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Van de Voorzitter
Beste leden, 

Allereerst wens ik u allen een gelukkig maar vooral ook 
gezond 2022 toe. Het jaar 2021 is voorbijgevlogen en 
we zijn reeds begonnen aan het jaar 2022. Dus het werd 
ook weer tijd voor een nieuw voorwoord.

Zo rond de feestdagen is er altijd wel een mooi moment om even terug 
te kijken op het afgelopen jaar. Bij het terugblikken komt meestal pas het 
besef hoeveel er gebeurd is in het afgelopen jaar. 

Vanaf de start van 2021 zijn onze onderhandelaars druk bezig geweest 
met het voorbereiden van een nieuwe CAO, maar de totstandkoming en 
afronding hiervan heeft uiteindelijk tot december 2021 geduurd. Het was 
een lang traject waarin de Rijkswerkgever een zeer sobere opstelling had 
bij de onderhandelingen. Uiteindelijk kwam er toch een resultaat waar de 
leden mee konden instemmen. 

Inmiddels zijn we al weer bezig met de voorbereidingen van een nieuwe 
CAO. De ledenenquête is reeds afgerond en de inzet van de vakbonden 
voor de nieuwe CAO wordt samengesteld. Gezien de ontvangen reacties 
over de laatste loonafspraken en de prijsontwikkeling die het dagelijks 
leven steeds duurder maakt, is een goede loonstijging noodzakelijk om 
bij te kunnen blijven met deze prijsontwikkeling.  

We hebben ook weer veel en diverse vragen van leden mogen 
beantwoorden en ondersteuning kunnen bieden waar dat nodig was. 
Voor ons als vereniging is het fijn om te horen dat de vragen naar 
tevredenheid zijn beantwoord en de door ons geboden ondersteuning de 
betrokken leden geholpen heeft. 

Het jaar 2021 had voor de vereniging  ook dieptepunten. Eén ervan was 
het overlijden van onze voorzitter Paul van Es. De vele reacties die we 
daarbij ontvangen hebben, waren hartverwarmend.
In het najaar van 2021 werd onze bureau coördinator Trees Overhein, 
terwijl ze op de fiets onderweg was naar kantoor aangereden door een 
auto. Met een breuk in haar schedel en een zware hersenschudding 
belandde ze in het ziekenhuis, maar inmiddels heeft ze weer gedeeltelijk 
haar werk hervat.

Terugkijkend ben ik meer dan trots op wat we allemaal hebben bereikt 
en op degenen die zich daarvoor ingezet hebben. Als ik vooruitkijk heb 
ik ook weer zin in het komende jaar en wat er dan weer allemaal op 
ons af gaat komen. We gaan verder met de gesprekken die we hebben 
met de NCF om meer taken gezamenlijk uit te gaan voeren. De eerste 
groep kaderleden heeft zich aangemeld en is inmiddels benoemd. De 
verkiezingen van het ABP Verantwoordingsorgaan komen eraan in april 
en zelf ben ik één van de kandidaten waaruit u kunt gaan kiezen.
Uiteraard gaat de normale dienstverlening in de vereniging ook gewoon 
door.

Op 26 april is weer onze  jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Houten. 
De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en uw bestuur hoopt dat 
deze vergadering  kan doorgaan zonder beperkingen. Dat blijft onzeker 
omdat we inmiddels weten dat het beleid hierover nog wel eens aan 
verandering onderhevig is. Maar noteer alvast de datum in uw agenda, 
want we hopen u dan weer in grote getale te mogen verwelkomen en te 
ontmoeten. 
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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. 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
26 april 2022 - Hotel van der Valk Houten

Sectorgroep Rijk
De Sector Rijk van het Ambtenarencentrum heeft een eigen 
bestuur, het Sectorgroepsbestuur. In dit SGB zitten Richard 
Goudriaan en Hans Bokmans 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 en Hans Bokmans deel aan dit overleg 
dat ook eens per maand wordt gehouden Plaatsvervangende 
leden voor SGB en Platform SOR zijn Nol van Lith en Trees 
Overhein.
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

Richard Goudriaan
Voorzitter
Platform SOR

Nol van Lith
Secretaris
Portefeuille Medezeggenschap
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Frank Lantsheer
Penningmeester

Hans Bokmans
Algemeen bestuurslid
Platform SOR

Frank Bosman
Algemeen bestuurslid
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Mededelingen van kantoor
Belastingservice
In dit VPW-nieuws tref je een aanmeldingsformulier aan voor de belastingservice over het 
jaar 2021, die in het voorjaar van 2022 zal plaatsvinden. Als je gebruik wil maken van de 
belastingservice, vul dan het formulier in en mail dit naar de VPW. We hopen dat alles weer 
als vanouds zal verlopen, na aanmelding word je op de hoogte gehouden van het verdere 
verloop.

Algemene Ledenvergadering 
Voor 2022 staat de ALV weer als vanouds gepland in het voorjaar.
Je kunt 26 april 2022 in uw agenda noteren!

