moet vrij snel betaald worden, als het nog niet 
gebeurd was, moet nu toch echt de bank geïnformeerd 
worden dat hun rekeninghouder is overleden, de kamer 
van het verzorgingstehuis moet leeg en schoongemaakt 
worden of misschien moet er een heel huis leeggeruimd 
worden.
Waar begin je? Wie doet wat? Je moet vooral een paar 
dingen niet overhaast doen. 

Niet doen 
• Niet direct telefoon en/of internet opzeggen. Voor 

het afhandelen van allerlei zaken heb je e-mail nodig, 
soms moet je inloggen met tweestapsverificatie (dan 
krijg je een sms op de telefoon van de overledene). 
Als je telefoon en  internet hebt opgezegd, kom je   
nergens meer in! Ook gaan foto’s   en e-mails verloren.

• Niet te snel een heel huis opruimen, neem geen 
overhaaste beslissingen. Als de fotoalbums in de 
container zijn beland is dat onherstelbaar, weg is weg.

Maak een paar dozen met dingen waar je ook maar even 
bij twijfelt, wegdoen kan altijd nog. Maak ook een doos 
voor ‘degene die niks hoeft’. Die kan spijt krijgen; je kunt 
de doos een jaar later misschien overhandigen.
De overheid heeft een heel handige checklist voor wat 
te doen na overlijden, zoek op ‘Overlijden: wat moet ik 
regelen?’ bij www.rijksoverheid.nl
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Welke papieren zijn nodig?
• Akte van overlijden is altijd nodig. Een arts heeft de dood vastgesteld en vervolgens zal de uitvaartondernemer het 

overlijden melden bij de gemeente waar de overledene stond ingeschreven. De gemeente maakt een document op, 
waarin toestemming wordt gegeven voor de uitvaart.

• Verklaring van erfrecht is soms nodig. In bepaalde standaard situaties is geen verklaring van erfrecht nodig. De 
voorwaarden hiervoor zijn: 
-  Er is een langstlevende partner (echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner) en eventuele kinderen;
-  De overledene heeft geen testament opgesteld;
-  Het totale saldo van alle bankrekeningen van de overledene is lager dan €100.000,-.
In plaats van het opmaken van een verklaring van erfrecht moet de langstlevende een verklaring tekenen. Deze 
verklaring moet worden getekend zodat de bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de (juridische en 
fiscale) gevolgen van het vrijgeven van de bankrekeningen.

• Testament (als dat er is), ook een testament op langstlevenden. Iedereen die ooit een testament heeft gemaakt 
staat geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Bij het Centraal Testamentenregister kun je 
schriftelijk informeren bij welke notaris het testament is gemaakt. Je moet dan wel de overlijdensakte meesturen. 
Als je weet bij welke notaris het testament is opgesteld, kun je hier een kopie van het testament opvragen. Is er 
inderdaad een testament, dan moet de erfenis zo worden verdeeld als in het testament is aangegeven.

• Verklaring Centraal Testamentenregister (CTR) dat er géén testament is, kan soms nodig zijn.
• Verklaring van executele, als de overledene een executeur (persoon die de nalatenschap regelt) heeft aangewezen.

Een huis leeg maken
Doe ook nu aan ruzie-preventie. Loop met de erfgenamen door het huis en inventariseer wie wat wil hebben. Veel 
erfenisruzies hebben een emotionele achtergrond. “Ik heb veel meer tijd gestoken in de mantelzorg” of “Jij hebt al 
zoveel, ik kan het veel beter gebruiken.”
Probeer elkaar te respecteren en naar de emotie achter de argumenten te kijken.
Als de overledene nog thuis woonde, is er een berg aan huisraad over.
Misschien kan een van jullie spullen die nog waarde hebben, verkopen op Marktplaats. Spreek af of de verkoper de 
opbrengst mag houden of dat die gedeeld moet worden. Kringloopwinkels willen tegenwoordig veel van onze spullen 
niet meer hebben; hun opslag is overvol.
Je kunt zaken dan op Gratisaftehalen.nl zetten.
De huur van een huurwoning moet worden opgezegd. Het huurhuis moet weer in de oorspronkelijke staat aan de 
verhuurder worden terug geven. Als er een koopwoning is, zijn er twee mogelijkheden. 1: één van de erfgenamen gaat 
er wonen. Hij of zij moet dan de andere erfgenamen uitkopen. 2: geen van de erfgenamen gaat er wonen. Dan moet 
het huis te koop worden gezet, waarna de winst of het verlies moet worden gedeeld.
Tip: hypotheekrente kan mogelijk omlaag 
Probeer als achterblijvende echtgenoot of geregistreerd partner met een hypotheek een lagere rente bij de bank te 
bedingen. Veel banken rekenen geen boeterente in deze situatie. Kaart dit wel zo snel mogelijk aan, liefst binnen een 
half jaar of jaar. 
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Stappenplan
1. De rekening van de uitvaart goed controleren en als die correct is, betalen.
2. Maak een boedelbeschrijving (niet te verwarren met inboedel), dat wil zeggen: alle bezittingen, tegoeden en 

