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en warme Kerstgroet  

 

Toen ik destijds tot voorzitter van de groep Financiën werd 

gekozen, volgde ik Simon Sies op.  

Simon en ik konden het uitstekend met elkaar vinden, maar ik 

ben wel een andere persoon. Reden voor mij om de 

vergaderingen van het CNV (groep Financiën) op de bij mij 

passende wijze te openen. En dat heb ik tot op heden altijd gedaan 

met een of meerdere verhaaltjes of gedichten van Toon Hermans. 

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan – gelet op alle media-

aandacht die Toon krijgt – dat Toon Hermans op 17 december 

2016 precies 100 jaar oud zou zijn geworden. Om hem ook 

vanaf deze plek te eren voor alle mooie gedichten en 

verhalen, waaruit ik in de loop der jaren mocht voordragen, 

wil ik ook in die stijl de kerstboodschap aan U overdragen. 

 

Als ik alleen maar was 

Een kop op een karkas 

Had mijn bestaan geen zin  

Goddank er zit iets in.  
 

Ik weet niet hoe het heet  

Een ziel? een kern? een pit?  

Mijn moeder zei: “‘t is God  

Die ergens in ons zit.. ."  
 

Maar soms voel 'k me zo leeg  

En onze lieve Heer 

Van wie mij werd verteld 

Vind ik dan nergens meer.  
 

Maar als ik op een dag 

Wat naar de bloemen kijk  

Dan denk ik telkens weer 

Mijn moeder had gelijk!  

 

E 
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Wij wensen al onze collega-vakbondsleden, jullie dierbaren en alle andere lezers, 

gezellige feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Namens het voltallige LGB, 

bestuurder en vrijgestelden, (* zie elders de samenstelling van ons bestuur) 

 

In deze kersteditie treft u ook een persoonlijk verhaal van onze penningmeester 

Han Bekker aan. Hoewel wij aanvankelijk uitsluitend een compilatie wilden maken 

van een aantal gevoelens die er bij ons leven (met dank aan Willemien Pijnacker 

die voor de uitvoering getekend heeft) menen wij toch de bijdrage van Han 

integraal te moeten plaatsen, omdat wij die wel heel mooi, oprecht en heel 

persoonlijk vinden.  

Eind januari of begin februari komen wij weer met een FinanciënActueel en zullen 

dan vooral aandacht schenken aan de trainingsdag medezeggenschap voor OR/OC 

leden die op 10 januari 2017 gehouden zal worden. 

 

 

Nog een van Toon: 

 

ereld 

we weten ’t allemaal, ’t is er een bende  

’t is er te eng, en te vijandig en te vol  

het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende  

op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol  

’t is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden  

en door de steden raast een ‘rücksichtslos’ geweld  

maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden  

er staan weer altijd boterbloemen in het veld  

er zijn nog immer die momenten van vervoering  

al lijkt dat bolletje ook nòg zo negatief  

tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering  

van mensen die nog zachtjes zeggen: ‘k heb je lief  

 

  

W 
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Kort verslag GOBD 15 december 2016 • Henk Akkerman 

 

Perikelen Schiphol 

De DG en de bonden hebben gesproken over 

de brief die wij aan hem hebben gezonden 

over de situatie op Schiphol. Het is vrij uit-

zonderlijk dat de vier bonden een brief aan 

de DG zenden 

over een ver-

meende werk-

situatie. De 

bonden geven 

mee dat de 

onderlinge 

relaties (in de 

breedste zin) 

op de werk-

vloer niet goed zijn! De oorzaak hebben de 

bonden niet onderzocht. Wel laten de 

bonden weten dat er onevenredig veel 

personele kwesties spelen bij hen ten 

opzichte van het totale ledenbestand en ook 

dat is een signaal. Vanwege de complexiteit 

van dit probleem en om ook eerst van de 

directeur van de Douane zelf te horen hoe zij 

(Aly van Berckel) er tegen aankijkt, gaan wij 

op korte termijn met haar aan tafel.  

 

Switch 

Hoewel er formeel op dit moment niet veel 

over te zeggen valt, lijkt het zich als volgt 

te gaan ontwikkelen. 

