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HEERENVEEN – Het doek valt
voor de Belastingdienst in Hee-
renveen. Voor het einde van dit
jaar vertrekken de medewerkers
naar Leeuwarden of Groningen.

Het ministerie rekent er op dat
het gros van de 153 mensen naar
Leeuwarden gaat. CNV Publieke
Zaak is overrompeld door de ter-
loopse manier waarop de sluiting
is bezegeld: door de huur niet te
verlengen.

,,Wij zijn daar plotseling mee

geconfronteerd. Daarmee is een
onomkeerbare situatie gecre-
eerd. Wij willen weten welke visie
hieraan ten grondslag ligt’’, zegt
bestuurder rijksoverheid Loek
Schueler van de vakbond. Zij wil
verhinderen dat de manier waar-
op het kantoor in Heerenveen
wordt gesloten maatgevend is
voor reorganisaties in andere be-
lastingdistricten.

Woordvoerder Lilian Jansen
van het ministerie van financiën
plaatst de sluiting in het licht van
de bezuiniging van €400 miljoen
die de dienst voor 2015 moet ha-

len. Mensen en huisvesting kos-
ten de Belastingdienst nu onge-
veer €2,8 miljard per jaar. De be-
zuiniging noopt tot efficiënter
werken en concentratie van de
vestigingen, licht zij toe.

Welk bedrag de dienst bespaart
met de sluiting van Heerenveen,
had het ministerie gisteren niet
paraat. Schueler: ,,Het lijkt er op
dat Heerenveen gewoon laaghan-
gend fruit is (makkelijk te pluk-
ken, red.).’’ Het rijk koerst met
zijn kantorenbeleid op zo veel
mogelijk eigen bezit. ,,Er had ook
gekozen kunnen worden voor

aankoop van het pand.’’
Landelijk heeft de Belasting-

dienst nu nog 44 kantoren. De
30.000 medewerkers haalden vo-

rig jaar €140 miljard op aan direc-
te en indirecte belastingen bij be-
drijven en burgers.

Het Noorden heeft nog vier
kantoren, waar ongeveer 1500
mensen werken. Groningen
(stad) en Drenthe (Emmen) heb-
ben er elk een, Friesland heeft er
twee. Maart vorig jaar werden de
125 medewerkers in Assen al over-
geplaatst naar het gloednieuwe
belastingkantoor in Groningen,
bijgenaamd het cruiseschip.

De sluiting van ‘Heerenveen’
heeft lang in de lucht gehangen.
Al in 1996 speelde de Belasting-

dienst met de gedachte. Terwijl de
kantoren in Dokkum, Harlingen,
Drachten en Sneek sneuvelden,
wist Heerenveen overeind te blij-
ven. In 2004 kwam een nieuwe
aanval, toen vanuit het noorde-
lijk management in Groningen.
Ook deze werd succesvol afgesla-
gen.

Een sluitingsdatum van Stati-
onsplein 4 is nog niet geprikt.
Evenmin staat de verdeling van
het personeel over Groningen en
Leeuwarden vast. Er moet nog
een sociaal plan worden afge-
sproken.

’Bezuinigingen nopen
tot minder kantoren’

Sluiting hing al
langer in de lucht

CNV eist degelijke
kantorenvisie