schulden van de overledene in kaart brengen. Waardevolle zaken zo nodig laten taxeren.
3. Wie zijn de erfgenamen? Is er een testament, dan staat dit als het goed is duidelijk beschreven. Is er geen 

testament, dan geldt de wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling geeft de rangorde aan waarin de erfenis 
verdeeld moet worden en die is simpel. De langstlevende echtgenoot of partner krijgt de volledige nalatenschap 
van de overledene. Zijn er kinderen, dan hebben zij een vordering op de langstlevende ouder. Komt deze te 
overlijden, dan krijgen de kinderen het deel waar zij recht op hebben. Is er geen partner en zijn er geen kinderen, 
dan erven ouders, broers en zussen.

4. Beslissen of jullie de erfenis aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. 
Had de overledene meer schulden dan bezittingen, dan moet je de erfenis beneficiair aanvaarden om te 
voorkomen dat je niet met de schulden komt te zitten. Een schuldeiser kan de schulden namelijk niet op de 
erfgenamen verhalen als deze hoger zijn dan de totale erfenis. 
Wees voorzichtig met wat je doet. Neem je geld op van de rekening van de overledene, maak je gebruik van 
zijn of haar auto of neem je spullen uit het huis mee, dan heb je hierdoor de erfenis voor de wet al aanvaard. 
Onderneem dus geen actie voor je weet wat je kunt verwachten.

5. Bepalen wie de erfenis afhandelt. Is er een executeur aangewezen door de overledene? Zo niet: wijs iemand uit 
jullie midden of een professional aan die de geldzaken gaat afhandelen. Meestal machtigen de erfgenamen één 
erfgenaam om de erfenis van de overledene af te handelen. Dit is dan de executeur.  Door de volmacht worden 
de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam. 
Heb je even tijd nodig om de boel op een rijtje te zetten, dan is er het recht van beraad.

6. Contracten en abonnementen opzeggen (behalve telefoon en internet), rekeningen (na controle) betalen. Aan het 
pensioenfonds (en andere officiële instellingen)het adres doorgeven van de executeur i.v.m. toezenden van de 
jaaropgave of andere belangrijke stukken.

7. Aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting doen. De belastingdienst stuurt na het overlijden zo snel mogelijk 
een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-formulier) naar de erfgenamen. Meestal heb je dit formulier 
binnen drie maanden in de bus. Over het lopende jaar moet tot het moment van overlijden over het inkomen van 
de overledene met de belastingdienst worden afgerekend. De betaalde inkomstenbelasting mag je in mindering 
brengen op de aangifte voor de erfbelasting. Want ook over het bedrag dat de erfgenamen krijgen moet belasting 
worden betaald. Deze belasting heet erfbelasting. Een aangifteformulier wordt door de belastingdienst ongeveer 
vier maanden na het overlijden aan de erfgenamen verstrekt en moet binnen acht maanden na het overlijden 
worden ingevuld en ingediend. Je kunt hier wel uitstel voor aanvragen.

8. Vaststellen waar erfgenamen recht op hebben en uitbetalen. Aan het eind van de rit, als alle rekeningen van de 
overledene zijn betaald, de belastingen zijn afgehandeld, de goederen van de overledene zijn verdeeld en er 
alleen nog een bepaald tegoed op de bankrekening van de overledene staat, kun je hiervoor een verdeling voor 
de erfgenamen maken. De erfgenaam die de erfenis heeft afgehandeld maakt een overzicht waarin staat hoeveel 
iedere erfgenaam krijgt. Bij dit overzicht moet je rekening houden met de zogenaamde verkrijgingen (bijv. de 
waarde van de verkregen inboedelgoederen) die de erfgenamen al hebben ontvangen. Als alle erfgenamen 
akkoord gaan met het verdelingsoverzicht, kan het geld worden uitbetaald.

