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1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering om 15.10 uur en heet de aanwezige leden welkom.  

Hij noemt daarbij in het bijzonder de ereleden W.T. Leegte en J.P. Oosterhout, de voorzitter van het 

sectorbestuur functionarissen overheid, de heer L. Otten en de heren J. Hut (CMHF) en N. van 

Holstein (VvP) , die na de pauze het thematisch deel van de bijeenkomst voor hun rekening nemen.  

 

Voorts meldt de voorzitter dat van het bestuur de secretaris,  mevrouw Van der Meulen, en de heer 

Van Dijken om hen moverende redenen niet bij de algemene ledenvergadering (ALV) aanwezig 

kunnen zijn. De heer Burger zal voor deze gelegenheid fungeren als secretaris. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De waarnemend secretaris deelt mede dat er drie schriftelijke berichten van verhindering zijn 

ontvangen. 

 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VMHA-ARWI 

Tekstueel: 

n.a.v.  1.  Opening .  

Aangehaald wordt het erelid  Oosterhuis.  De juiste naam is echter Oosterhout. 

n.a.v.  6. Verslag van de kascommissie.  

Aangehaald wordt het lid Boutsema.  Dit juiste naam is echter Bouwsma. 

Inhoudelijk 

Algemeen: 

 De voorzitter meldt dat in de contributiebrief 2014 aan de leden - voor zover dit nog niet bij de 

VMHA-ARWI bekend is - tevens is gevraagd hun e-mailadres op te geven.  



 Het bestuur stelt zich voor - dit uiteraard voor zover de vergadering daarmee instemt - het 

conceptverslag van de ALV 2014 op korte termijn aan de leden per e-mail toe te sturen.  Zij 

zegt daarbij toe dat het conceptverslag op korte termijn voor de leden beschikbaar komt. 

 Het Centraal Bestuur van de CMHF heeft besloten het blad Perspectief per 1 januari 2014 niet 

meer te laten verschijnen. Dat betekent een forse kostenreductie voor de onder de CMHF 

ressorterende verenigingen, waaronder de VMHA-ARWI.  De afdracht van de verenigingen 

voor  het 'afnemen' van Perspectief is hierdoor komen te vervallen. 

 De heer Hut meldt dat in plaats van 'Perspectief' nu eenmaal per maand een CMHF-

nieuwsbrief verschijnt. De leden van VMHA-ARWI kunnen zich daarvoor aanmelden via de 

website van de CMHF of via het e-mailadres van de VMHA-ARWI, vmha.arwi@gmail.com. 

 De voorzitter stelt voor het initiatief om opgenomen te worden in de verzendlijst voor de 

nieuwsbrief niet bij de leden te leggen maar deze de nieuwsbrief vanuit de VMHA-ARWI 

automatisch toe te sturen aan de leden waarvan het e-mailadres bekend is.  De vergadering 

stemt in met dit voorstel. 

 

n.a.v. 6. Verslag van de kascommissie 

 Aan de aanbevelingen gedaan door de Kascommissie 2013 is door het bestuur nog  geen 

invulling gegeven. De voorzitter verontschuldigt zich hiervoor.  In de jaarcijfers is dan ook 

geen specificatie als waarop door de Kascommissie is aangedrongen opgenomen.  Wel kan de 

voorzitter melden dat de kosten  voor de uitnodiging van de ALV 2014, inclusief porto  circa € 

4.000,00 bedragen.  Om de kosten van porto zoveel als mogelijk binnen de perken te houden 

is voor bij de verzending van de stukken voor de ALV gekozen  voor de zogenaamde 48-uurs 

post. Dat is goedkoper dan de zogenaamde 24-uurspost.  

 De heer Bouwsma stelt voor die leden die de beschikking hebben over een e-mailadres in het 

vervolg per e-mail en niet meer per post stukken toe te sturen.  Degenen die geen e-mailadres 

hebben of dit niet aan de VMHA-ARWI bekend willen maken krijgen  de stukken per post 

toegestuurd . De heer Bouwsma stelt voorts voor de leden te benaderen met het verzoek hun e-

mailadres aan de VMHA-ARWI bekent te maken. 

 De penningmeester vindt  het voorstel van de heer Bouwsma sympathiek. hij wijst er echter 

wel op dat de 'postactieve leden ' lang niet in alle gevallen over een e-mailadres beschikken.  

Voor de 'actieve leden' ligt dat anders.  De penningmeester merkt voorts nog op dat sowieso 

kostenreductie wordt nagestreefd.  

