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met én voor elkaar!

Rob

              ROB

Respect voor elkaar nu extra belangrijk

        021 was een jaar wat beheerst werd - en nu nog steeds - door corona. Maatregelen werden   
         strenger, weer soepeler en inmiddels weer strenger. Deze maatregelen raken de mensen. Niet 
alleen dat. Ook ontstaan er voor- en tegenstanders die niet alleen buiten het werk maar ook binnen 
het werk tegenover elkaar komen te staan. Het beleid van de Haagse landelijke politiek levert daar 
niet altijd een goede bijdrage aan. Maar… Daar gaat de VVMC niet over. De VVMC is geen politie-
ke partij. Wij zijn een categorale vakbond, juist omdat we niet politiek gelieerd willen zijn. We zijn 
er dan ook voor iedereen. Voor iedereen als het gaat om arbeidsvoorwaarden, werk en inkomen. 
Welke mening je ook hebt. Van belang is wel dat je het respect behoudt voor elkaar, ongeacht de 
mening. Het is nu van belang dat we bij elkaar blijven. 

Magisch aantal leden
Een verdere terugblik op 2021 heeft niet echt iets positiefs opgeleverd. Door alle maatregelen is 
het ontzettend jammer dat het in grote getalen spreken van leden niet mogelijk is geweest. Zo ook 
niet de bijeenkomsten met de afdelingsvoorzitters en secretarissen, die ieder jaar minimaal twee 
keer in een tweedaagse georganiseerd werden. Ook het vieren van ons 50-jarig jubileum hebben wij 
helaas voor de tweede keer moeten afzeggen. Alles was goed voorbereid, maar helaas hebben we 
ook dit moeten cancelen. Het 50-jarig jubileum van een nog steeds groeiende categorale vakbond 
is zeker een dubbelfeest waard, ook omdat we een magisch aantal leden aantikken. Ik wil iedereen 
bedanken die een bijdrage aan die groei heeft geleverd. Dat doe je niet vanuit een hoofdbestuur. 
Het zijn de afdelingen, de persoonlijke belangenbehartigers en de vakbondsbestuurder die anderen 
laten zien waarom ze lid moeten worden van de VVMC. Daarvoor dank namens het hoofdbestuur. 
Maar we moeten er mee doorgaan, want nu stil zitten gaat niet helpen. 

Hopelijk weer fysiek
Er komt nog veel op ons af. Een toekomst met vele veran-
deringen maakt dat we ons daarop goed moeten voorbe-
reiden. Nadenken wat dat betekent voor een categorale 
vakbond als de VVMC. Daar willen we zeker met al onze 
(kader)leden de komende jaren over in gesprek gaan. We 
hopen natuurlijk dat dat ook in het komende jaar fysiek 
mogelijk gaat zijn. Maar daar hebben we met z’n allen een 
belangrijke rol in. Voor nu wil ik iedereen alvast fijne Kerst-
dagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen.

Rob de Groot | Voorzitter VVMC

Er is bijna weer een jaar voorbij. 2021 eindigt in ieder geval met positief nieuws. De 
VVMC en FNV Spoor hadden een kortgeding aangespannen tegen NS, om een einde te 
maken om werknemers een vaststellingsovereenkomsten met een finaal kwijtingsbe-
ding aan te bieden. De voorzieningenrechter heeft de VVMC en FNV Spoor volledig in het 
gelijk gesteld. Conclusie: NS mag aan werknemers, die gebruik maken van de vrijwillige 
vertrekregeling uit het Sociaal Plan in de pré-mobiliteitsfase, in de vaststellingsovereen-
komst niet (langer) een volledig finaal kwijtingsbeding opnemen.



  

 3

inhoud.

154

12
10

Trekhaak is een uitgave van de VVMC en wordt digitaal verspreid en gedrukt in kleine oplage. Niets uit deze uitgave mag 
worden verspreid of gekopieerd zonder toestemming. Aan deze Trekhaak werkten mee: Redactie: Harry van der Laan. 
(Gast)redacteuren: Evert Kap, Ed van Gelder, Jef Wieland, René Gaarenstroom, Cors Beerendonk, Simon Geltink, Rob de Groot, 
Wim Eilert, Thiemo Kleiboer, Jordy Bakker. Fotografie: Rene van den Oetelaar, Lia van den Graaf, dreamstime.com. Illustraties: 
freepik.com. Eindredactie, ontwerp & vormgeving: kort & blondig. Contact/inzendingen: harryvanderlaan@vvmc.nl  www.vvmc.nl

7

14

Colofon

en verder...

Ieder zijn vak
Jij bepaalt!

Voortgang ATO 
JOR VVMC

Vanuit het bestuur
Jubileum, ereleden, groei...

Lid worden 
en actuele PB-lijst 17
Ons verhaal
rechtzaak en ORT

W!M
Genoeg om voor te knokken

18

Cao traject VVMC
bij de Nederlandse Spoorwegen

Allemaal digitaal...
vertouwen is goed, maar...