Medewerkers die aangegeven hebben 

van variant B gebruik te willen maken, 

zullen indien het werk van hen niet 

vervalt, mede vanwege de continuïteit,  

dit werk gewoon blijven uitvoeren. 

Dit is ook wat wij, in de zomer van 2016, 

dringend gevraagd hebben aan de DG. 

Het zou, wat ons betreft, zo snel mogelijk 

gecommuniceerd moeten worden met alle 

betrokkenen ter voorkoming van een hele 

hoop onbegrip, teleurstelling en misvat-

tingen bij de betrokken leidinggevenden en 

medewerkers. Helaas zit er nog even een 

“stop” op, omdat dit soort zaken vanwege de 

onder curatele stelling nog wat meer 

goedkeuring vereist. Zelf ben ik ervan 

overtuigd dat dit wel de eindstreep gaat 

halen. Goed voor de continuïteit en voor de 

betrokkenen zelf! 

Wil je de voortgang in cijfers, leeftijd, 

functiegroepen enz. zien, dan is de volgende 

(externe) link erg handig: 

https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewinds

personen/eric-

wiebes/documenten/kamerstukken/2016/12/13/kamer

brief-informatievoorziening-vertrekregeling-

belastingdienst 

 

Reorganisaties 

De bonden hebben een andere vorm van 

inzicht in alle (lopende) reorganisaties 

gevraagd. Er is zoveel aan de hand, dat wij 

https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/eric-wiebes/documenten/kamerstukken/2016/12/13/kamerbrief-informatievoorziening-vertrekregeling-belastingdienst
https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/eric-wiebes/documenten/kamerstukken/2016/12/13/kamerbrief-informatievoorziening-vertrekregeling-belastingdienst
https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/eric-wiebes/documenten/kamerstukken/2016/12/13/kamerbrief-informatievoorziening-vertrekregeling-belastingdienst
https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/eric-wiebes/documenten/kamerstukken/2016/12/13/kamerbrief-informatievoorziening-vertrekregeling-belastingdienst
https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/eric-wiebes/documenten/kamerstukken/2016/12/13/kamerbrief-informatievoorziening-vertrekregeling-belastingdienst
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vooral een splitsing willen zien in reorgani-

saties als gevolg van de investeringsagenda 

en de overige zaken, alsmede een splitsing 

voor de Douane en de andere zaken. De DG 

heeft toegezegd met een dergelijke indeling 

te komen zodat wij als bonden een beter 

totaalbeeld krijgen van wat er zoal op 

reorganisatiegebied gaande is. 

 

Investeringsagenda 

Dit onderwerp is – zoals jullie allen weten – 

een politiek gestuurde zaak. Van alle kanten 

komen geluiden boven over de gevolgen van 

de uitstroom, de niet-gerealiseerde vereen-

voudiging van wetgeving, de achterblijvers, 

de rechtsongelijkheid in behandeling enz.. 

De DG is niet doof voor al deze geluiden en 

neemt ze, althans dat is mijn indruk, heel 

serieus.  

Letterlijk zei hij, “ja ik voel alle zorgen en nee 

ik kan niet alles oplossen en ook het vraagstuk 

van de continuïteit kan ik niet oplossen”.  

Hij merkt op dat de politiek in drie onder-

werpen zeer geïnteresseerd is te weten; de 

opbrengst van alle belastingen, het bewaken 

van de grenzen door de douane en de 

(sluitende) begroting van onze dienst. Daar 

richt de politiek zijn pijlen op! 

Zijn inzet is om de regie te pakken, keuzes 

te maken en samen te werken aan deze 

dienst.  In zijn top 200 heeft hij ook gezegd 

hoe hij daar naar kijkt en waar hij voor staat. 