Voor het overige zijn er geen opmerkingen ten aanzien van het verslag van de ALV.  

De  vergadering besluit  tenslotte dat het conceptverslag  vooruitlopend op de vaststelling daarvan in 

de ALV 2015 aan de leden waarvan het e-mailadres bekend is zal worden toegezonden.  

4. Jaarverslag 2013 (beknopt) 

In het jaarverslag 2013 is onder meer aangegeven dat de CMHF is gestart met een serie van 

themamiddagen onder de noemer 'professionals in debat (pid).  Inmiddels vinden deze pid's met enige 

regelmaat plaats. Zij zijn niet alleen voor de leden van de aangesloten verenigingen toegankelijk maar 

ook voor 'buitenstaanders' werkzaam bij de sector Rijk.  

De themadagen worden via de website van de CMHF (www.cmhf.nl) bekend gemaakt.  Voorgesteld 

wordt de leden van de VMHA-ARWI waarvan het e-mailadres bekend is ook per e-mail te informeren 

over de te organiseren themabijeenkomst. De vergadering stemt unaniem in met dit voorstel. 

De heer Leegte stelt voor bij de toezending van stukken aan de leden van de VMHA-ARWI  standaard 

ook de adressen van de website van de CMHF en VMHA-ARWI te vermelden. Dit voorstel  wordt 

door de vergadering overgenomen. 

5. Financiën  



5.1. jaarstukken 2013 

De penningmeester meldt dat 2013 met een positief resultaat van € 8.439,00 is afgesloten.  Dit 

positieve resultaat is het gevolg van meer contributie inkomsten dan begroot enerzijds en mindere 

uitgaven voor onderhoud website VMHA-ARWI en bijdrage ledenwerving CMHF anderzijds.  

De vergadering neemt met instemming kennis van het vorenstaande.  

 

5.2. begroting 2014 

Voor 2014 is een negatief resultaat begroot van € 8.248,00.  Dit verwachte negatieve resultaat vindt 

zijn oorzaak in de in  begroting opgenomen eenmalige kosten voor ledenwerving en het op orde 

brengen van de website VMHA-ARWI. 

Het tekort  kan worden gefinancierd uit het eigen vermogen. 

De vergadering gaat akkoord met de voorgelegde begroting voor 2014 

5.3. vaststelling contributie 2014  

Het vervallen van de afdracht aan de CMHF voor 'Perspectief' betekent dat er ruimte is de 

jaarcontributie te verlagen. Het bestuur stelt voor de jaarcontributie voor  2014 voor zowel de 'actieve' 

als de 'postactieve' leden met € 14,50 te verlagen tot respectievelijk € 123,00 en € 58,00. De 

vergadering stemt in met het bestuursvoorstel. 

Overig 

De heer Bouwsma merkt op dat er een telfout is geslopen wat betreft het aantal leden per 1 januari 

2014 dat genoemd staat in het 'Jaarverslag van de penningmeester' . Het genoemde totaalaantal van 

982 leden (557 'actief' en 518 'postactief' ) moet zijn 1072.  

De penningmeester meldt mede naar aanleiding van de opmerking van de heer Bouwsma op dat het 

aantal  'postactieve'  leden in verhouding tot de' actieve' leden  toeneemt. Dat is een zorgelijk 

ontwikkeling. Er is weinig toestroom van nieuwe nog in het arbeidsproces opgenomen leden.   

De voorzitter roept  in aansluiting op het bovenstaande de aanwezige leden op actief te zijn in het 

positief uitdragen van de VMHA-ARWI en  het aanbrengen van nieuwe leden.   

De heer Van Bleiswijk stelt in verband hiermede voor een fles wijn beschikbaar te stellen voor degene 

die in een kalenderjaar de meeste nieuwe leden aanbrengt . De vergadering stemt daarmee in. 

 

6. Verslag van de Kascommissie  

6.1. dechargeverlening van het bestuur 

De Kascommissie bestaande uit de heren W.T. Leegte en J.P. Oosterhout heeft de financiële 

administratie van de VMHA-ARWI gecontroleerd.  Zij heeft geconstateerd dat de financiële 

administratie uitstekend op orde is en verleent  penningmeester en bestuur decharge voor het in 2013 

gevoerde financiële beleid.  