De arbeidsinspectie
inschakelen

20

http://kortenblondig.nl
mailto:harryvanderlaan%40vvmc.nl?subject=Trekhaak
http://www.vvmc.nl


  

met én voor elkaar!

         e cao; een afkorting van collectieve arbeidsovereenkomst ofwel afspraken die tussen
         werkgevers en werknemers worden gemaakt voor het uitvoeren van werkzaamheden. 
Deze reeks van afspraken bevatten zowel verplichtingen als beschermingen voor de werkgever 
en werknemer. In een cao komen zaken als salariëring, arbeids- en rusttijden en arbeidsvoor-
waarden aan bod.

D 

  ‘Vroeger had de HC 
gezag, de HC was letterlijk      
    de chef van de trein’

Het cao traject     
       van de VVMC.

    bij de Nederlandse Spoorwegen

                    cao

Op 1 juli 2022 loopt de huidige cao bij NS af. Dat betekent dat de cao-commissie van 
de VVMC zich vanaf medio januari weer in gaat zetten om tot een zo goed mogelijke, 
nieuwe cao voor haar leden te komen. Tijd voor een uitleg van dit traject… 

onze leden onze leden 
hebben hethebben het  

laatste woordlaatste woord
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  ‘Vroeger had de HC 
gezag, de HC was letterlijk      
    de chef van de trein’

Een cao wordt voor een bepaalde tijd tussen beide partijen afgesproken. Aan het eind van deze 
periode zegt één van de partijen de aflopende cao op. Hierna kunnen onderhandelingen star-
ten tussen beide partijen over een nieuwe cao. Gebeurt dat niet, dan loopt de oude cao voor 
onbepaalde tijd door. De VVMC heeft een cao-commissie ingericht die zich tijdens het gehele 
traject bezig houdt met deze materie.

Het voortraject: ‘het land in’
Ongeveer een half jaar voordat de huidige cao afloopt begint de cao-commissie met haar 
werkzaamheden. In dit voortraject gaat de VVMC altijd ‘het land in’. Of dit in 2022 ten tijde 
van corona ook gaat lukken weten we nog niet. Dit is afhankelijk van de maatregelen die de 
overheid oplegt. We zullen onze leden hier zeker van op de hoogte houden.

Normaliter bezoeken de leden van de cao-commissie in het voortraject grotere standplaat-
sen en standplaatsen die strategisch gelegen zijn. We willen zoveel mogelijk leden in de ge-
legenheid stellen in gesprek te raken met leden van de cao-commissie over datgene wat hen 
in de cao aanspreekt of tegenstaat. Samen praten we over wat leden graag veranderd, verwij-
derd of toegevoegd willen zien. Daarnaast wordt er voor leden die niet in de gelegenheid zijn 
geweest een bijeenkomst bij te wonen altijd een e-mailadres geopend waar wensen voor de 
cao naar toegestuurd kunnen worden. Aan de hand van de opgehaalde en binnengekomen 
items filtert de commissie wat er wel of niet in een cao thuis hoort (er zijn ook zaken die bij 
de Ondernemingsraad (OC) thuishoren. Die worden dan daarheen doorgespeeld). De punten 
die overblijven worden gecategoriseerd, zodat we een duidelijk overzicht hebben. Uiteinde-
lijk resulteert dit in een cao voorstellenbrief die aangeboden wordt aan de werkgever en de 
andere cao partijen. Het voortraject is periode die veel tijd kost en waarin enorme  zorgvul-
digheid gevraagd wordt van de cao-commissie.

De onderhandelingen: voor- en achterkamer
Tijdens de onderhandelingen wordt de cao-commissie in tweeën gesplitst: de commissie 
bestaat dan uit een voor- en een achterkamer. De voorkamer bij de VVMC bestaat uit 4 per-
sonen. Zij zorgen voor de feitelijke onderhandelingen en zitten aan de onderhandelingstafel 
met andere bonden en de werkgever. De achterkamer bestaat uit een aantal mensen die zor-
gen voor de communicatie naar buiten (middels Facebook, Twitter, Instagram en de website), 
het uitpluizen van voorstellen van anderen, voeding van de voorkamer met bijvoorbeeld wet- 
en regelgeving, uitpluizen en controle op voorstellen van de onderhandelingstafel, etc. 