9. Na afloop Verklaring van kwijting en decharge laten ondertekenen door de erfgenamen.

Bron: De nationale adviesbalie, Plusonline, Rijksoverheid
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OR-artikelen
Tijd en zorgvuldigheid  

“Onze OR is vrijwel geheel vernieuwd na de verkiezingen. Onze bestuurder heeft op de eerste bijeenkomst een 
instemmingsverzoek ingediend. Na uitleg van de werkgever heeft de meerderheid van de leden direct na de vergadering haar 
akkoord gegeven. Kan dit?”
Wat betreft de instemmingsprocedure is de Wet op de ondernemingsraden duidelijk. De ondernemer legt het voorgenomen 
besluit schriftelijk aan de OR voor, plus zijn beweegredenen en de gevolgen van het besluit. Daarna volgt minimaal 
een keer een overlegvergadering, waarin het voorgenomen besluit besproken kan worden. Na het overleg deelt de 
ondernemingsraad zo spoedig mogelijk, schriftelijk en beargumenteerd mee of hij al of niet instemt.
Daarna deelt de bestuurder zijn besluit mee, ook weer schriftelijk. In de praktijk zie je dus dat een instemmingsverzoek 
(minimaal) in een reeks van drie vergaderingen wordt afgehandeld: OR-vergadering, overlegvergadering, OR-vergadering.
Bij haast: extra overlegvergadering
Als er haast geboden is, kan in overleg daarvan worden afgeweken. Bijvoorbeeld door binnen korte tijd een extra 
overlegvergadering in te plannen. Maar dan moet de OR goed voorbereid zijn, goed in beeld hebben wat het voorgenomen 
besluit behelst én wat de gevolgen zijn. In ieder geval moet de OR de tijd hebben om ook elders informatie te vergaren, 
bijvoorbeeld door het inschakelen van een deskundige of door de achterban te raadplegen.

Bron: OR-net

OR-leden van VPW

VWM:
Nol van Lith, voorzitter
Michael Luijendijk, secretaris
Richard Goudriaan, GOR lid
Jose Teunissen, plv GOR lid
Teus Brouwer
Erwin van Bussel
Rik Eijer
Joost Jansen
Nico Kalfics
Guus de Meijer
Wouter Vastrik

KNMI:
Adri Huiskamp
Lone Mokkenstorm
Jos Veeken

Zee & Delta:
Mark le Croix

Zuid-Nederland:
Jean Geurts

West-Nederland Noord:
Jan Wever
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Elf tips voor samenwerking tussen OR en vakbond

De ondernemingsraad en de vakbond 
vertegenwoordigen allebei  de werknemers van een 
organisatie. Zij doen dat elk op een andere manier.
Het is nuttig om goed samen te werken en elkaar niet 
als concurrent te zien. Hoe en wanneer levert dat 
voordelen op?

1. Het lijkt zo gemakkelijk. De ene 
werknemersvertegenwoordiger zoekt de  andere 
op. De vakbond  en de ondernemingsraad 
hebben echter hun eigen taken en wettelijke 
bevoegdheden. Stem met elkaar af waar je 
samenwerkt en waar niet, zodat je conflicten 
voorkomt.

2. Kijk goed naar de belangen van beide partijen. De 
or behartigt de belangen van alle werknemers en 
heeft oog voor de belangen van de organisatie. 
De or overlegt daarover op grond van de WOR 
met de directie. De vakbonden richten zich 
primair op de eigen leden in de organisatie of 
in  de  sector, maar doen dat met een bredere 
blik naar alle werkenden. Zij ondersteunen in 
tegenstelling tot de or, ook individuele !eden.

3. De or behandelt individuele klachten niet zelf maar kan werknemers doorverwijzen naar de vakbond. De 
ondernemingsraad moet natuurlijk wel in actie komen als een klacht gedeeld wordt door een deel van de achterban. 
Dat is een reden om bij de bestuurder aan de bel te trekken.

4. Ondanks de verschillen overlappen de invloedsferen van vakbond en de or elkaar. Dat zie je bij de oprichting van de 
or, de or-verkiezingen, de arbeidsvoorwaarden, de ruimte in cao voor de or en de inbreng van de or in het sociaal 
plan.