De Kascommissie heeft echter wel  twee opmerkingen/aanbevelingen, te weten: 

 1. contributiebrief 

Het bericht dat de jaarlijkse contributie moet worden voldaan wordt jaarlijks via een zogenaamde 

contributiebrief naar de leden gestuurd.  Het is de Kascommissie gebleken dat deze brief eerst in het 

voorjaar van het betreffende kalenderjaar aan de leden  wordt toegestuurd.  Zij geeft in overweging de 

contributiebrief aan het eind van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarover de 

contributie verschuldigd is toe te sturen.  Hierdoor wordt bewerkstelligd dat de contributies eerder in 

het kalenderjaar bij de VMHA-ARWI  'binnen 'zijn. 

2. risico weglekken gelden van de vereniging 

Het huidig financieel beheer van de VMHA-ARWI is goed. Er zijn voor uitgaven boven een bepaald 

bedrag twee handtekeningen nodig en er is een scheiding tussen degene die betaalt (penningmeester 

Van Waegeningh ) en degene die de rekeningafschriften van de beide ING-betaalrekeningen  en de 

spaarrekening bij Moneyou ontvangt en controleert (lid, mevrouw Koppers). Dat neemt niet weg dat 

het aanbeveling verdient dat het bestuur beziet of er een maatregelen kunnen worden getroffen om de 

kwaliteit nog beter te borgen.  

 



Overig 

In 2013 is door het bestuur toegezegd het verslag van de Kascommissie mee te sturen met de stukken 

voor de ALV.  Deze toezegging is wat betreft de ALV 2014 niet gestand gedaan.  De voorzitter zegt 

nogmaals toe dat het verslag van de Kascommissie in het vervolg zal worden meegestuurd met j de 

stukken voor de ALV.  

 

6.2. benoeming nieuwe kascommissie 

De heren W.T. Leegte en J.P. Oosterhout worden voor een periode van wederom twee jaar benoemd. 

7. Bestuurssamenstelling en taakverdeling 

De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur  mevrouw W. Koppers  en de heer R.M.J. 

Voorthuis  voor wederom een periode van drie jaar te benoemen tot bestuurslid van de VMHA-ARWI. 

Wat betreft de taakverdeling wordt verwezen naar bladzijde 16 van de 'Uitnodiging Algemene 

Ledenvergadering'.   

 

8. Rondvraag 

De heer Leegte merkt op dat  voor  de recente verkiezing voor het ABP verantwoordingsorgaan een 

groot aantal CMHF-leden zich verkiesbaar heeft gesteld. De verwachting was dan ook dat een aantal 

van hen in het verantwoordingsorgaan zouden worden gekozen.  Het aantal gekozen CMHF-

kandidaten blijkt echter tegen te vallen.  De heer Leegte vraagt zich af of het grote aantal kandidaten 

niet heeft geleid tot een 'verspreid stemgedrag', met andere woorden er zijn in totaal wellicht veel 

stemmen op CMHF-kandidaten uitgebracht maar doordat er op veel kandidaten is gestemd hebben die 

kandidaten de kiesdeler niet gehaald.   

De heer Leegte stelt voor dat de CMHF in de toekomst het aantal kandidaten voor dat zich beschikbaar 

stelt voor het ABP verantwoordingsorgaan beperkt. Dit met als oogmerk een grotere CMHF-

vertegenwoordiging  in het ABP verantwoordingsorgaan. 

Verder is het de heer Leegte opgevallen dat zich geen leden van de VMHA-ARWI voor het ABP 

verantwoordingsorgaan verkiesbaar hebben gesteld.  Hij vraagt het bestuur in voorkomende gevallen 

om meer actie en sturing. De voorzitter zegt dat de heer Leegte toe.  

De heer Hut merkt in aansluiting op het door de heer Leegte genoemde  met betrekking tot het ABP 

verantwoordingsorgaan nog de volgende op: 

 De  CMHF   is niet erg actief geweest wat betreft het 'promoten' van deze verkiezingen.  Het 

advies van de heer Leegte de CMHF-leden  in voorkomende gevallen op te roepen  te 

stemmen neemt hij ter harte. 

 Er is een splitsing aangebracht tussen de 'actieve' en de 'postactieve'  ABP-deelnemers. Ieder 

categorie kon op kandidaten van de eigen categorie stemmen.  Ondanks het feit dat er door de 

CMHF weinig aandacht aan deze verkiezingen is besteed worden  er drie van de dertien zetels 

bezet door CMHF-leden. Ter informatie: ook de ASBVAKAB heeft drie zetels in het ABP 

verantwoordingsorgaan.  