Ledenwerfactie
Vaak zijn het VPW-leden die nieuwe leden aandragen. Daar zijn we heel blij mee en daarom worden leden van de VPW 
die een collega lid maken daarvoor ruimschoots beloond. 
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. 

Stel je vragen aan de VPW bij voorkeur per mail: info@vpwnet.nl
Dit omdat het kantoor niet altijd bezet is. Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen

Nieuwe leden:
Dhr. D. Kemmer   - VWM
Dhr. T. Bergmans  - VWM
Dhr. R. Krol   - VWM
Mw. H.M.J. van der Vegt-Vuist - KNMI
Dhr. P. van Egmond  - VWM
Dhr. W.W. Lavrijsen  - VWM
Dhr. P.M. Gort   - VWM
Dhr. M. Haneveld  - VWM
Dhr. A.J. van Beelen  - KNMI
Dhr. A.P. Don   - ILT
Dhr. A.J. Hoegee  - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. J. Korporaal  Krimpen a/d IJssel
Dhr. R. Jonkman  Weidum
Dhr. W.J.B. van den Honert Veenendaal

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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OR-artikelen
OR kan achterban actief betrekken bij OR-werk
Het betrekken van de achterban bij het OR-werk kan verdergaan dan alleen knelpunten of wensen doorspelen en meedenken over 
oplossingen. De ondernemingsraad (OR) kan de achterban ook vragen om bij te dragen aan de uitvoering van het OR-werk om zo 
de OR te ontlasten. 

Werknemers kunnen op allerlei manieren een bijdrage leveren aan het OR-werk, al dan niet structureel. Het moet dan wel duidelijk 
zijn om welke taken het gaat en wat de OR van werknemers verwacht. Hoe concreter het verzoek van de OR, hoe groter de kans 
dat werknemers zich aangesproken voelen en interesse tonen. Denk aan taken zoals het verspreiden van enquêtes, helpen bij de 
organisatie van  bijeenkomsten, meedenken over verbetering van de OR-site of meewerken aan artikelen voor de nieuwsbrief. De 
achterban op die manier bij het OR-werk betrekken, is direct een mooie manier om de zichtbaarheid van de OR te vergroten én om 
werknemers enthousiast te maken voor het OR-werk.

OR kan vragen om helpende hand of taak geheel uitbesteden
Om te beginnen moet de OR bepalen welke taken er te verdelen zijn. Daarbij is het ook de vraag of het gaat om een helpende 
hand, of om de volledige uitbesteding van een taak. Gaat het om kleinere kortdurende klussen, dan volstaat het wellicht om één of 
een paar werknemers in te schakelen. Gaat het om grotere en langdurige projecten, dat kan het ook zinvol zijn om een werkgroep 
of eventueel een OR-commissie in te stellen. Er is echter een verschil tussen een werkgroep en een OR-commissie. Zo heeft de OR 
voor het instellen van een commissie de medewerking van de bestuurder nodig. Bovendien zijn per 1 januari 2022 de regels voor 
OR-commissies gewijzigd vanwege een wijziging in de WOR door de Verzamelwet SZW 2022.

Oproep OR moet concreet en helder zijn
Afhankelijk van het soort taak, kan de OR heel gericht een paar werknemers benaderen of een algemene oproep doen, bijvoorbeeld 
in de OR-nieuwsbief of via een apart bericht. In beide gevallen is het belangrijk dat het verzoek een heldere taakomschrijving 
bevat, inclusief de kwaliteiten die vereist of gewenst zijn. Ook is het voor werknemers belangrijk om te weten hoeveel tijd het ze 
zal kosten en voor welke periode. Ze moeten immers kunnen bepalen of ze beschikbaar zijn en mogelijk ook in overleg hierover 
met hun leidinggevende.

Taken waarvoor de OR een beroep op de achterban kan doen
Doorgaans zal het voor werknemers makkelijker zijn om kleinere en kortdurende klussen op te pakken dan de grotere en langdurige 
projecten. Het kan dus slim zijn om eerst een beperkt beroep te doen op de achterban en eens te bekijken of daar animo voor is 
en hoe dat uitpakt. Onderstaande klussen zijn voorbeelden van taken die de OR prima (deels) kan uitbesteden:
• Teksten schrijven: is geen van de OR-leden echt bedreven in het schrijven van teksten, dan kan een collega die daar wel 

erg goed in is, wellicht uitkomst bieden. Zo zou een medewerker van de communicatieafdeling kunnen meehelpen met het 
opstellen van de OR-nieuwsbrief.

• Digitale nieuwsbrief: de programmeerkennis van een werknemer van de IT-afdeling kan goed van pas komen om zowel de 
verzending van een digitale nieuwsbrief in goede banen te leiden als om tot een mooie opmaak te komen.

• Onderzoek: een collega die ervaring heeft in het houden van onderzoeken of afnemen van enquêtes kan helpen bij het 
formuleren van vragen voor een poll of medewerkerstevredenheidsonderzoek onder de achterban en het analyseren van de 
resultaten ervan.

