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Openingswoord Algemene 
Ledenvergadering 2022

Voorzitter Richard Goudriaan neemt het woord.

“Beste Leden,
Hartelijk welkom op onze Algemene Ledenvergadering van 2022.
In de zaal zie ik weer bekende  en onbekende gezichten waarbij 
er volgens mij dit jaar sprake is van een toename van de actieve 
leden die onze vergadering komt bezoeken. Ik ben daar blij mee. 
want hieruit blijkt dat de actieve leden het bijwonen van deze 
vergadering belangrijk vinden. Terecht, want ook dit jaar is er weer 
sprake van een interessante agenda waarbij er een deskundige 
aanwezig is om bij sommige van uw vragen toelichting te geven 
en deze zorgvuldig te beantwoorden. In dat verband heet ik Peter 
Wulms van harte welkom.

Vandaag zal er onder andere worden gesproken over de 
toekomst van de VPW. Denk hierbij aan de ontwikkelingen rond 
de samenwerking met de NCF, het benoemen van de kaderleden 
maar ook het voornemen van het bestuur om het VPW Nieuws 
voortaan enkel digitaal te gaan verspreiden. Ook zullen we stilstaan 
bij de ontwikkelingen die spelen aan de tafel van het Sector 
Overleg Rijk en het Departementaal Georganiseerd Overleg. Via 
onze communicatiekanalen geven we zo veel mogelijk actuele 
informatie maar het is altijd goed om deze informatie direct met 
u te bespreken. We zullen proberen om aan deze onderwerpen 
ruim voldoende tijd te besteden. Dit is mogelijk door de overige 
agendapunten doelmatig te bespreken waardoor er geen onnodige 
tijd verloren gaat. U heeft de diverse agendastukken toegezonden 
gekregen en uiteraard goed doorgelezen. Ik ga er dan ook van 
uit dat het voorlezen van de stukken niet nodig is en kan worden 
volstaan met het stellen van inhoudelijke vragen of opmerkingen.

Uw bestuur is zeer verheugd u te kunnen mededelen dat er één 
nieuw kandidaat-bestuurslid is die zich verkiesbaar stelt. Later 
in deze vergadering zal ik het kandidaat-bestuurslid kort aan u 
voorstellen. Daarnaast zal er in deze vergadering afscheid worden 
genomen van één bestuurslid. Uiteraard zullen we bij dit vertrek 
ook stilstaan bij zijn werkzaamheden voor de VPW.
Afgelopen jaren was er sprake van stilstand bij de ledenaanwas 
en zijn de leden regelmatig gevraagd om collega’s te interesseren 
voor een lidmaatschap van de VPW. Om de ledenwerving te 
stimuleren zijn we een ledenwerfactie gestart. Ik ben blij te 
concluderen dat er hierdoor regelmatig leden zijn bijgekomen. 
Een goede zaak maar ik vraag u toch om uw inspanningen om 
collega’s lid te maken voort te zetten om onze VPW weer te laten 
groeien.

In dit openingswoord wil ik ook graag stilstaan bij de economische 
ontwikkelingen. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar 
verwachting met 3,6 procent en volgend jaar met 1,7 procent. 
Het krachtige herstel in 2021 is statistisch terug te zien in het 
jaarcijfer van 2022. 
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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
April 2023 - 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 is Nol van Lith.
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

Yvonne de Jong
Algemeen bestuurslid
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Mededelingen van kantoor
Algemene Ledenvergadering 
De ALV VPW is weer op het normale moment in het voorjaar gehouden en wel op 26 april 
2022. Het openingswoord van de voorzitter, het jaarverslag van 2021 en een foto impressie 
van de vergadering treft u aan in dit blad.
Tijdens deze ALV is Frank Bosmans afgetreden uit het bestuur. We bedanken hem voor zijn 
inzet. Yvonne de Jong is toegetreden tot het bestuur, waar we erg blij mee zijn. Een interview met 
Yvonne volgt in de volgende editie van het VPW-nieuws.