5. De WOR geeft de vakbonden het recht om bij or-verkiezingen als eerste een kandidatenlijst in te dienen. Vraag bij 
de bond na welke criteria voor kandidaten ze hanteren. Hoe krijgt de or goede kandidaten?

6. De vakbond is voor de werkgever de eerste onderhandelaar over arbeidsvoorwaarden. De afspraken hierover staan 
in de cao. De cao kan de or ruimte bieden om te onderhandelen, maar ook afspraken bevatten die ook onder het 
instemmingsrecht van de ondernemingsraad vallen. Dat is bij  voorbeeld het  geval bij afspraken over werktijden, 
opleiding en functiewaardering. Het instemmingsrecht van de or op deze onderwerpen vervalt als de vakbond 
hierover afspraken maakt in de cao. Kijk daar  om goed in de cao welke rechten de ondernemingsraad heeft.

7. De or let er onder andere op dat de cao en de wetgeving goed worden nageleefd. Het goed begrijpen van de cao is 
dan een vereiste bij deze controlerende taak. Vraag de vakbondsbestuurder om te helpen als er on  duidelijkheden 
zijn over een cao-afspraak.

8. De or weet soms beter wat er leeft in de organisatie dan de vakbond. Je kunt bij de vakbond aangeven welke 
onderwerpen je graag in de cao geregeld wilt zien.

9. Als er een nieuwe vakbondsbestuurder komt, is dat een goede gelegenheid om contact te zoeken met de bond. 
Maak kennis met elkaar en maak een afbakening van taken.

10. Een reorganisatie kan personele gevolgen hebben. De vakbonden onderhandelen van oudsher over een sociaal 
plan. Ook de or is betrokken bij de reorganisatie en  het sociaal plan. De or heeft het adviesrecht bij een 
organisatieverandering. Alhoewel een sociaal plan niet instemmingsplichtig is, kunnen er wel regelingen in staan die 
instemmingsplichtig zijn. Als de gevolgen van een reorganisatie niet kunnen worden besproken met een vakbond, 
dan kan de or de onderhandelingen voor het sociaal plan op zich te nemen.

11. De vakbond heeft op grond van het Burgerlijk Wetboek het enquêterecht. Dit mag worden ingezet als de vakbonden 
ernstig wanbeleid binnen een organisatie vermoeden. De vak bond of de toezichthouder kan dan een verzoek 
indienen bij de bestuurder. De aanvrager moet vervolgens de or vragen om zijn standpunt, op grond van artikel 
2:349 uit het BW. Daarna behandelt de Ondernemingskamer in Amsterdam dit verzoek. Als je als or wanbeleid 
vermoedt, kun je de vakbond om hulp vragen.

Door: Wanne van den Bijllaardt
Opleidingscoördinator van trainings- en adviesbureau OR Academy
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Vraag & Antwoord
Vraag 1.
Ik las jullie nieuwsbrief over de afgebroken cao-onderhandelingen. Ik ben me rot 
geschrokken. Met name op het punt van de mogelijkheid maximaal 3 jaar vóór de 
pensioendatum eerder te stoppen met werken. 
Al met al moet ik door het opschuiven van de AOW-leeftijd jaren langer werken en 
ik moet zeggen: ik ben inmiddels moe, zeer moe, soms gewoon uitgeput. Continue reorganisaties en 
veranderingen dragen bij aan die vermoeidheid en leidden ertoe dat ik de afgelopen jaren meerdere 
keren voor langere perioden geestelijk en fysiek ziek ben geweest. 
Als ‘oudere’ werknemer haak ik langzaam maar zeker af, trek ik het steeds minder.
Daarom was de nieuwe mogelijkheid in het jongste pensioenakkoord om toch eerder te kunnen stoppen 
voor mij een enorm lichtpunt. Nu lees ik dat onze werkgever in eerste instantie niets voor toepassing van 
deze mogelijkheid voelt. Kan zij dat zomaar doen? Wat is het belang van de werkgever om het niet toe 
te passen?

Antwoord:
De VPW begrijpt jouw teleurstelling heel goed en kent het belang en de 
wens van veel medewerkers om eerder te kunnen stoppen met werken, 
zeker ook voor de medewerkers die op hun tandvlees moeten bijten om 
de eindstreep te halen. Dit is ook de reden waarom de VPW dit punt in de 
cao-inzet heeft opgenomen. 