Bron: OR-Rendement
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IJsbestrijding

Door: Mirjam van Dijk

Stracciatella- en Vanille ijs
We hebben afgesproken elkaar te ontmoeten aan boord van het rijksvaartuig RWS 18.
Voor mij is het een thuiswedstrijd, want de “18” ligt aan de bovenzijde van sluis Maasbracht,
afgemeerd op haar vaste ligplaats.
Bij normale bezetting varen Henk en Joost standaard aan boord van de RWS 27, district Grave. Vaargebied Venlo – 
Heusden en de Brabantse kanalen. Ingeval van calamiteiten en/of tekort aan personeel draaien zij ook diensten in district 
Maastricht. 
De heren hebben zich al helemaal ingeleefd, want het onderwerp “ijsbestrijding” komt onmiddellijk aan de orde zodra ik 
binnen ben.
“Dit is Henk Stracciatella ijs en ik ben Joost Vanille ijs” zegt Joost Jansen lachend en zo is het ijs al gebroken voor we 
begonnen zijn. De sfeer is ontspannen. Humor staat hoog in het vaandel bij beide collega`s. Dit is heel belangrijk, want 
naast hun reguliere taken, zoals scheepvaartbegeleiding, monitoren van de rivier tijdens alle seizoenen, krijgen ze ook 
pittige opdrachten te verwerken. Zoals laatst na een aanvaring op de Maas bij Kessel. Samenwerking tussen verschillende 
hulpdiensten, met name het Nautisch Team Rijkswaterstaat, de Brandweer en het Nautisch Centrum te Maasbracht is 
noodzakelijk en dit verliep voorspoedig.
Joost schreef hierover in zijn blog van november 2021. Je kunt dit lezen op:
www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/mobiel-verkeersleiders/alle-blogs/nachtwerk

IJswaarnemers

Joost Jansen,
• 52 jaar, voormalig binnenvaartondernemer 
• Werkzaam bij Rijkswaterstaat sinds 2010
• Functie: mobiel verkeersleider
• Rijkswaterstaat, Verkeer en Watermanagement (VWM), 

Afdeling Zuid-Oost
• VWM OR lid afdeling arbo commissie
• ICT Landelijke informatievoorziening met betrekking tot 

de vaarwegen
• Redactielid VWM Nieuwsbrief 
• VPW lid

Henk van Yren
• 61 jaar, voormalig binnenvaartondernemer
• Werkzaam bij Rijkswaterstaat sinds 2007
• Functie: mobiel verkeersleider
• Verkeer en Watermanagement (VWM), Afdeling Zuid-

Oost
• Lid van de commissie Corridor Begeleiding en Bediening
• Lid commissie Leidraad Roosteren
• VPW lid
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Inzet ijswaarnemers
Het ijsseizoen is de periode van 1 november tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar. Tijdens deze periode 
worden de ontwikkelingen en de inzet voor ijsbestrijding voortdurend gemonitord.
VWM Zuid-Oost heeft 4 ijswaarnemers, Henk en Joost schouwen met de auto en het patrouillevaartuig de voorhavens en 
zijtakken van de Maas tot St Andries. Noteren de watertemperaturen van digitale waarnemingspunten en monitoren de 
globale ijsvorming. Elk sluisobject heeft zijn eigen waarnemingspunt. Bouwe de Vries en Adrie Faro schouwen de Brabantse 
kanalen. Zij meten met een geijkte temperatuurmeter, waarmee het verloop van de watertemperatuur in kaart wordt 
gebracht en gecontroleerd. Dit soort metingen wordt, uit veiligheid, altijd met 2 personen verricht. De kans op uitglijden 
of erger is altijd aanwezig. De ingezamelde gegevens gaan naar het coördinatiepunt ijsbestrijding in Tilburg. Daar worden 
de gegevens in kaart gebracht en doorgestuurd naar de Waterkamer in Lelystad. De Waterkamer zorgt voor de landelijke 
verspreiding, via ijskaarten op teletekst en internet.
Het Watermanagementcentrum Nederland geeft, zodra er sprake is van het bevriezen van de vaarwegen, dagelijks 
ijsberichten uit voor de scheepvaart.

Schade aan sluisobjecten, stuwen, bruggen en 
schepen
Zodra de watertemperatuur dusdanig laag is, dus kans 
op grondijs, en de weersverwachting aanhoudende 
vorst voorspelt, nemen de ijs coördinatoren in Tilburg 
de beslissing de stuwen te strijken. Met name grondijs 
veroorzaakt aanzienlijke schade aan stuwen.
Zodra het sein “stuwen worden gestreken” is gegeven 
komen Henk en Joost weer in beeld. Zij bezoeken 
jachthavens, schepen en woonarken en waarschuwen 
bezitters van drijvende objecten om maatregelen te 
treffen voor het op handen zijnde “zakkende water”. 
Normaliter houden de stuwen de waterstand op peil in 
de Maas. Na het strijken loopt het water ongecontroleerd 
richting zee en zakt het peil dusdanig dat er geen 
scheepvaartbeweging meer mogelijk is. Het Nautisch 
Team  verleent assistentie aan binnenvaartschepen, zij 
kunnen afmeren in zogenaamde vluchthavens. 
VWM Zuid-Oost heeft 3 vluchthavens; Grevenbicht, 
Maasbracht en Heijen. Deze havens zijn voorzien van 
speciale afmeerpalen geschikt voor hoog en/of laag 
water. Het daadwerkelijk ijsbreken wordt, middels 
contracten, uitbesteed aan “de markt”.
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Veiligheid
Henk verzucht: “Helaas hebben we dat nog niet meegemaakt, alhoewel het afgelopen februari op het randje was”. Het is 
zo belangrijk de kennis en expertise, opgedaan tijdens een vorstperiode, te waarborgen en met collega’s te delen. Voor 
de betrokkenen is het minder plezierig, zij hebben er meestal veel werk mee. Joost knikt instemmend, de liefde voor 
het water en betrokkenheid voor hun vak is bijna tastbaar. Dat wordt nog eens onderstreept door de vele neventaken 
en commissies waarin beide heren zitting hebben. 