Digitale verzending van het VPW-nieuws
Vanaf nu zullen we extra aandacht besteden aan 
digitale verzending van het VPW-nieuws.
Het bestuur heeft namelijk besloten om het VPW-
nieuws vanaf het tweede kwartaal 2023 niet langer 
op papier te laten afdrukken, maar alleen nog digitaal 
te verspreiden.

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!!!

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. 

We willen al onze leden dringend verzoeken om vragen, berichten, adreswijzigingen etc. per mail aan ons 
door te geven.  Stuur je mail naar info@vpwnet.nl.

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen

Nieuwe leden:
Dhr. M. Westerman                         - ILT
Dhr. M. Matijssen                             - VWM
Dhr. B. van de Sand                        - CIV
Mw. M.J. Meijer                               - VWM
Dhr. A. Lourens                               - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. J.C.J. de Vries (Erelid)  Hansweert

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.

Om het VPW-nieuws digitaal te kunnen 
ontvangen, hebben we van u het 
e-mailadres nodig waarop u het VPW-
nieuws wilt ontvangen.
U kunt dit doorgeven door een mailtje 
te sturen naar: info@vpwnet.nl
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De inflatie daarentegen slaat dit jaar waarschijnlijk een flink gat in de koopkracht. Dit komt mede door de stijgende 
energiekosten en deze zullen zeer verschillend uitpakken voor de verschillende huishoudens. Daarnaast zijn er ook 
prijsstijgingen in de andere zaken die we nodig hebben in ons dagelijks leven. De berichtgeving over stijgende 
huizenprijzen, voedingsmiddelenprijzen en energieprijzen volgen elkaar nog steeds met grote regelmaat op. Samen 
met de AC Rijksvakbonden maken wij ons daarom ook grote zorgen over de koopkracht van de Rijksmedewerkers. 
De afgelopen maanden was de inflatie dus al ongekend hoog en deze blijft dit jaar waarschijnlijk ook hoog. Een 
loonsverhoging van 5% met ingangsdatum 1 april 2022 is daarom echt nodig. Dit percentage van 5% moet echter hoger 
zijn als de inflatie verder blijft stijgen.

Helaas zijn ons gedurende het afgelopen verenigingsjaar een aantal leden ontvallen. Namens het bestuur wensen wij 
de nabestaanden veel kracht toe om het verlies van hun dierbaren te kunnen dragen . Om daar uitdrukking aan te 
geven verzoek ik u om te gaan staan en na het voorlezen van hun namen een korte stilte in acht te nemen om hen te 
gedenken.

Overledenen 2021-2022 (sinds ALV van 07-10-2021):

Naam:     Woonplaats:
Dhr. J. Korporaal   Krimpen a/d IJssel
Dhr. R. Jonkman   Weidum
Dhr. W.J.B. van den Honert  Veenendaal
Dhr. J.C.J. de Vries (erelid)  Hansweert

Dank u wel.

Dames en heren, zoals ik aan het begin van dit openingswoord heb gezegd, hebben we vandaag een volle agenda die 
de nodige tijd van ons vraagt,
Ik verklaar hierbij deze Algemene Ledenvergadering voor geopend.

Vervolg Openingswoord Algemene Ledenvergadering 2022

Richard Goudriaan

Jubilarissen 2022

25 jaar lid
Dhr. R.F.J.M. van den Bosch
Dhr. J.A.M. Geurts
Dhr. E.A. Splinter
Dhr. M. Boujemaoui
Dhr. N. Stoker
Dhr. M.T. Hoevenaren

40 jaar lid
Dhr. J. Houterman
Mw. T.Y. IJlstra-Roosendaal
Dhr. F. van Nes
Dhr. J. Schilling
Dhr. C. Tromp
Dhr. D. Verduyn
Dhr. R. Benthem
Dhr. C.T. van der Mast
Dhr. G.A. Roelofs
Dhr. F.P.Th. Meijer
Mw. Y.I. Schilling-Plugge
Dhr. J.J.M. Springer