Deze onderhandelingen kunnen een vooraf afgesproken aantal dagen omvatten, maar het 
traject kan ook uitlopen. Het kan zomaar zijn dat er  één of meerdere dagen verder onderhan-
deld moeten worden. Vaak gebeurt het dat, als men er op een afgesproken laatste dag niet 
uitkomt, men net zo lang doorgaat totdat er wel een uitkomst is. Tijdens de onderhandelin-
gen worden de ingebrachte punten van alle partijen besproken en verder uitgediept.
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Onderhandelingsresultaat: leden hebben ’t laatste woord
Als we uiteindelijk tot een overeenkomst zijn gekomen, spreken we van een 
onderhandelingsresultaat. De verschillende partijen leggen het resultaat 
voor aan hun achterban, bij de VVMC zijn dat alle leden. De VVMC doet dit 
altijd neutraal, aangezien de leden bij de VVMC het laatste woord hebben. 
Als onze leden niet akkoord zijn, gaat de cao-commissie terug naar de on-
derhandelingstafel om die punten die niet akkoord zijn verder uit te onder-
handelen. Indien andere partijen hiertoe niet bereid zijn, probeert de VVMC 
dit eventueel middels acties af te dwingen. Is men wel akkoord, dan wordt 
het cao-onderhandelingsresultaat omgezet in een onderhandelingsakkoord.

Het na-traject: minutieuze controle
Na het onderhandelingsresultaat stopt het proces niet. Er komt een zoge-
naamde redactiecommissie die de hele cao op de juistheid van de tekst 
gaat controleren. Deze commissie bestaat uit mensen uit de cao-commis-
sie, vaak zijn dit 3 personen. De redactiecommissie controleert het onder-
handelingsakkoord op tekstuele inhoud (tekstuele fouten, etc.), maar ook of 
de onderhandelde artikelen op een juiste manier zijn opgeschreven. Staat 
alles er wel zo in zoals bedoeld? Aangezien dit enorm veel werk is, kan dit 
proces meerdere weken of zelfs maanden duren. Na afronding van dit pro-
ces wordt de tekst middels het (digitale) cao-boekje gepubliceerd.

Geldigheid van de CAO
Voor de onderhandelde cao wordt altijd een aanvangs- en einddatum afge-
sproken; de zogenaamde  looptijd. Het kan dus voorkomen dat iemand met 
terugwerkende kracht zaken geregeld krijgt, omdat één en ander precies in 
de overgang van de oude naar de nieuwe cao lag.

Bij het uitkomen van deze Trekhaak was nog niet bekend wie er in de 
cao-commissie zitten.

                    cao

    vertrouwen is goed, maar controle is beter



  

Allemaal digitaal.
    vertrouwen is goed, maar controle is beter

De tijd waarin er een stoker op de trein zat, hebben we al lang geleden achter 
ons gelaten. Met de komst van andere tractieaandrijvingen was deze overbodig. 
De overwegwachter heeft al lang daarvoor zijn congé gekregen. De techniek 
kon het beter en veiliger. Logisch en begrijpelijk. Destijds gingen de technische 
ontwikkelingen nog stapvoets. Maar we komen nu in een tijd waarin het automa-
tiseren, robotiseren en data gedreven innoveren steeds sneller gaat. Daarbij rijst 
de vraag: is  goedkoper en efficiënter ook altijd beter? En wegen de voordelen 
nog wel op tegen de nadelen? 
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de vriendelijkede vriendelijke
vraagbaak?!vraagbaak?!



  

Toen de kaartenautomaat werd geïntroduceerd was het al snel gedaan 
met de loketten op onderstations. Dit betekende dat de service op 
afstand werd gezet en toezicht moest worden overgenomen door came-
ra’s. Het veiligheidsgevoel van de reizigers is er niet op vooruit gegaan. 
Al bij de introductie van ‘de poortjes’ is aangegeven dat dit gevolgen zou 
hebben voor de bezetting van de trein. De HC zou mogelijk minder of 
zelfs ‘discontinu’ (een mooi woord voor niet op elke trein) worden in-
gezet. Tot op heden is dat uitgebleven, maar inmiddels zijn er concrete 
plannen om het toch in gang te zetten.

De vriendelijke vraagbaak
De verhuftering in de maatschappij neemt toe en juist nú lijkt het erop dat NS het menselijk 
toezicht in de trein (de HC) min of meer wil wegsaneren. Naast de BOA kwestie speelt ook nog 
steeds eenmansbediening (TGV). Daarmee zijn de laatste twee taken weggehaald die de HC 
onderscheidt van een algemeen servicemedewerker. Er zijn zelfs plannen aangekondigd om de 
bakkennorm af te schaffen en op elke trein slechts één HC in te zetten. Het is leuk bedacht dat 
mensen via whatsapp situaties kunnen melden, maar dan moeten er ook voldoende mensen 
zijn die de meldingen kunnen oppakken. Het menselijke gezicht, de vriendelijke vraagbaak, de 
waarneembare toezichthouder, verdwijnen zo langzaam uit beeld. In de trein, maar ook op de 
stations. En het is naïef te denken dat mensen zich zonder toezicht aan de regeltjes (blijven) 
houden.

               Artikel

met én voor elkaar!