 De opkomst van de verkiezing voor  het  ABP verantwoordingsorgaan was laag. voor de 

actieve ABP-deelnemers lag dit op circa 2% en voor de postactieve ABP-deelnemers op circa 

7%.  

 Het organiseren van de verkiezingen voor het ABP verantwoordingsorgaan is een 

geldverslindende operatie geweest. Het geheel heeft een aantal miljoenen euro's gekost.  

 Over vier jaar zijn er wederom verkiezingen voor het ABP verantwoordingsorgaan.    

Voorts vraagt de voorzitter nog de aandacht voor het volgende. Hij is van oordeel dat de 

verenigingsnaam VMHA-ARWI minder aansprekend is dan gewenst.  Hij is al geruime tijd op zoek 

naar een nieuwe meer aansprekende naam voor de vereniging.  Echter, tot op heden is het nog niet 



gelukt die te 'vinden'.  Hij roept de leden op met suggesties te komen.  Degene die uiteindelijk de 

'nieuwe verenigingsnaam' levert zal daarvoor worden beloond met een fles wijn. 

De voorzitter sluit het algemene deel van de ALV VMHA-ARWI en geeft het woord aan de heer  J. 

Hut het woord wat betreft het agendapunt.  

'Actuele zaken door de heer mr. Jan Hut, onderhandelaar namens de CMHF'. 

1. CAO 2014 -2015 

De laatste CAO sector Rijk liep eind 2010 af. Daarna is er geen CAO meer afgesloten.  Er is over de 

periode  2011 tot en met 2014 sprake van de zogenaamde 0-lijn.    

De gesprekken voor een CAO Rijk 2015 zijn nog niet gestart.  

Op 14 mei 2014 vindt er  een gesprek plaats met de minister van Wonen & Rijksdienst, de heer S. 

Blok..  In ieder geval zal aan de orde de vraag wat de minister wil met betrekking tot bijvoorbeeld de 

arbeidsvoorwaarden voor de rijksambtenaren. 

2. Mobiliteitskaart 

De rijksoverheid wil af van de individuele vervoerbewijzen. Dat geldt zowel voor het de reizen woon-

werkverkeer als voor de dienstreizen.  Om hierin te voorzien zal iedere rijksambtenaar in beginsel een 

mobiliteitskaart krijgen.  Dat betekent dat de huidige abonnementen voor woon-werkverkeer worden 

afgeschaft  

De mobiliteitskaart is uitsluitend  bedoeld voor gebruik voor reizen woon-werkverkeer en 

dienstreizen.   

Voor diegenen die voor hun woon-werkverkeer een abonnement hadden betekent dit dat zij na 

invoering van de mobiliteitskaart voor privéreizen voor het voor hen geldende traject niet langer 

'gratis' gebruik  kunnen maken van het openbaar vervoer.  

De werkgever heeft verzuimd over de invoering van mobiliteitskaart en de gevolgen die dit heeft voor 

de werknemer overleg te voeren met de bonden en de medezeggenschap.  Dit omdat zij van mening is 

dat er geen rechtspositionele aspecten zitten aan het invoeren van de mobiliteitskaart. De bonden gaan 

daarbij over het arbeidsvoorwaardelijke aspect en de medezeggenschap over de privacyaspecten.   

Omdat de werkgever - zij is immers van oordeel dat er geen rechtspositionele gevolgen heeft - weigert 

te overleggen hebben de bonden deze  aangelegenheid voorgelegd aan de advies- en 

arbitragecommissie.  Naar verwachting komt die binnenkort met een uitspraak. 

Het privacy aspect in algemene zin is voorbehouden aan de medezeggenschap BZK. Voor   de 

zogenaamde 'bewerkingsovereenkomst' en het' controleprotocol ' geldt dat dit onderwerp is voor de 

medezeggenschap van de afzonderlijke departementen.  De medezeggenschap heeft daarbij 

instemmingsrecht.  

Ondanks alle weerstand vanuit de bonden en de medezeggenschap gaan de  departementen  door met 

het invoeren van de mobiliteitskaart. Daarbij heeft elk departement zijn eigen invoeringstraject. Bij 

een aantal departementen is de mobiliteitskaart al ingevoerd. 

 

3. kwaliteitsagenda,  

    pensioenen en ABP 

Er zijn wat betreft dit punt geen ontwikkelingen  te melden. 

Van de door de heren J. Hut (CMHF) en N. van Holstein (VvP) gegeven voordrachten  tijdens het 

thematisch gedeelte van de vergaring is geen verslag gemaakt. 

 

 

 

 