50 jaar lid
Dhr. J. Leusink
Dhr. H.P. Rasenberg
Dhr. A. Bonninga
Dhr. H.J.M. Derks
Dhr. W.H. Scheers

60 jaar
Dhr. C.R. Scheltus

70 jaar
Dhr. W.A. Kerkhof
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Jaarverslag VPW 2021 

Het Ledenverloop
Op 1 januari 2021 had de VPW in totaal 905 leden.
Er zijn in 2021 wel weer 24 leden bij gekomen, wat meer is dan de jaren er voor. Er was echter ook een ledenverlies van 
64 leden, wel voornamelijk post-actieve leden.
• Dat verlies is als volgt samengesteld:
• 10 leden zijn overleden, waarvan 1 lid nog in actieve dienst.
• 20 post-actieve leden, waarvan de meeste van hen aangeven dat ze hun lidmaatschap beëindigen vanwege hun 

leeftijd en niet langer geïnteresseerd zijn in vakbondsaangelegenheden.
• 21 leden die de actieve dienst hebben verlaten vanwege leeftijd of ziekte (pensioen, FLO, WIA)
• 4 leden zijn overgestapt naar het bedrijfsleven, een ander ministerie of lagere overheid
• 2 leden die aangaven niet echt tevreden te zijn
• 7 leden die geen reden van beëindiging van het lidmaatschap hebben opgegeven.
Op 31 december 2021 had de VPW  867 leden.

Het bestuur
Het jaar 2021 was voor de VPW wel een heel bijzonder jaar en dan vooral een bijzonder zwaar jaar.
In juni werd duidelijk dat voorzitter Paul van Es opnieuw was getroffen door de ziekte leukemie en op 9 juli overleed hij.
Richard Goudriaan die op dat moment secretaris was en al heel veel met Paul samen werkte heeft zo veel mogelijk taken 
van Paul overgenomen en is tijdens de ALV van 8 oktober tot de nieuwe voorzitter gekozen.
Het bestuur heeft in 2021 9 keer officieel vergaderd en in juli ook nog een keer een informeel overleg gehouden waarin 
de taken van Paul zo veel mogelijk verdeeld zijn.
Van al deze vergaderingen zijn er 6 via Teams gehouden, 3 in ons eigen kantoor en een maal in de vergaderruimte van 
De Unie in Culemborg.
Ook het extra strategisch overleg in maart 2021 is via Teams gehouden. Het strategisch overleg van december 2021 is 
gecanceld.
De ALV die in april 2021 gehouden zou worden is op dat moment afgelast en kon uiteindelijk op 8 oktober 2021 toch plaats 
vinden. Tijdens deze ALV is Richard Goudriaan tot voorzitter benoemd en Nol van Lith tot secretaris.

Huisvesting
Sinds de zomer van 2019 is het kantoor van de VPW gehuisvest op de tweede verdieping van het kantoor van het ICT-
bedrijf AlexIt die onze ICT verzorgt. VPW heeft twee ruime kantoorkamers en er kan zonder extra kosten gebruik gemaakt 
worden van de vergaderruimte.

PR en Communicatie
• De website van VPW (www.vpwnet.nl) is een belangrijk middel om de leden te informeren.
In 2021 is de website 10.601 bezocht.  In 2020 werd de website aanzienlijk minder bezocht, namelijk 7669 keer. Jarenlang 
was er een gemiddeld aantal van  1000 bezoeken per maand, dat was in 2020 aanzienlijk minder, maar 2021 laat een 
licht herstel zien.
• Het blad verschijnt 4 maal per jaar en wordt volledig in eigen beheer (op)gemaakt. De redactie bestaat uit Mirjam van 

Dijk en Trees Overhein. De lay-out en het drukklaar maken van het blad worden verzorgd door Milou Feijt.
Er wordt de leden nadrukkelijk gevraagd om het blad digitaal te ontvangen, dit scheelt druk- en portokosten. Bijna 12 % 
van de leden (dat zijn er ruim 100) ontvangt het blad digitaal.
Helaas groeit dit aantal nauwelijks.