Voor het totale beeld kun je doorlinken naar 

de server van de belastingdienst: 

 

http://intranet.belastingdienst.nl/beeldkrant/2016/12/

01/2017-wordt-een-sleuteljaar-voor-de-

belastingdienst-2/ 

 

http://intranet.belastingdienst.nl/beeldkrant/files/201

6/12/Beeldkrant-impressie-top-200.pdf  

 

(noot: de intranet linkjes werken alleen bij 

een aangesloten belastingdienstwerkplek) 

 

 

 

Personele transitie bij reorganisaties 

Dit onderwerp ziet op hoe om te gaan met de 

personele consequenties. Wij hebben in een 

werkgroep, dienstleiding en bonden, eerst 

informeel overleg gehad over het memo 

“vangnetprocedure”. Uiteindelijk hebben wij 

de DG geadviseerd niet omwille van de tijds-

druk dit memo per 1 januari a.s. in te voeren 

maar pas nadat alle eventuele hobbels zijn 

genomen. Beter wat meer tijd genomen en 

een goed verhaal met instemming van de 

bonden, dan een snel genomen besluit met 

allerlei gedoe. De DG heeft daarop meer tijd 

genomen om een goed doortimmerd verhaal 

met ons af te spreken. Wordt vervolgd. 

 

http://intranet.belastingdienst.nl/beeldkrant/2016/12/01/2017-wordt-een-sleuteljaar-voor-de-belastingdienst-2/
http://intranet.belastingdienst.nl/beeldkrant/2016/12/01/2017-wordt-een-sleuteljaar-voor-de-belastingdienst-2/
http://intranet.belastingdienst.nl/beeldkrant/2016/12/01/2017-wordt-een-sleuteljaar-voor-de-belastingdienst-2/
http://intranet.belastingdienst.nl/beeldkrant/files/2016/12/Beeldkrant-impressie-top-200.pdf
http://intranet.belastingdienst.nl/beeldkrant/files/2016/12/Beeldkrant-impressie-top-200.pdf
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Stimuleren doorstroom 

Wij kregen een presentatie voorge-

schoteld die de doorstroom 

van alle groepen en ook 

met name die van de B 

en C groepen, moet 

helpen bevorderen. 

Hoewel dit onderwerp 

nog niet geheel is uit-

gekristalliseerd, gaf 

het toch al een aardig 

doorkijkje naar de 

denkrichting voor de 

nabije toekomst. 

Enkele highlights haal 

ik er uit om alvast wat 

sfeer te kunnen proeven.  

 

Visie op doorstroom 

De Belastingdienst wil: 

 Medewerkers een positief perspectief 

bieden op doorstroom; 

 Aanwezige potentieel benutten. 

 

Doorstroom (horizontaal) en doorgroei 

(verticaal) dragen bij aan: 

 De juiste medewerker, op het juiste 

niveau en op de juiste plek in de 

organisatie; 

 De wendbaarheid van medewerkers en 

organisatie. 

 

Daarom: 

 Extra inzetten op leren en ontwikkelen; 

 Drempels wegnemen; 

 (Extra) kansen creëren. 

 
 

 

 

 
 

 

Op dinsdag 10 januari 2017 organiseert de groep Financiën in samenwerking met de CNV-

Academie in Nijkerk een trainingsdag voor kaderleden die momenteel zitting hebben in de 

medezeggenschapsorganen bij de Belastingdienst.  

De inschrijving voor deze dag is inmiddels gesloten. De kaderleden die zich aangemeld hebben 

krijgen begin januari nadere informatie.  
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 en turbulent jaar • Willemien Pijnacker

  

2016 is een zeer turbulent jaar 

geweest voor de Belastingdienst. 

Terwijl Nederland en Europa 

zich herstellen na een lange 

crisis groeit het besef dat het 

anders moet; er komt een 

Investeringsagenda. Dat klinkt 

hoopvol, een nieuwe 

werkwijze, nieuwe technieken. 

Er moeten nieuwe jonge 

medewerkers worden aangetrokken. 

Bestaande kennis is verouderd. Het idee 

ontstaat om met behulp van een stimu-

leringsregeling medewerkers de gelegen-

heid te geven de dienst te verlaten. Veel 

medewerkers willen dat op korte of langere 

termijn. De Switchorganisatie krijgt vorm. 

Groot is de teleurstelling als blijkt dat de 

stimuleringsregeling al snel is ‘uitverkocht’. 