Als afsluiting maak ik nog wat foto`s. Maar dat duurt ze eigenlijk te lang.  “Het hoeft geen fotoreportage te worden 
hoor…..”,  grapt Henk. Na het afscheid zorgen ze dat ik goed aan de wal kom en zwaaien me uit. Echte gentlemen 
waarbij veiligheid hoog in het vaandel staat.  

Verschillende soorten ijs
• Grondijs
Grote ijsschotsen die als gevolg van het hechten van ijsnaalden zich hechten aan het bodemmateriaal en vervolgens boven 
komen drijven.
• Drijfijs
Drijvende ijsschotsen die door wind & stroming worden meegevoerd.
• IJsdek
Een aaneengesloten laag ijs die niet door wind of stroom wordt meegevoerd.
• IJsdammen 
Een pakket ijs dat over de hele breedte van de rivier ligt en geheel of gedeeltelijk opgebouwd is uit drijfijs dat van elders 
is aangevoerd. Een ijsdam ontstaat enkel bij stromend water doordat aankomend drijfijs zich aan het ijsdek gaat hechten.
Er ontstaat drijfijs wat uiteindelijk aan elkaar zal vriezen tot een ijsdek doordat de rivier het ijs niet meer kan afvoeren door 
een te hoge concentratie.
Als de vorming van een ijsdam eenmaal begint, is het proces praktisch niet meer te stoppen. Pas na het invallen van de dooi 
kan men zo’n dam proberen open te breken
• Kruiend ijs 
Het ontstaan van kruiend ijs verschilt weinig met de vorming van ijsdammen, zij het dat de aandrijvende kracht anders 
is: wind in plaats van stroom. De wind krijgt boven meren of andere grote wateroppervlakken, zoals het IJsselmeer of de 
Waddenzee, vat op de ijsvelden, die dan in beweging komen. De ijsplakken worden door de wind over een grote afstand 
tegen elkaar geduwd, waardoor de spanning over de hele lengte toeneemt. De grote ijsplaten worden omhooggeduwd. De 
ijsblokken of -velden kunnen ijsdammen opwerpen als ze over elkaar schuiven, kistwerken genaamd. Dit ijs kan ook dijken 
en oevers beschadigen. De scheepvaart ondervindt veel hinder van kruiend ijs, zelfs ijsbrekers. Schepen kunnen als gevolg 
van kruiend ijs grote schade oplopen. De naweeën van een ijsperiode kunnen vanwege kruiend ijs en langzaam smeltende 
ijsrestanten nog lang duren.
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HANDBOEK IJSBESTRIJDING

Geschiedenis 
Catastrofale overstromingen als gevolg van de vorming van ijsdammen in de grote rivieren waren in 1795 de drijvende kracht 
om Rijkswaterstaat op te richten. Maar tot in de twintigste eeuw kwamen Rijn- en binnenvaart ’s winters grotendeels tot 
stilstand en waren schepen gedwongen in een vluchthaven op dooi te wachten. Met het sterker worden van schepen en 
motoren groeide de mogelijkheid scheepvaartroutes open te houden. In 1998 besloot de minister van Verkeer en Waterstaat 
om de kosten van het ijs breken op de hoofdvaarwegen voortaan geheel voor rekening van het ministerie te nemen. Na vele 
jaren zonder ijs van betekenis volgden de strenge winters van 2008/2009 en 2009/2010, waarin volop gebroken moest worden. 
Nog altijd was voldoende expertise aanwezig, maar het is niet onwaarschijnlijk dat bij een volgende ijsperiode, die weer vele 
jaren op zich kan laten wachten, een groot deel van het ter zake kundige personeel verdwenen is. Dit was in 2010 aanleiding 
om de (nog aanwezige) kennis m.b.t. ijsbestrijding samen te brengen in een handboek. Ook sindsdien zijn er jaren geweest met 
strenge vorst, bijvoorbeeld in 2018. Siberische kou heeft de scheepvaart in dat jaar in korte tijd flinke hinder opgeleverd. Vooral 
op het Markermeer leidde ijsvorming tot problemen. In dat jaar werd de vaart daar zelfs volledig gestremd. 
Het handboek uit 2010 is in 2020 geactualiseerd en sluit aan op de huidige situatie, zowel organisatorisch als op andere 
gebieden. 
Het is bedoeld als intern document en neemt alle betrokkenen bij ijsbestrijding mee naar 2030.