‘Het kan niet zo zijn dat NS 
 bezuinigingen boven veiligheid plaatst’

Beter en secuurder?
Ook in de techniek is veel veranderd. Daarom is het logisch dat veel zaken computergestuurd 
zijn. En dat de instructie van de machinist en de manier van storingsafhandeling verandert. 
Maar men gaat nu uit van zelfmeldende treinen en baanapparatuur. De controles aan de treinen 
zijn sterk verminderd en worden met kleine marges berekend naar het aantal bakkilometers. 
Waar vroeger dagelijks elke trein werd gecontroleerd op defecten, gebreken en goede wer-
king van de veiligheidssystemen, is dat teruggebracht naar eens in langere tijd (dagen of zelfs 
weken). De ontsporing in Voorburg is een gevolg van het jezelf helemaal toevertrouwen aan de 
computergestuurde signalering. Men vertrouwde op de techniek, die een melding deed van een 
vlakke plaats, terwijl het menselijk oog had kunnen waarnemen dat er iets anders aan de hand 
was, namelijk een vaste blokkenrem. Diverse machinisten hadden een melding gedaan, maar 
steeds was het antwoord: ‘het systeem heeft de vlakke plaatsen al gemeld. Dank voor uw mel-
ding.’ En daarmee werd ook het vakmanschap van de verontruste machinist terzijde gescho-
ven. Het systeem weet het beter en secuurder. Denkt men.



  

De machinist heeft inmiddels geen taak meer om te 
checken of de treincontrole is gedaan. Dat kan het sys-
teem veel beter?! Daarnaast zijn er plannen om zaken 
als de dodemantest te laten vervallen, om het werk 
efficiënter te maken. Men gaat ervan uit dat de computer 
het wel in de gaten houdt.

Natuurlijk veranderen dingen. Maar het verontrustende is 
dat met de automatisering de menselijke maat, het men-
selijk contact en het menselijke toezicht steeds meer 
verdwijnt. In plaats van veilige marges aan te houden, 
die duur en onnodig worden gevonden, gaat men af op 
theoretische berekeningen, die overigens wel veel goed-
koper zijn. De manier waarop de digitalisering momen-
teel wordt toegepast voelt niet alleen onveilig, maar kan 
ook grote risico’s met zich meebrengen. 

Met veiligheid hoog in het vaandel volgen we al deze 
ontwikkelingen met argusogen. Het kan niet zo zijn dat 
NS bezuinigingen boven veiligheid plaatst. Daar trekken 
wij een streep. Vertrouwen is goed, maar controle is 
beter.
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De voortgang van de 
ATO gesprekken.

met NS en Arriva

        fgelopen juni zijn we op gesprek ge-
          weest bij Arriva en in september heb-
ben we eenzelfde soort gesprek gehad met 
NS. Uit beide gesprekken kwam naar vo-
ren dat de communicatie vanuit het bedrijf 
richting de werknemers over ATO beter kan. 
Veel is er nog niet bekend over de toekomst 
en implementatie van ATO en daardoor valt 
lang niet altijd nieuwe informatie te delen. 
Toch zijn wij van mening dat er best gecom-
municeerd kan worden over het onderwerp. 
Er mag best gezegd worden dat er nog geen 
exact antwoord is op vragen. Of dat men nog 
niet precies weet hoe de toekomst eruit gaat 
zien. Openheid naar de werkvloer is zeer be-
langrijk. Neem ons mee in de ontwikkelingen 
en nieuwe vraagstukken en vraag ons om 
onze mening!

Betrokken
Wij zijn blij met de manier waarop we be-
trokken worden bij de testen onder ATO. Na 
bovengenoemde gesprekken zijn we zowel 
bij Arriva als NS in contact gebracht met de
projectgroepen waar ATO getest wordt. Van-
uit NS kregen we de uitnodiging aanwezig te 
zijn bij een simulatortest onder ATO. We zijn 
zeer benieuwd naar deze projecten en gaan 
jullie zodra we meer weten hier uiteraard van 
op de hoogte houden!
  

            JOR

met én voor elkaar!

Zoals je hebt kunnen lezen in onze signalen is de JOR VVMC in gesprek met NS en 
Arriva over de ATO-projecten waarmee beide vervoerders inmiddels aan het testen 
zijn. Wij vinden het belangrijk om hiervan op de hoogte gehouden te worden.

A



  

met NS en Arriva
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meer weten? 

ATO Live
Afgelopen oktober was in Utrecht het ATO live event 2021, de JOR was hierbij aanwe-
zig. We gingen daar in gesprek met beleidsmakers van verschillende branches zoals 
vervoerders, IT-bedrijven en ministeries, over de impact van ATO op het treinperso-
neel. We laten graag onze stem horen aan degenen die misschien helemaal geen 
idee hebben hoe het eraan toe gaat in de cabine van een trein, maar toch betrokken 
zijn bij de toekomst van ons spoor. Natuurlijk krijgen jullie als leden van ons nog een 
bericht over hoe het allemaal is verlopen! 