Dat is moeilijk voor hen die achterblijven. 

Deze medewerkers hebben wel de zekerheid 

dat zij nog tot 2023 niet ontslagen kunnen 

worden ten gevolge van de Investerings-

agenda. De grote uitstroom maakt dat de 

Belastingdienst zowel publiek als politiek 

onder het vergrootglas komt te liggen. Velen 

zien hun vertrouwde collega’s vertrekken. 

Er zijn veel afscheidsfeestjes, maar de 

werkdruk loopt op en de vraag is: hoe staat 

het met de continuïteit? Onrust ontstaat ook 

als je werkplek opeens ergens anders is, je 

geen eigen plekje meer hebt door ‘het 

nieuwe werken’.  

 

 

CNV 

Ook binnen de organisatie van CNV was het 

een spannend jaar. Na de fusie tussen CNV 

Onderwijs en CNV Publieke Zaak hebben 

vele collega’s een nieuw begin gemaakt; een 

nieuwe werkplek in Utrecht, een andere 

functie. Er zijn veel wisselingen geweest aan 

de top en binnen de nieuwe organisatie-

structuur en aangepaste werkprocessen is 

het voor iedereen wennen. Nieuw is ons 

Verenigingsbureau. Er wordt hard gewerkt 

aan een professioneel vrijwilligers-

management. Wat zouden wij als vakbond 

moeten zonder onze vele vrijwilligers? Of je 

nu vakbondsconsulent, OR lid of kaderlid 

bent in een (lokaal) bestuur, iedereen heeft 

recht op ondersteuning, coaching, scholing 

en begeleiding. Het Verenigingsbureau 

wordt een belangrijke schakel in de samen-

werking tussen de leden en de werk-

organisatie. 

 

De eerste stappen zijn gezet op weg naar 

een nieuwe cao Rijk. Rijksbreed hebben 

leden en niet-leden hun inbreng geleverd 

aan de inzetbrief. Speerpunten zijn behoud 

van koopkracht, werkzekerheid: het 

structureel maken van het Van Werk naar 

Werk beleid. Verder wil CNV meer kansen 

door ontwikkeling en een goede balans 

tussen werk en privé. 

  

E 
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Landelijk Groepsbestuur(LGB) 

In de korte tijd dat ik als nieuwe bestuurder 

betrokken ben bij het LGB Financiën valt mij 

vooral op dat de leden enorm betrokken zijn 

bij het werk en trots zijn op hun vak. De 

sfeer in de groep is goed en iedereen draagt 

zijn steentje bij. In het afgelopen jaar is 

afscheid genomen van Jan Rijsdijk, Bert 

Groeliker, Jan Blok en Peter Eissing en van 

bestuurder Loek Schueler. Gelukkig zijn er 

nieuwe leden de groep komen versterken. 

Er is een nieuwe werkgroepindeling 

gemaakt en er wordt gewerkt met buddy’s 

om de betrokkenheid te vergroten. Ook de 

komende periode zullen veel leden en 

kaderleden de dienst gaan verlaten. Het 

wordt een uitdaging om de jonge nieuw-

komers aan het CNV te binden.  

 

Het LGB vindt het belangrijk dat er goed 

geluisterd wordt naar de achterban en wil 

werk maken van een goede communicatie. 

FinanciënActueel is daar een mooi voor-

beeld van. Verder wil het LGB dat onze 

leden in de medezeggenschap goed 

worden ondersteund. Daarom is er in 

januari 2017  

een speciale cursusdag georganiseerd 

om het medezeggenschapsnetwerk te 

versterken.  