IJswaarnemingen worden uitgevoerd: 
1. Visueel vanaf een object door de bedienaar; 
2. Visueel door een ijswaarnemer. Deze meet op vaste punten de temperatuur met een handmeter; 
3. Visueel door de bemanning van patrouillevaartuigen. De temperatuur wordt gemeten met een boord-temperatuurmeter of 

een handmeter; 
4. Visueel vanuit luchtsurveillance (vliegtuigje, helikopter). Dit vindt pas plaats bij langdurige vorst en bij grote wateren die 

op andere wijzen moeilijk te schouwen zijn; 
5. Middels de inzet van drones. Dit is nog in ontwikkeling maar de insteek is dat deze aan de hand van vaste patronen vliegen 

bij objecten om de risico’s snel inzichtelijk te maken.

Kernboodschap omtrent ijsbestrijding
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer op de grote vaarroutes in 
Nederland. In de winter kan ijsvorming de binnenvaart ernstig belemmeren. Daarom nemen ze bij langdurig strenge vorst extra 
maatregelen. Houden bijvoorbeeld het water bij sluizen in beweging met luchtbellen, zodat de sluisdeuren niet vastvriezen en 
schepen kunnen blijven passeren. Bij ijsvorming in kanalen, rivieren en meren zetten ze waar nodig ijsbrekers in. En markeren 
steeds meer vaarwegen met speciale boeien: ijssparren die bestand zijn tegen de kracht van het ijs en zijn uitgerust met 
zonnecellen. Door deze maatregelen kan de binnenvaart ook in de winter zoveel mogelijk ongehinderd doorvaren.
Op basis van ijswaarnemingen en weersverwachtingen kan Rijkswaterstaat een vaarverbod op de Rijkswateren instellen. Dit 
gebeurt wanneer de veiligheid in het geding is. IJsgang kan schade aan de schepen veroorzaken. Ook kan er schade ontstaan 
aan sluizen, bruggen, afmeervoorzieningen en oevers. In het geval van een vaarverbod, wordt er meestal tegelijkertijd over 
gegaan op verplichte konvooivaart op de hoofdvaarroutes.

Waterwet 
IJsbestrijding vindt zijn wettelijke verankering in de Waterwet (eind 2009).
De Waterwet regelt (in artikel 2.1) in hoofdzaak het beheer van watersystemen en is gericht op het voorkomen dan wel beperken 
van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de bescherming en verbetering van kwaliteit van watersystemen en de 
vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
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Interview met Peter van der Spoel en Richard Goudriaan

Het Verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van werknemers, gepensioneerden en werkgevers die zijn 
aangesloten bij ABP en bestaat uit 48 leden: 19 leden namens werknemers, 13 leden namens gepensioneerden en 
16 leden namens werkgevers. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur van het ABP over bijvoorbeeld de 
hoogte van de pensioenpremie, intern toezicht en beloningsbeleid. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over 
de besturing van het ABP en adviseert op het gebied van communicatie en beleggingen.
Onze voorzitter Richard Goudriaan heeft zich kandidaat gesteld voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP, 
waar van de verkiezingen in april 2022 plaats vinden.

Op dit moment zit Peter van der Spoel namens het AC in het VO, maar omdat hij Marianne Wendt gaat opvolgen in de 
Pensioenkamer gaat hij uit het VO. Hij maakt nog wel zijn termijn af.
Peter van der Spoel vertegenwoordigt sinds 2011 uw belangen bij het ABP. Hij zit namens het Ambtenarencentrum in 
het Verantwoordingsorgaan (voorheen Deelnemersraad). 
Nu de verkiezingen voor dat orgaan in aantocht zijn, stelden wij hem een aantal vragen.

We zitten aan de vooravond van een nieuw pensioenstelsel. Sommigen maken zich zorgen over het 
invaren van de pensioenrechten in het nieuwe pensioenstelsel.
“Terecht. Zo’n grote wijziging is hét moment dat je heel goed moet opletten of alles wel fair gebeurt. 
Als bij het invaren de regels niet goed zijn, kunnen specifieke groepen daar last van krijgen. Als je het voor de 
sectorspecifieke regelingen wel goed afregelt  ̶ wat nu gebeurt met sociale partners en het bestuur  ̶  dan heb je aan 
de ene kant de rekenkundige situatie en aan de andere kant soms ook principiële discussies. Dat is een proces waar 
je als VO bóvenop moet zitten.”