Zou je ook mee willen doen met de JOR VVMC? Denk je serieus na over je 
toekomst? Zou je wel ervaring willen opdoen als kaderlid van de JOR VVMC? Bij 
ons is het altijd gezellig. Aarzel dan niet en neem contact met ons op: jor@vvmc.nl. 

https://www.vvmc.nl/alles-over-de-jongeren-organisatie-railvervoer
http://www.vvmc.nl
mailto:jor%40vvmc.nl?subject=Aanmelden%20bij%20JOR


  

De afspraken sociale veiligheid zijn gemaakt nadat een aantal geweldsinciden-
ten hadden plaatsgevonden, met als triest dieptepunt de moord op een van onze 
collega’s bij Harlingen. Naar aanleiding van dit heftige incident zijn maatregelen 
genomen om de HC niet alleen te laten in treinen met een verhoogd risico op 
incidenten. 

De afspraak met de vakbonden is luid en duidelijk en kan niet voor andere uitleg 
vatbaar zijn: Op elke trein die is aangewezen als REG trein worden twee volledig 
bevoegde HC’s gesteld. Vanwege ernstige verstoringen kán het voorkomen dat de 
extra HC tijdens de dienst niet of niet op tijd bij de trein kan zijn. Afgesproken is 
dat de HC die alleen overblijft dan zelf mag beslissen of hij het verantwoord vindt 
om deze trein mee te nemen. Vindt hij dat niet, dan wordt de trein opgeheven.

Kortweg zijn er twee smaken:

De HC besluit de trein alleen mee te nemen.
De HC wil de trein niet alleen meenemen. De trein rijdt dan niet.

Al tientallen jaren geleden zijn afspraken gemaakt over de 
inzet van HC’s op risicotreinen, de zogenaamde BEKE treinen 
vernoemd naar het onderzoeksbureau BEKE. Treinen met ver-
hoogd risico worden ook wel aangeduid als REG treinen van-
wege de aanduiding REG op het dienstkaartje. 

 

               Artikel
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Ieder zijn vak.



  

gierende machinist, al dan niet tot vertrek 
assistent gebombardeerd, speelt geen en-
kele rol in het REG proces. Sterker nog, die 
mág geen rol spelen. Het is leuk bedacht een 
machinist mee te sturen om het op papier 
rond te krijgen, maar het staat haaks op de 
afspraken. We horen bovendien dat HC’s 
zich door deze ‘geste’ van de bijsturing onder 
druk gezet voelen om toch te rijden terwijl 
de 2e HC ontbreekt. Dat is voor ons onac-
ceptabel. De machinist is nou eenmaal geen 
persoonsbeveiliger.

Jij bepaalt!
Dus collega’s: omdat NS rigoureus wil bezui-
nigen, valt te verwachten dat de sociale vei-
ligheidsmaatregelen niet worden ontzien. Als 
we zélf dit soort malle fratsen van de bijstu-
ring toestaan, is dit voor NS straks een extra 
argument om de maatregelen af te zwakken. 
HC, neem dus de trein alleen mee als je het 
veilig vindt. En als je het niet veilig vindt, eis 
dan een 2e HC of laat de trein staan. Neem 
geen genoegen met minder dan een volledig 
opgeleid vakgenoot. 

Jij bepaalt. Niet de bijsturing.
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Vertrek assistent
We krijgen steeds meer signalen van colle-
ga’s dat er, omdat de werkgever de trein toch 
wil laten rijden, allerlei alternatieven worden 
verzonnen. Met name de versie waarin men 
als 2e mens een machinist wil inzetten; als 
‘vertrek assistent’ zodat de HC niet alleen is. 
Een vertrek assistent heeft echter niets te 
maken met sociale veiligheid en mag zich 
alleen maar bemoeien met het vertrekpro-
ces van de trein. De HC moet in elke trein 
zijn werk kunnen doen. En dat is, volgens de 
taakomschrijving, naast het vertrekproces, 
ook controle, serviceverlening en toezicht. 
Dit zou betekenen dat de machinist als een 
soort bodyguard met de HC moet meelopen.

De machinist heeft geen training in de-es-
calerend optreden gevolgd. Sterker nog, de 
machinist is over het algemeen juist iemand 
die niet marchandeert maar zwart-wit denkt. 
Escalatie van conflicten zullen eerder toene-
men in plaats van afnemen. 

De afspraken zijn duidelijk. De trein rijdt met 
twee HC’s, of met één HC als deze dit verant-
woord vindt. Of de trein rijdt niet. De passa-



  

        Bestuur

Vanuit het bestuur.
50 jaar jubileum
Helaas heeft het hoofdbestuur, in goed over-
leg met het hotel waar de receptie van het 50 
jarig jubileum gehouden zou worden, moeten 
besluiten de receptie 50 jarig jubileum niet 
door te laten gaan. De nieuwe corona maat-
regelen maakte dat het geen lopende recep-
tie meer was. Gezien het 50 jarige jubileum 
geen doorgang kan hebben is er besloten om 
het 55 jarige bestaan groots te vieren.