De wet maakt het mogelijk dat werkgevers hun oudere werknemers 
de komende vijf jaar een uitkering aanbieden ter hoogte van de AOW. 
De werkgever moet dit dan wel zelf betalen. En daar zit dus ook het 
belang van de werkgever om geen gebruik te maken van deze wettelijke 
mogelijkheid. De werkgever vindt het simpelweg te duur. Daarbij komt 
dat de werkgever zegt dat zij alle medewerkers nodig heeft binnen de 
rijksdienst, mede omdat het steeds lastiger wordt om voldoende nieuwe 
medewerkers te werven. 

Dus het kan inderdaad dat de werkgever niet meewerkt aan de 
mogelijkheden die de wet biedt om medewerkers eerder met pensioen 
te laten gaan. Maar de cao-onderhandelingen zijn nog steeds gaande en 
uiteraard geeft de VPW dit punt niet zomaar op. 

Vraag 2:
Zojuist heb ik de nieuwsbrief gelezen waarin onder andere staat dat er pas over het eerder stoppen met 
werken gesproken kan worden - wat de werkgever Rijk betreft - als er bereidheid is van de bonden om 
de PAS -regeling te hervormen. 
Graag wil ik mijn stem op dit punt aan jullie kenbaar maken. Wat mij betreft wordt er niet getornd 
aan de PAS-regeling. Ik begrijp werkelijk niet hoe de werkgever erbij komt de ‘eerder stoppen met 
werken regeling’  te koppelen aan het bespreken van de PAS-regeling. Beiden zijn gericht op de ‘oudere’ 
werknemer. Daar waar de meer oudere werknemer die drie jaar voor zijn AOW-leeftijd zit, de gelegenheid 
zou drie jaar krijgen om al eerder te stoppen, is het van de werkgever blijkbaar de bedoeling de ‘iets 
minder oude werknemer’ zwaarder te belasten door de uren die hem/haar ter beschikking staan om ‘bij 
te tanken’ te ontnemen. Een vreemde gedachtenkronkel.

Antwoord:
Nee, als het aan de VPW ligt, gaat de PAS-regeling zeker niet afgeschaft worden. Een  structurele regeling zoals de 
PAS-regeling inruilen voor een tijdelijke regeling, die alleen de komende vijf jaar van kracht zou zijn, is voor de VPW 
geen begaanbaar pad.
De VPW houdt je op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Marianne Wendt



VPW…. dat is jouw 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)

Adres    : ………………………………………………………………………………………………

Postcode / woonplaats : ………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum  : ………………………………… GSM…………………………………………………… 

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  : ………………………………………………………………………………………………

Dit aanmeldingsformulier kunt u sturen naar:
VPW, Ariane 20, Kamer 13, 3824 MB Amersfoort of mailen naar: info@vpwnet.nl



 - Ledenwerfactie! - 

Jij bent VPW-lid en weet als geen ander wat de VPW voor haar leden kan betekenen. Maar 
weten je collega’s waarom het belangrijk is om lid te worden?

Waarom zou je jouw collega lid maken?
• Samen sta je veel sterker.

• De VPW beschikt over veel juridische kennis en ervaring. 

• De VPW staat klaar met advies over werk, loopbaan en inkomen. 

• Bij een arbeidsconflict sta je als VPW-lid niet alleen tegenover je werkgever.

• De lijnen binnen de VPW zijn kort, de VPW is altijd dichtbij.

De VPW heeft geen binding met een bepaald geloof of politieke partij en respecteert en 
eerbiedigt de overtuiging van haar leden. Zo kan iedereen zich bij de VPW veilig, vertrouwd en 
begrepen voelen.

Wat kost het?
De contributie bij de VPW is maar € 12,50 per maand.

Bovendien kan je via IKB nog een deel van je contributie terugkrijgen.

AANMELDEN BIJ DE VPW

Nieuw leden zijn van harte welkom bij de VPW!!!

VPW-leden die een nieuw lid werven krijgen een bonus van maar liefst € 75,-.

Het nieuwe lid krijgt een welkomstbonus van € 25,-.

Vul samen het aanmeldformulier in (z.o.z.) 

en mail dit naar info@vpwnet.nl

(De voorwaarden van deze ledenwerfactie kun je vinden op: www.vpwnet.com)