Heeft het VO wel voldoende in te brengen? Doet het ABP-bestuur niet gewoon wat het zelf wil?
“Dit is wel een probleem van een adviesraad. Je invloed is zo groot als je advies goed is. Als je het oneens bent met 
de andere partij, moet je die met argumenten zien te overtuigen en dat kan soms moeilijk zijn.
Maar als het gaat over hóe, over welke route je volgt, dan oefent het VO zeker een grote invloed uit.
Het belangrijkste is dit: in zijn adviesrol moet het VO het ABP behoeden voor vergissingen. Dat is in de komende 
zittingsperiode belangrijker dan ooit, vanwege het invaren van pensioenrechten. 
Het VO heeft naast een adviserende rol ook een controlerende taak van het VO. Dat is geen sexy rol, maar 
functioneert het VO niet goed, dan kun je problemen verwachten.”

Het ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Wat vond het 
Verantwoordingsorgaan van die beslissing? 
“Nou, ik zit in de commissie beleggingen en het is natuurlijk een onderwerp dat al lang speelt. Ik was dus verrast, 
en tegelijkertijd ook niet verrast. Ik heb het bestuur aangesproken dat wij altijd met Shell in gesprek zijn geweest, 
met de bedoeling om invloed te kunnen uitoefenen. Dat noemen ze ook wel engagement. Mijn vraag was dus: is dat 
nou mislukt? Toen zeiden ze: engagement is niet mislukt als principe, maar men verandert niet snel genoeg naar de 
afspraken die internationaal zijn gemaakt en daarom willen wij niet meer investeren in fossiele brandstoffen.
Vanuit de commissie beleggingen kijken we er niet alleen met een principieel oog naar. De beleggingen waar het over 
gaat maken zo’n 3% van het geheel uit. De gedachte is om niet meer te investeren in bedrijven die direct in fossiele 
brandstoffen zitten, maar om te investeren in sectoren die deze áfnemen en om die sectoren te bewegen om naar 
andere energiebronnen te gaan.”

De hamvraag is: heeft dat invloed op het rendement?
“Het mag geen invloed hebben op het rendement. En zoals ik al zei; het is maar een klein percentage van de 
winst die je nu dus op een andere manier moet binnenkrijgen. Simpel: je moet dan 3% van je rendement anders 
binnenhalen: dat is geen heel grote opgave. Dat zijn cijfers achter de komma en onze belangen zitten in cijfers voor 
de komma.”

Het ABP verkoopt de aandelen aan een andere partij, die misschien nog veel minder kritisch is
“Ja, dat is de kritiek, maar het is ook een beleidskeuze om je investeringen te richten op langetermijn-doelstellingen. 
Dat past ook bij een pensioenfonds. Fossiel is geen goede langetermijninvestering, denken de deskundigen. We 
zijn ook uit de tabaksindustrie gestapt; ook daarvoor geldt dat het, naast de morele kant, ook op lange termijn niet 
interessant is.”

Verantwoordingsorgaan ABP



11

Wij spreken leden die zeggen: mij is niets gevraagd, ik wil gewoon dat mijn premie wordt weggezet 
tegen een goed rendement.
“Ja, onderzoek onder ABP-deelnemers is net zoiets als onderzoek onder de Nederlandse bevolking. We hebben meer 
dan 3 miljoen deelnemers! Die vraag is ook typisch een vraag voor het Verantwoordingsorgaan. Bestuur, u zegt het en 
baseert zich daarop. Laten we daar dan het gesprek over voeren. Is het representatief?”

Iets anders: veel leden vinden dat er, nu de dekkingsgraad boven de 100% ligt, wel weer geïndexeerd 
mag worden.
“Ik hoop dat er in het nieuwe pensioenstelsel meer mogelijkheden voor zijn. Ik stel dat heel voorzichtig. Het stelsel 
dat men voor ogen heeft lijkt meer keuzevrijheid te bieden. Maar een systeem waarbij je sneller mag indexeren, is 
ook een systeem waarin je sneller moet korten. Dat werkt twee kanten op.
Je moet een reserve aanhouden, zodat je gekke dingen in de toekomst kunt opvangen. Vanaf een 
beleidsdekkingsgraad van 110% mag je deels indexeren. Als je indexeert gaat onmiddellijk je dekkingsgraad weer 
naar beneden.
Reserves moet je inzetten waarvoor ze bedoeld zijn: voor tegenvallers. In het stelsel dat men voor ogen heeft, wil 
men meer maatwerk toepassen op groepen die de reserves hebben opgebouwd, maar ik ga niet zeggen dat daarmee 
het indexatieprobleem helemaal is opgelost. Persoonlijk ben ik daar best positief over, maar dan komen we in de 
discussies die ik ook in de Pensioenkamer zal gaan krijgen. Het is veel te vroeg om daarop vooruit te lopen. We weten 
niet wat de toekomst brengt en hoe parlement en partijen uiteindelijk de spelregels vast gaan stellen. Reden te meer 
om goede kandidaten te zoeken namens het Ambtenarencentrum in het VO.”

Wat zou u willen zeggen tegen de kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan?
“Het ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en één van de grootste van de wereld, en jij mag daar dan 
advies over geven: dan gáát het wel ergens over! Het is serieuze business. Daar hoef je niet door afgeschrikt te 
worden, maar wat je doet en zegt heeft invloed. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in april stemmen op kandidaten van het 
Ambtenarencentrum omdat het echt om onze toekomst gaat.”