Algemene ledenvergadering 2022
De Algemene Leden Vergadering van de 
VVMC zal plaatsvinden op 20 mei. De agen-
da van deze vergadering volgt nog. We gaan 
er van uit dat de Algemene Leden Vergade-
ring fysiek kan plaatsvinden. Mocht dat niet 
zo zijn dat zal er eerst gekeken worden of de 
Algemene Leden Vergadering verschoven 
kan worden. Kan dat niet binnen de termijnen 
dan zal deze  digitaal plaatsvinden.

met én voor elkaar!

Verkiezingen
Dit jaar heeft de VVMC bij alle vervoerders meegedaan aan de verkiezingen voor de medezeg-
genschap. Deze verkiezingen zijn voor de VVMC zeer goed verlopen. Nu heeft de VVMC nóg 
meer gekozen VVMC kandidaten in de medezeggenschap. Nogmaals via deze weg aan alle 
gekozen kandidaten van harte gefeliciteerd en heel veel succes de komende jaren.  

Contacten met de internationale vakbonden
De VVMC heeft na een stap terug te hebben gedaan binnen de ALE de contacten sterker aan-
getrokken met onze Duitse collega vakbond GDL en onze Deense vakbond DJF. We merken in 
de gesprekken met elkaar dat er een gelijkenis is van onderwerpen die spelen. We houden el-
kaar daarvan goed op de hoogte en we leren van elkaar. We komen geregeld bij elkaar, zowel 
fysiek als digitaal. Onderwerpen zijn de structuur van een vakbond, toekomstige veranderin-
gen van het werk voor de functies van leden, Veiligheidssystemen en Arbeidsvoorwaardelijke 
onderwerpen. Ook kijken we hoe jongeren betrokken kunnen worden bij het vakbondswerk. 
Vooralsnog is het de bedoeling dat onze Deense en Duitse collega’s begin januari naar Neder-
land komen. Mocht dat vanwege de coronamaatregelen niet gaan, dan overleggen we digitaal.

Ereleden
Tijdens de laatste Algemene leden Vergadering is Jan Arndts als erelid benoemd. Op 31 au-
gustus 2021 is Jan met vervroegd pensioen gegaan. Tijdens zijn afscheid heeft het Hoofdbe-
stuur Jan Arndts verrast met een oorkonde en het erelid speldje.

Groei VVMC
Ook afgelopen jaar, ons jubileum jaar, is de VVMC blijven groeien. We stevenen af op een 
prachtig ledenaantal. We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen in de VVMC. We zijn 
een vakbond van de werkvloer, mét en voor elkaar. 

Website
We zijn al een tijd bezig met het vernieuwen van de website. Deze is nu zo goed als af. Neem eens 
een kijkje op www.vvmc.nl. Mocht je vragen hebben, mail dat dan naar: secretariaat@vvmc.nl.

http://www.vvmc.nl.
mailto:secretariaat%40vvmc.nl?subject=Trekhaak


  

       r is heel veel wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.
        Wetten en regels die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en het 
welzijn van jou als medewerker. De werknemer wordt beschermd door de wet. 
Maar wat nou als de omstandigheden naar jouw mening niét veilig zijn, of als 
je vindt dat je werkgever niet zorgt voor een goede werkplek, je niet beschermt 
tegen een burn-out of er risico’s zijn op letsel? 

Juist. Dan is de arbeidsinspectie belangrijk. De arbeidsinspecteur is een inspec-
teur in de goede zin van het woord. Als er meldingen komen, komt de inspecteur 
op bezoek en zal onderzoeken of de klacht terecht is. En wanneer dit het geval 
is, een aanwijzing geven, eventueel boetes opleggen of het werk stilleggen bij 
acuut gevaar.

Je hoort niet vaak dat de arbeidsinspectie is of wordt ingescha-
keld. Het lijkt een organisatie die op de achtergrond wat controles 
uitvoert en hier en daar een stempel zet. Dat deze indruk bestaat is 
jammer.

E 

(voorheen inspecteur ISZW)
De arbeidsinspectie inschakelen
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              Artikel

met én voor elkaar!

Deze onderwerpen vallen zoal onder toezicht van de arbeidsinspecteur: 

Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden
Arbeidsongeval melden
Arbeidsuitbuiting
Corona gerelateerde klachten en signalen
Fraude of criminaliteit
Illegale arbeid
Onderbetaling
Ontbreken periodieke keuring
Permanente nachtarbeid

Met name de eerste is een erg algemeen onderwerp waar heel veel zaken onder vallen.

Een melding doen
Wanneer je gevaarlijke situaties meldt bij je werkgever, en ze worden niet opgelost, kan je als 
individu een melding doen. Dit kan via de telefoon of via een meldformulier op de website. 
Als de inspecteur de melding komt onderzoeken, zal daarbij namens het personeel altijd de 
medezeggenschap (ondernemingsraad of onderdeelscommissie) worden uitgenodigd.

Melden kan anoniem, zowel via de website als de telefoon. Het nadeel van anoniem melden 
is dat je geen terugkoppeling kan krijgen. En de inspecteur doet dan alleen onderzoek als er 
duidelijk sprake is van een gevaarlijke situatie. 