De Individuele Belangenbehartiging
De meeste verzoeken om juridisch advies komen via ons kantoor in Amersfoort binnen. De eenvoudige vragen worden 
binnen de VPW zelf afgehandeld.
De ingewikkelder IB-zaken gingen altijd naar advocatenkantoor Dijkgraaf in Den Haag. In 2021 heeft advocatenkantoor 
Ed van Meer de juridische werkzaamheden van Dijkgraaf overgenomen, waarbij Dijkgraaf nog wel altijd verbonden is en 
ook zaken voor Van Meer afhandelt. Op deze wijze gaan de samenwerkende Rijksvakbonden heel organisch over van 
advocatenkantoor Dijkgraaf naar Van Meer.
Begin 2021 liepen er zes individuele zaken bij Dijkgraaf/Van Meer. Daar zijn in de loop van 2021 zes zaken bij gekomen. 
Dat maakt een totaal van twaalf zaken. Van deze twaalf zaken zijn er in 2021 acht afgerond. Er zijn in totaal vier juridische 
dossiers meegenomen naar 2022.
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Naast deze externe zaken die door 
de beide advocatenkantoren zijn 
behandeld, zijn er ook veel zaken 
binnen de VPW afgehandeld en een 
zeer groot aantal eenvoudige juridische 
vragen beantwoord.

Eenmalig juridisch advies
Als VPW-leden juridische vragen 
hebben die geen betrekking hebben op 
arbeidsrechtelijke zaken, dan kunnen 
zij deze vraag via de VPW aan Dijkgraaf 
Advocaten voorleggen.
In 2021 is er een maal gebruik gemaakt 
van deze service en deze zaak is 
succesvol afgerond.

Belastingservice
De VPW maakt al sinds 2003 gebruik 
van de belastingservice die wordt 
aangeboden door de VBM.
VBM is de militaire vakbond binnen het 
AmbtenarenCentrum (AC).
In 2021 hebben 54 leden gebruik 
gemaakt van deze service. Het aantal 
daalt langzaam, wat niet zo vreemd is 
met een dalend ledenaantal. Het zijn 
ook met name de oudere leden (meer als 
de helft post-actief) die gebruik maken 
van de belastingservice.

Samenwerking binnen de sector Rijk van het AC
De AC-Rijksvakbonden werken samen in een overlegplatform om daar de zaken m.b.t. de arbeidsvoorwaarden (Cao) te 
bespreken. Dit wordt het Platform SOR genoemd.
Namens de VPW namen Richard Goudriaan en Trees Overhein deel aan de platformvergaderingen. Paul van es en Hans 
Bokmans waren de plaatsvervangend leden.
In het SGB (bestuur van de sectorgroep Rijk) zaten Paul van Es en Richard Goudriaan namens VPW. Hans Bokmans en 
Trees Overhein waren de plaatsvervangend leden.
Door het overlijden van Paul van Es en het terugtreden van Trees Overhein is de vertegenwoordiging gewijzigd. Richard 
Goudriaan en Hans Bokmans zitten zowel in het SGB en het Platform SOR. Nol van Lith is bij beide overlegvorm de vaste 
plaatsvervanger.
Het SGB heeft in 2021  twaalf maal een reguliere vergadering gehouden en een extra vergadering i.v.m. goedkeuring Cao. 
Van deze dertien vergaderingen zijn er vanwege de Corona richtlijnen elf gevoerd via Teams. Twee maal kwam het SGB 
fysiek bijeen in het kantoor van de Unie in Culemborg.
In 2021 zijn er tien reguliere Platformvergaderingen geweest en vier extra vergaderingen i.v.m. de Cao.
Deze vergaderingen zijn vanwege de Corona richtlijnen allemaal gevoerd via Teams.
Er zijn met name door Corona geen themamiddagen georganiseerd.