Wat voor type kandidaat zou ideaal zijn voor het VO?
“Aan de ene kant moet je met je poten in de klei staan en een maatschappelijke radar hebben. Als je niets van geld 
weet, heb je een probleem. Inkomenspolitiek, sociale wetgeving, beleggen, kennis over HRM, de financiële omgeving; 
toch wel een beetje een duizendpoot dus.
Aan de andere kant is het niet erg je op een deel van deze 
onderwerpen wat tekortkomt, maar je moet wel een basis 
hebben. Door de jaren heen komt daar veel kennis bij. Je 
moet bereid zijn om dingen op te pikken. Voor vakidioten is 
het VO een geweldige plek.
Mijn belangrijkste ervaring is dat je in het VO alle invalshoeken 
goed moet zien en daar de tijd voor moet nemen. Als je vanuit 
één invalshoek naar een onderwerp kijkt, dan denk je al snel 
gelijk te hebben, maar je moet begrijpen wat iets betekent 
voor alle partijen, alle groepen, alle deelnemers, slapers, 
werkgevers, gepensioneerden, wezen, weduwen, enzovoort, 
en voor het bestuur dat het moet uitvoeren. Als je dan ook 
nog begrijpt wat er gebeurt volgens de wet- en regelgeving, 
kun je pas afgewogen oordelen. 
En je moet wel bereid zijn om het gevecht aan te gaan als dat 
nodig is. En als laatste: gezond verstand is vaak belangrijker 
dan rekenkracht. Voor rekenkracht hebben we immers onze 
deskundigen.”

Nu heeft de VPW een uitstekende kandidaat voor het 
Verantwoordingsorgaan van het ABP in de persoon van 
Richard Goudriaan.
De hoogste tijd om d.m.v. een aantal vragen Richard beter 
te leren kennen en wat hij wil/kan gaan betekenen in het 
Verantwoordingsorgaan van het ABP.

Richard Goudriaan
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Wil je jezelf even voorstellen Richard, zodat onze leden je nog beter leren kennen.
Ik ben inmiddels 36 jaar en werk sinds 2016 bij Rijkswaterstaat. Tot voor kort als nautisch verkeersleider op de 
Regionale Verkeerscentrale Dordrecht, maar sinds halverwege het jaar 2021 hou ik me volledig bezig met de 
medezeggenschap en de VPW. Bij de Groepsondernemingsraad Rijkswaterstaat ben ik de plaatsvervangend voorzitter 
en sinds afgelopen oktober mag ik de voorzitter zijn van onze vakorganisatie nadat ik eerst 2,5 jaar de rol van 
secretaris heb mogen vervullen. Binnen de VPW lever ik een bijdrage aan de Individuele Belangenbehartiging en ik 
vertegenwoordig de VPW binnen het Sectorgroepsbestuur AC Rijk en bij het Platform SOR.  

Wat is je motivatie om je kandidaat te stellen voor het VO van het ABP?
Ons pensioen bij het ABP is een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde die voor mijn gevoel af en toe wat vergeten 
wordt. Ik kom graag op voor de belangen van onze leden en vertegenwoordig ze dan ook graag op de plekken waar 
het er toe doet. Het VO adviseert bijvoorbeeld het bestuur van het ABP vooraf over zijn beleid maar oordeelt ook 
achteraf over het handelen van het bestuur. Er komt een hele interessante periode aan waarin we gaan werken aan 
het Nieuwe Pensioencontract en het lijkt mij ontzettend leuk om hier een bijdrage aan te mogen geven.

Wat is je affiniteit met pensioenen en de onderwerpen die daaraan gelieerd zijn?
Tijdens mijn inwerkperiode voor het Platform SOR kwam ik erachter hoe belangrijk de pensioenpremie is voor 
bijvoorbeeld de beschikbare loonruimte. Een stijging van de pensioenpremie resulteert in minder loonruimte wat weer 
ten koste gaat van de hoogte van een salarisverhoging. Toen wist ik, daar wil en moet ik meer van weten. Na eerst 
de cursus ABP Pensioenambassadeur en daarna de Opleiding Pensioen Deskundige Overheid en Onderwijs te hebben 
gevolgd kreeg ik steeds meer kennis en inzicht over pensioenen.    

Samen bouwen aan goed pensioen’, dat is de missie van ABP. Op welke manier zou jij hier invulling aan 
kunnen/willen geven als lid van het VO?
Door de belangrijkste taak van het VO -het adviseren en controleren van het ABP bestuur- zo goed mogelijk uit te 
voeren. Dat vraagt om een goede samenwerking binnen de fractie en het trekken van afgewogen en realistische 
conclusies op basis van de beschikbare informatie. Ook wil ik mij inzetten voor een goede, eerlijke en transparante 
communicatie naar de deelnemers. 

Kun je in het kort aangeven waarom onze leden juist voor jou moeten kiezen als onze 
vertegenwoordiger in het VO van het ABP?
Ik heb inmiddels een flinke bestuurlijke ervaring en veel kennis en inzicht aangaande het ABP pensioen.
Mocht ik in het Verantwoordingsorgaan komen, dan hebben onze leden hele korte lijnen naar het VO zodat ze 
relevante informatie uit eerste hand kunnen krijgen met de juiste context. Met daarnaast de kans om direct invloed 
uit te kunnen oefenen bij het behartigen van hun belangen bij het ABP.