Voor meer informatie of direct melden: 

0800 – 5151    telefonisch melden

www.inspectieszw.nl  algemene informatie

www.inspectieszw.nl/melden melding aan de inspectie

klik hierklik hier

https://www.inspectieszw.nl/
https://www.inspectieszw.nl/melden


    

We zijn een onafhankelijke vakbond 

Zichtbaar en aanwezig op de werkvloer

Juridische ondersteuning voor onze leden

Korte lijnen binnen onze organisatie

Belangenbehartiging op individueel en collectief niveau

Grote betrokkenheid binnen het werkveld

Lid worden. Doen!

schrijf je hier in! 
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PB-er nodig? 
geschil over verlof  

hulp bij ontslag  

geschil over ziekte

hulp bij een bedrijfsongeval

geschil over functioneren  

actuele 
PB-lijst

https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
http://vvmc.nl/diensten/belangenbehartiging
http://https://www.vvmc.nl/diensten/belangenbehartiging


  

met én voor elkaar!

 Ons verhaal: 
rechtszaak en ORT.

Door: Ed van Gelder, Jef Wieland, René Gaarenstroom en Cors Beerendonk

      Ingezonden

Aangezien er verschillende verhalen de ronde doen over rechtszaken en ORT, willen 
wij uit de doeken doen wat er werkelijk speelt en heeft gespeeld.

In 2016 was er tussen NSR en de bonden een geschil over de vraag of de toeslagen voor 
werken op onregelmatige tijden ook tijdens het opnemen van vakantie moesten worden be-
taald. In oktober 2016 kwam het tot een schikking die kort gezegd inhield dat voortaan over 
de wettelijke vakantiedagen ORT moet worden doorbetaald in de vorm van DS. Ook werd dat 
gedaan voor de wettelijke vakantie uren, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Over 
de bovenwettelijke uren zou geen DS verschuldigd zijn, zo was overeengekomen. Dit schik-
kingsvoorstel is aan de VVMC-leden voorgelegd. Zij hebben met overgrote meerderheid ( 92% ) 
ingestemd met dit voorstel. Daarmee was de schikking een feit. 

Echter waren wij, vier Amsterdamse machinisten (Ed van Gelder, Jef Wieland, René Gaaren-
stroom en Cors Beerendonk) het niet met deze schikking eens. Wij waren van mening dat NSR 
ook over de bovenwettelijke vakantie uren DS verschuldigd was tijdens het opnemen daarvan. 
Wij wilden daarom op persoonlijke titel een gerechtelijke procedure beginnen en wendden ons 
daarom tot de VVMC met de vraag wat zij daarvan vonden. Het hoofdbestuur kon dit om twee 
redenen niet faciliteren. Zij hadden namelijk deze deal met NSR gesloten. En nog belangrijker: 
bijna de hele achterban ( 92% ) had vóór deze deal gestemd. Dat is natuurlijk zoals democratie 
– terecht - werkt.

Aangezien we toch gerechtelijke stappen wilden ondernemen, hebben wij privé (en zonder de 
bond of wie dan ook daar verder over in te lichten) in mei 2017 een advocaat in de arm geno-
men. Deze advocaat hielp ons om eerst NSR een brief te sturen met enerzijds de sommatie 
om ons vieren ook de DS over de bovenwettelijk vakantie uren te betalen vanaf mei 2012 en 
anderzijds om te stuiten, dit om verjaring tegen te gaan. NSR heeft per brief (17 juli 2017) ne-
gatief op de sommatie gereageerd met verwijzing naar de vaststellingovereenkomst en dat die 
ook als cao was aangemeld. Daarop hebben wij de advocaat gevraagd de gerechtelijke proce-
dure tegen NSR te starten. Samen spraken we af om deze rechtsgang niet bekend te maken, 
omdat wij dit geheel privé deden. 



  

In april 2018 is NSR gedagvaard en ging het proces van start. De rechtsgang bij de kanton-
rechter is overigens helemaal schriftelijk verlopen. Omdat wij vier aparte dagvaardingen 
(voor elk van ons één)  moesten sturen, zijn later op verzoek van NSR en met onze instem-
ming deze vier zaken door de rechtbank samengevoegd tot één zaak. Ed van Gelder is toen 
door ons ‘gebombardeerd’ tot aanspreekpunt en woordvoerder. Omwille van de leesbaarheid 
treden we niet teveel in details. Maar anderhalf jaar, vele uren uitzoek- en schrijfwerk verder, 
heeft de kantonrechter in mei 2019 tussenvonnis en in oktober 2019 eindvonnis gewezen. 
Wij zijn op alle punten in het gelijk gesteld. NSR werd veroordeeld tot het betalen van onze 
vordering DS van mei 2012 tot mei 2018 en verder ook voor de toekomst. Dat was een mooie 
overwinning en gaf aan dat wij gelijk hadden! 