Departementaal Georganiseerd Overleg
Naast bezoldigd bestuurder Peter Wulms neemt Nol van Lith deel aan de vergaderingen van het DGO en het voorbereidende 
Technisch Overleg. Hans Bokmans is het vaste plaatsvervangend DGO-lid.
Het DGO heeft in 2021 vijf maal vergaderd en in twee gevallen is er besloten tot een schriftelijke ronde. De vergadering 
van januari 2021 is geannuleerd.
Het technisch overleg is zeven  maal gehouden.
Al deze overleggen werden digitaal georganiseerd.
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De vakorganisaties VPW (Vereniging van Personeel Werkzaam op het Gebied van Verkeer en Waterstaat) en de NCF  
(Nederlandse Categoriale Vakvereniging Financiën) hebben op vrijdag 11 maart 2022 over en weer zogenaamde 
verwerkersovereenkomsten getekend (zie foto’s rechterpagina).

Wat betekent dit en waarom zijn deze overeenkomsten gesloten.
VPW en NCF zijn beiden aangesloten bij het Ambtenarencentrum en behoren tot de sector Rijk.
Er is al eerder aangegeven dat deze twee Rijksvakbonden al geruime tijd nauw samen werken en die samenwerking 
aan het uitbreiden zijn.

De samenwerking op het terrein van de Collectieve Belangenbehartiging bestaat al zeker 20 jaar en ook de individuele 
belangenbehartiging wordt door de VPW en NCF al meer dan 10 jaar gezamenlijk georganiseerd.

Een volgende mogelijke samenwerking is die op het gebied van de ledenadministratie.
NCF werkt met een moderne database waarin leden kunnen inloggen en (alleen) hun eigen gegevens kunnen inzien. 
Ook juridische dossiers kunnen in dit systeem worden opgeslagen. VPW wil haar leden op termijn ook de mogelijkheid 
bieden om in te kunnen loggen, waardoor ze hun eigen gegevens kunnen aanpassen. De VPW wil graag af van de 
papieren dossiers en gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden die de NCF al tot haar beschikking heeft.
Om de samenwerking op het gebied van de ledenadministratie mogelijk te maken is het noodzakelijk, maar ook verplicht 
om verwerkersovereenkomsten te sluiten.

Zoals u kunt lezen zijn de NCF en VPW niet over één nacht ijs gegaan. Beide vakorganisaties vinden het beveiligen van 
de persoonlijke gegevens van de leden dermate belangrijk dat dit hoge prioriteit heeft.

Verwerkersovereenkomsten

Overeengekomen punten:

• Beide vakorganisaties (verder partijen genoemd) zijn op de hoogte van hetgeen vermeld staat in de AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)  inclusief de meldplicht datalekken, en zullen zich gezamenlijk 
inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

• Partijen komen de Algemene Verordening Gegevensbescherming na en voor zover de afspraken tussen partijen 
niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te handelen in overeenstemming met de 
toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens.

• Partijen zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden.
• Gegevens van leden mogen alleen verwerkt worden in opdracht van en volgens de instructies van de partij die 

de gegevens verstrekt en mogen ook alleen gebruikt worden voor het vooraf vastgestelde doel. De gegevens 
mogen dus niet gebruikt worden voor eigen acties en doeleinden van de ontvangende partij en ook niet worden 
doorgegeven aan andere partijen.

• De partij die de ledengegevens administreert, verwerkt en gebruikt zorgt voor adequate beveiliging, passend 
bij de aard van de persoonsgegevens. Dit gebeurt door het nemen van technische maatregelen zoals firewalls, 
virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts en door organisatorische 
maatregelen waardoor steeds aan de AVG-eisen wordt voldaan. Denk daarbij aan een meldingsprocedure bij 
datalekken, beperkte toegang tot gevoelige data, screening van medewerkers, geheimhoudingsverklaringen en 
het afsluiten van ruimtes en panden/beveiligde toegang van locaties en apparatuur.

• Als er een beveiligingsincident ontdekt is, waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, 
zal de verwerkende partij direct (binnen 24 uur) de verantwoordelijke van de verstrekker telefonisch en per 
e-mail op de hoogte brengen, zodat deze kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de AP 
(Autoriteit Persoonsgegevens) en/of betrokkenen. De verwerker zal vervolgens alle instructies voortkomend uit 
het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren.