Tot slot willen wij Richard natuurlijk ontzettend veel succes wensen bij de komende verkiezingen.
Wij roepen onze leden op om hun stem uit te brengen op onze kandidaat: Richard Goudriaan.
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Vraag & Antwoord
Vraag:  
Ik vroeg mij af wat de reden is waarom het aantal IKB-uren stijgt naarmate de 
medewerker ouder wordt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de opvatting van het College 
voor de Rechten van de Mens die toeziet op gelijke behandeling, dan constateren zij 
dat deze regeling rechtstreeks verwijst naar de leeftijd van de medewerker. Daarmee is sprake van direct 
onderscheid op grond van leeftijd. In principe is dat verboden. Het verbod van leeftijdsonderscheid geldt 
niet als daar een goede reden voor is. Wat is de reden van dit onderscheid op leeftijd waardoor oudere 
medewerkers meer IKB-uren ontvangen?

Antwoord:
Het ouder worden heeft biologische, sociale en psychologische gevolgen voor het functioneren van een individuele 
medewerker. Bij ‘oudere’ medewerkers kan er een bepaalde afname zijn van bepaalde fysieke functies, zoals sensorisch 
(bijv. gezichtsvermogen en gehoor), spierkracht (kracht en flexibiliteit) en immuunrespons. Een voorbeeld hiervan 
is dat ‘oudere’ medewerkers meer moeite hebben om zich fysiek aan te passen aan nachtdiensten, omdat ze een 
langere hersteltijd nodig hebben. Cognitieve veranderingen gaan erover dat ‘oudere’ medewerkers minder goed dingen 
onthouden of niet altijd geconcentreerd kunnen blijven. Om deze reden is er een relatie tussen leeftijd en de benodigde 
hersteltijd die iemand nodig heeft om bij te komen van zijn werk. De extra dagen zijn dus bedoeld als extra hersteltijd.

Dat neemt niet weg dat medewerkers van dezelfde leeftijd 
kunnen verschillen qua gezondheid, loopbaan en sociaal milieu. 
Daarom wordt er ook wel gesproken over een ‘functionele 
leeftijd’. Deze gaat over de performance van een medewerker 
en erkent dat er een grote verscheidenheid is in individuele 
vaardigheden en functioneren in alle leeftijdsgroepen. Het 
klopt dus dat er ‘jonge medewerkers’ zijn die eigenlijk meer 
hersteltijd nodig hebben en ‘oudere medewerkers’ die geen of 
minder hersteltijd nodig hebben. Ondanks dat er een relatie 
ligt tussen de benodigde hersteltijd van het werk en de leeftijd 
blijven de individuele verschillen ook groot.
Op zich zou het mooi zijn indien je medewerkers alleen extra 
hersteltijd zou kunnen geven in de vorm van extra verlof 
indien zij dit nodig hebben. We hebben echter nog geen 
objectief criteria kunnen vinden om dit vast te stellen. Tot die 
tijd gebruiken we daarom nog steeds leeftijd als criterium. 

Vraag:
Ik maak gebruik van de PAS-regeling. Mijn bedoeling is om met werken te stoppen op 31 maart 2023 (dus 
3 maanden werken in 2023). Begrijp ik nu goed dat ik hier aansluitend dan nog maximaal 3 maanden IKB 
verlof kan opnemen, waarbij ik die 3 maanden dan ook nog (tot en met juni 2023) van de PAS-regeling 
gebruik mag maken? Op 1 juli 2023 zou ik dan met pensioen gaan.

Antwoord:
In jouw situatie is het inderdaad mogelijk om op 31 maart 2023 te stoppen met werken en (indien je dan voldoende 
verlof gespaard hebt) daarna nog drie maanden met IKB-verlof te gaan. Let wel op dat het verlof en het PAS-verlof 
samen niet meer mag zijn dan 50% van de arbeidsduur. Als je dan tot 31 maart 2023 gebruikt maakt van de PAS-
regeling heb je op dat moment al ongeveer 15,8% verlof genoten. Je kan dus daarna iets korter dan 3 maanden verlof 
nemen (dus drie maanden verlof -15,8%).
Je kan tijdens jouw verlofperiode (dus in jouw voorbeeld van 31 maart tot 1 juli 2023) gebruik maken van de PAS 
regeling. De PAS-regeling wordt wel beëindigd indien je de verlofgrens van 50% van de arbeidsduur overschrijdt.

Marianne Wendt



De voorbereidingen voor het belastingjaar 2021 zijn bij de Belastingservice alweer in volle gang. 
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 2021 (max. 2 formulieren per bijdrage van 
€ 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.

Stuur de bon vóór 8 februari 2022 naar info@vpwnet.nl
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Ariane 20 - 13, 3824 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 8 februari 2022 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 2022 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

Belastingservice 



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

Nieuwe 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)