NSR was het uiteraard niet eens met de beslissing van de kantonrechter en heeft direct 
hoger beroep aangetekend. Dat hoger beroep ging lopen begin 2020 en was eerst groten-
deels schriftelijk. In het hoger beroep hadden wij overigens een extra vordering toegevoegd. 
We waren door voortschrijdend inzicht tot de conclusie gekomen dat de CO (compensatie 
onregelmatigheid) ook tot ons vaste loonbestand behoorde, aangezien NSR dat voor het RP 
standaard uitbetaalt tenzij je voor tijd kiest. Die extra vordering behelsde dus de CO bedragen 
over de wettelijke en bovenwettelijke vakantie uren vanaf mei 2012 tot nu en verder ook voor 
de toekomst. Uiteindelijk zijn wij op 16 juli 2021 ter zitting geweest bij het Hof Arnhem. Daar 
hebben de advocaten van beide partijen gepleit en toelichting gegeven op alle stukken en 
vorderingen. Wij hebben ook wat vragen van het Hof beantwoord. 

Uiteindelijk heeft het Hof op 21 september 2021 uitspraak gedaan. Het Hof was het eens 
met de vonnissen van de kantonrechter én dus met ons. Daarnaast heeft het Hof ook onze 
extra vordering omtrent de CO bedragen toegewezen. Weer een mooie en terechte overwin-
ning! Omdat deze vonnissen uiteindelijk openbaar worden en omdat NSR bij de laatste cao 
onderhandelingen zelf heeft aangegeven richting bonden dat zij een hoger beroep zouden af-
wachten, hebben wij de VVMC ingelicht over onze rechtsgang. Op het moment van schrijven 
van dit stuk is NSR nog in beraad of zij in cassatie zullen gaan. Wij willen nogmaals bena-
drukken dat de VVMC of welke bond dan ook geen enkele bemoeienis of wetenschap heeft 
gehad van onze rechtsgang. Dit was geheel privé en het vonnis betreft alleen ons vieren. 
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met én voor elkaar!

Dat geeft een enorme stimulans om je iedere dag weer voor 100% in te zetten voor onze leden bij 
de verschillende vervoerders. We hebben ons jubileumfeestje helaas moeten afzeggen vanwege 
de strenge coronamaatregelen. Dat is enorm jammer, omdat het natuurlijk voor onze leden een 
gelegenheid was om samen het glas op de VVMC te heffen. Gelukkig hebben we eerder in het 
jubileumjaar nog wat leuke dingen voor onze leden kunnen doen. 

We geven niet op...
We sluiten een bewogen jaar af. Een jaar waarin het roostergebonden personeel sinds lange tijd 
onder druk kwam te staan. Denk hierbij aan de bezuinigingsvoorstellen van NS bij de servicemede-
werkers, de cw’s en de plp’ers. Na een mooie actie in Utrecht en vooral dankzij doorzettingsvermo-
gen zijn we er toch in geslaagd om de pijn voor deze medewerkers zoveel mogelijk te beperken. 
Geldt ook voor de trainmanagers van Internationaal. Ook hier zijn we denk ik uiteindelijk tot goede 
afspraken gekomen. Maar daarmee is de druk op het roostergebonden personeel nog niet voorbij. 
De discussie rondom behoud van de BOA voor de hc staat voor de deur. De inzet van de hc zal 
denk ik in 2022 ook weer onderwerp van discussie zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we het komen-
de jaar met elkaar op verschillende onderwerpen weer flink aan de bak moeten. En dat geldt niet 
alleen voor onze leden bij NS, maar ook bij de regionale vervoerders. Tot mijn grote ergernis heb-
ben we nog steeds geen nieuwe cao Multimodaal. De plannen die nu voornamelijk door Arriva op 
tafel worden gelegd zijn een belediging naar het personeel dat dag en nacht voor ze klaar staat. 
Rijdend personeel van Arriva dat tot op de dag van vandaag in de steek gelaten wordt als het gaat 
om een veilige werkplek op de lijn Emmen-Zwolle. De VVMC vraagt hier al jaren aandacht voor en 
pakt alles aan om goede ondersteuning van de stewards op de lijn Emmen-Zwolle te krijgen. En 
wij geven niet op totdat het geregeld is. 

Genoeg om voor te knokken
Iedereen heeft recht op een veilige werkplek. Daar spreken wij de vervoerders, provincies en ge-
meenten op aan. We gaan dus door in 2022 waar we in 2021 mee eindigen. Er is genoeg om voor 
te knokken. En dat kunnen we goed, want daar is de VVMC groot mee geworden. Ik wens jullie 
allemaal fijne feestdagen en een goed en gezond 2022. We gaan elkaar vast weer zien!

Wim
Het jaar zit er bijna op. Een jaar waar ik met 
gemengde gevoelens op terugkijk. Onze mooie 
vakbond bestond 50 jaar en dat wilden we 
natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Want we 
zijn trots op de VVMC. Een vakbond die in zijn begin-
jaren heeft moeten knokken voor erkenning en die nu 
bijna 5000 leden heeft. En we blijven groeien.