• De looptijd van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen partijen gesloten 
samenwerkingsovereenkomst en daarbij geldende afspraken.

• De geldende wettelijke bewaartermijnen worden in acht genomen en bij beëindiging van diensten op het gebied 
van verwerkingen van persoonsgegevens moeten alle persoonsgegevens worden gewist en ook eventueel 
bestaande kopieën (back-ups) moeten worden gewist.

• Verwerker is alleen aansprakelijk voor de directe schade bij overtredingen van deze verwerkers-overeenkomst 
door de verwerker; indirecte schade kan niet worden verhaald op de verwerker tenzij sprake is van opzet.
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Voorzitters Richard Goudriaan (VPW) 
en Albert van der Smissen (NCF)

Secretarissen Nol van Lith (VPW) 
en Peter Odekerke (NCF).

Penningmeesters Frank Lantsheer (VPW) 
en Thomas Geelhoed (NCF)
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OR-artikelen
Tweede Kamer akkoord met wijziging studiekostenbeding

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft 19 april 2022 ingestemd met het voorstel voor de Wet implementatie EU-
richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel bevat regels voor het studiekostenbeding 
en nevenarbeidbeding.
Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de nieuwe EU-richtlijn in de Nederlandse wetgeving wordt verwerkt. De 
Europese richtlijn heeft als doel ‘de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt’.
Werkgevers moeten door de richtlijn rekening houden met verschillende arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 
2022. Als ook de Eerste Kamer dit voorjaar instemt met het wetsvoorstel, zijn de regels definitief.

Wettelijke regels voor 
studiekostenbeding
Een belangrijke wijziging is 
dat een verplichte opleiding 
voor de werknemer kosteloos 
moet zijn en als arbeidstijd 
moet worden beschouwd. Het 
gaat om verplichte opleidingen 
op basis van Europese regels, 
Nederlandse wetgeving of de 
cao. Een werkgever mag de 
scholingskosten niet meer voor 
rekening van de werknemer 
laten komen, ook niet via een 
studiekostenbeding.

Ook wettelijke regels voor nevenarbeidbeding
Een andere veelbesproken verandering is dat het een werkgever in principe niet meer is toegestaan de werknemer 
te belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een ander. Dit verbod op het ‘Verbod op nevenwerk’ 
wordt opgenomen in een nieuw wetsartikel: artikel 653a van Burgerlijk Wetboek 7. Als de werkgever een ‘objectieve 
rechtvaardigingsgrond’ heeft, mag het afspreken van een nevenarbeidbeding nog wel. Denk daarbij aan de bescherming 
van de gezondheid en veiligheid van werknemers of de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Zonder zo’n 
grond is een nevenwerkzaamhedenbeding met verbod nietig, maar de grond hoeft niet in het beding zelf te staan. De 
werkgever moet achteraf de rechtvaardigingsgrond kunnen geven.

Bron: OR Rendement

Wat is een studiekostenbeding?

Om te ontmoedigen dat werknemers snel vertrekken na het volgen van een dure opleiding op kosten van de zaak, kunt 
u een studiekostenbeding overeenkomen. Maar als het voorstel voor de ‘Wet implementatie van de Europese Richtlijn 
betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ wordt aangenomen, zijn studiekostenbedingen voor 
verplichte opleidingen vanaf 1 augustus 2022 niet meer geldig.



13

Vraag & Antwoord
Vraag:  
Ik heb net de kaderbrief gelezen waarin een stuk staat over inhuur uitzendkrachten. 
Kan ik hieruit opmaken dat inhuur van uitzendkrachten langer dan 30 jaar niet is 
toegestaan? Ook niet als een uitzendkracht niet langer dan 2 jaar werkt maar wel 
daarna weer wordt vervangen voor een nieuwe uitzendkracht? 
De OR heeft enige tijd geleden afgedwongen dat uitzendkrachten bij goed functioneren in vaste dienst 
moeten worden aangenomen. Daarbij wordt uitgegaan van anciënniteit.
Wordt de situatie hierdoor anders beoordeeld? Of moet het Rijk in het vervolg alleen maar medewerkers 
aannemen in vaste dienst? Dit laatste zou wat mij betreft de beste oplossing zijn omdat er dan geen 
verschil meer ontstaat tussen vaste-en uitzendmedewerkers.

Antwoord:
Indien werkzaamheden 30 jaar bestaan is er sprake van structureel werk. In het beleidskader Rijk is het volgende 
opgenomen: “Voorkomen moet worden dat personeel langdurig op basis van flexibele contractvormen werkt, waar in feite 
sprake is van structurele werkzaamheden. Dit betekent dat de inzet van flexibele contractvormen zich beperkt tot tijdelijke 
werkzaamheden.” Dus het is inderdaad in tegenspraak met het beleidskader Rijk indien gedurende 30 jaar lang dezelfde 

werkzaamheden steeds uitgevoerd 
wordt door medewerkers van een 
uitzendbureau of medewerkers op 
tijdelijke contracten. 
Het is inderdaad de bedoeling 
van het beleidskader Rijk dat 
structureel werk uitgevoerd wordt 
door medewerkers in vaste dienst. 
Dit betekent dat indien de OR van 
mening is dat er sprake is van 
structureel werk de medewerkers 
in vaste dienst moeten worden 
aangenomen.
Ondanks dat het aannemen van 
uitzendkrachten op structureel 
werk in strijd is met het 
beleidskader is het echter niet in 
strijd met de wet.

Vraag:
Ik overweeg om mij op te geven als OR kandidaat voor de komende verkiezingen. Ik werk echter 3 dagen 
per week. Nu maakt mijn leidinggevende bezwaar omdat straks door het werk voor de OR waarschijnlijk 
slechts 2 dagen per week overblijft voor mijn eigen werk. Ik snap dat eigenlijk wel en aarzel nu of ik mij 
als OR kandidaat moet opgeven. Wat te doen?

Antwoord:
Leidinggevenden hebben vaak de neiging om het werk voor de OR minder belangrijk te vinden dan jouw eigen werk. 
Maar dat is niet terecht. Het werk voor de OR is net zo belangrijk als al het andere werk dat wordt gedaan. Als er in de 
combinatie van jouw werk en OR werk problemen ontstaan, is het dus geen automatisme dat het OR werk dan moet 
wijken. Ik adviseer daarom om je niet terug te trekken. Het werken voor de OR is net zo belangrijk als jouw eigen werk!
Wellicht is het voor jou ook nog een oplossing om tijdelijk het aantal uur dat je in totaal werkt uit te breiden gedurende 
de OR-periode. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 3.4 van de cao Rijk. Hierbij is het mogelijk om gedurende de 
OR periode de arbeidsduur uit te breiden tot maximaal 40 uur.

Zie voor dit cao artikel: https://www.caorijk.nl/cao-rijk/hoofdstuk-3/uitbreiding-arbeidsduur-leden-ondernemingsraad

Marianne Wendt
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Inkomen werkende vrouwen gestegen, maar nog steeds achter…

Vrouwen met inkomen uit werk verdienden in 2020 gemiddeld op jaarbasis bijna 34 duizend euro bruto. In 1977 was dat 
nog bijna 21 duizend. De stijging van ruim 60 procent speelde grotendeels in de 21e eeuw en is vooral toe te schrijven 
aan de steeds langere werkweken van vrouwen. Bij mannen bleef de toename beperkt tot 12 procent; van ruim 46 
duizend naar ruim 52 duizend euro. Dit meldt het CBS uit onderzoek op de reeks inkomensgegevens 1977-2020.

Het bruto inkomen van mannen is meer onderhevig aan conjuncturele schommelingen. Omdat mannen vaker dan vrou-
wen in conjunctuurgevoelige sectoren zoals de bouw en ICT werken.
In tijden van economische voorspoed , zoals rond de eeuwwisseling en in 2006 en 2007 groeide het inkomen van man-
nen sterker. In de economisch mindere perioden, zoals in de crisisperiode 2009-2013, nam het inkomen van mannen af 
terwijl dat van vrouwen op peil bleef.
In 1985 bereikte de welvaart een historisch dieptepunt als gevolg van de twee olie crises in de jaren zeventig en ook 
toen liep het inkomen van vooral mannen sterk terug.
Ondanks de coronacrisis nam het inkomen van mannen en vrouwen ook in 2020 toe, vooral door al gemaakte cao-
afspraken over loonstijgingen.
Het aantal vrouwen met inkomen uit werk is tussen 1977 en 2020 toegenomen van 1,8 miljoen naar 4,6 miljoen. Bij 
mannen steeg het aantal van 3,9 naar 5,2 miljoen.
In 1977 stonden tegenover elke 100 werkende vrouwen 223 werkende mannen. In 2020 ligt dat met 100 vrouwen op 
113 mannen dichter bij elkaar.

Inkomensverschil tussen vaders en moeders het grootst.
Het inkomen van werkende vrouwen was in 2020 gemiddeld ruim 35 procent lager dan dat van hun mannelijke col-
lega’s. Dit verschil komt vooral doordat bijna drie kwart van de vrouwen in deeltijd werkt, en niet meer dan een kwart 
van de mannen. Nergens in Europa werken vrouwen en mannen zo vaak in deeltijd als in Nederland. Gemiddeld was de 
werkweek van vrouwen met 26,2 uur in 2020 ruim een kwart korter dan die van mannen (35,4 uur).
Het inkomensverschil tussen samenwonende mannen en vrouwen met kinderen is met ruim 45 procent het grootst. 
In de fase dat de kinderen nog klein zijn, is het verschil in arbeidsduur het grootst.
Doordat vooral onder moeders de arbeidsduur toe-
nam (tussen 2003 en 2020 met ruim 5 uur), is het 
inkomensverschil met werkende vaders wel het 
sterkst terug gelopen. In 1977 bedroeg het verschil 
in inkomen nog 77 procent, in 2020 was dat nog 64 
procent.
Bij alleenstaanden is het inkomensverschil tussen 
mannen en vrouwen naar verhoudingsgewijs klein, 
vooral bij degenen tot 45 jaar. Dit komt deels door-
dat bij aanvang van de loopbaan de arbeidsduur van 
mannen en vrouwen relatief weinig verschilt. Daar-
om ontlopen ook jongeren samenwonende mannen 
en vrouwen zonder kinderen elkaar weinig in inko-
men. Bij samenwonende 45-plussers is het verschil 
een stuk groter, want vrouwen in die leeftijd werken 
gemiddeld minder uren dan jongere generaties vrou-
wen. Bij alleenstaande moeders is dat omgekeerd; 
45-plussers maken dan langere werkweken.

Minder uurloon
Behalve de kortere werkweek speelt ook het lagere 
uurloon van vrouwen een belangrijke rol in het inko-
mensverschil. Het gemiddeld bruto uurloon van Nederlandse vrouwen lag 14 procent onder dat van mannen in 2020, 
waarmee Nederland de tiende plaats inneemt in de Europese Unie. In Letland was het verschil tussen de uurlonen van 
mannelijke en vrouwelijke werknemers met ruim 22 procent het grootste, gevolgd door Estland met 21 procent.
In Luxemburg was het verschil in uurloon het kleinste van alle lidstaten, minder dan 1 procent.
Ook in Roemenië en Slovenië waren de loonverschillen tussen mannen en vrouwen  verhoudingsgewijs klein.
Het lagere uurloon van vrouwen vergeleken met dat van mannen is voor een deel toe te schrijven aan verschillen in 
leeftijd, deeltijdwerken, beroepsniveau en leidinggeven. Het loonverschil in Nederland is in de loop der jaren wel afge-
nomen, onder meer doordat vrouwelijke werknemers steeds hoger opgeleid zijn. In 2008 was het verschil in uurloon 
nog 20 procent. Bij de overheid was de daling sterker dan in het bedrijfsleven

Bron: Nieuwsbericht CBS maart 2022



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)