 

 

 

 

 

 

Perspectief 

Voor 2017 hoop ik dat na dit turbulente jaar 

de rust binnen de Belastingdienst kan terug-

keren en dat de koers van openheid van DG 

Hans Leijtens vorm krijgt. Het is hoopvol dat 

hij de afstand tussen de werkvloer en de top 

wil overbruggen door zoveel mogelijk mede-

werkers te ontmoeten en wil luisteren naar 

hun ideeën. Hoopvol is ook dat er serieus 

werk wordt gemaakt van doorstromings-

mogelijkheden voor iedereen en dat er 

nieuwe mobiliteitsinstrumenten worden 

ontwikkeld om perspectief te scheppen voor 

de medewerkers van wie het werk gaat 

verdwijnen. Ik hoop dat het de medewerkers 

lukt in deze tijd van veel veranderingen op-

nieuw hun plek te vinden. En dat zij plezier 

hebben in hun werk! 

 

Met dank aan de leden van het LGB die mij 

hebben voorzien van input voor dit artikel wens 

ik iedereen mooie feestdagen! 
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Anno TweeduizendZestien • Han Bekker  
 

 et werk van een belasting-

ambtenaar kent fijne momenten 

(hoogtepunten), maar helaas ook 

nare momenten (dieptepunten). Ik 

troost mij met de gedachte dat 

hoogtepunten zonder dieptepunten niet 

bestaan, want dit zijn de uitersten van het 

gemiddelde. Dit betekent dat hoogtepunten 

zonder dieptepunten nooit meer dan een 

gemiddelde zijn. 

 

Het jaar 2016 was voor mij in meerdere 

opzichten een turbulent jaar. Zo strijd ik nog 

steeds tegen de nare effecten van een 

ernstige ziekte die mij in 2015 trof. Een goed 

en bevriend collega vertelde mij recent in de 

auto dat hij vindt dat ik in 2016 zichtbaar ben 

veranderd in mijn gedrag. Zelf had ik dit ook 

geconstateerd en ervaar dat als een diepte-

punt. Daarom is mijn strijd voor herstel nog 

niet voltooid. Daarnaast was er wat betreft 

het werk veel turbulentie voor ons allen. Ik 

hoef maar te refereren aan woorden als 

“Switch” of “Investeringsagenda”. Woorden 

die bij veel collega’s zowel positieve als 

negatieve emotionele reacties teweeg 

brengen. 

 

Als ik een parallel trek met mijn ziekte, dan 

zie ik dat die reacties heel heftig en confron-

terend kunnen zijn. De vrijheid van menings-

uiting, maar ook de mondigheid van de 

ambtenaar anno 2016, leidt soms tot 

opmerkingen waarvan ik op zijn minst mijn 

wenkbrauwen frons. Als het niet zo serieus 

was zou ik er om lachen, maar helaas kan ik 

dat niet. Niet goed luisterend of lezend 

trekken mensen conclusies en beschuldigen 

elkaar vervolgens van de meest ernstige 

zaken en schromen daarbij soms niet om op 

de persoon te spelen en daarmee mensen 

(erg) te kwetsen. Voor mij een dieptepunt en 

vergelijkbaar met de situatie van de consta-

tering van mijn ziekte. Immers toen mijn 

eerste ziekteverschijnselen werden ontdekt, 

trok de behandelend specialist al voor de 

eerste onderzoeken waren voltooid zijn con-

clusies. Ik had een milde vorm van kanker 

die goed te behandelen was. Helaas een 

week later kwam de ontnuchtering, het 

bleek een ernstige en agressieve vorm van 

kanker te zijn. De arts had onbedoeld een 

geruststellend effect bij mij te weeg 

gebracht. 

 

Toen de waarheid duidelijk werd, was mijn 

eerste gedachte: “mijn dagen zijn geteld”. 

De nieuwe arts ving het goed op en vertelde 

dat ondanks de nare boodschap er veel 

mogelijk is en dat zij met mij samen er alles 

aan ging doen om tot een goed herstel te 

komen. Gelukkig vingen ook mijn collega’s 

en vrouw mij goed op door hun blijken van 

belangstelling en geruststellende woorden. 

Met die energie en kracht zeg ik, nu ruim 

een jaar later: “de missie, behoudens mijn 

H 
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gedrag, is gelukt”. In 2016 mijn menselijke 

hoogtepunt, want ik kan weer leven. 

 

Wrang vind ik de reacties van medewerkers 

en buitenstaanders die gebruikers van 

Switch als misdadig bestempelen, terwijl die 

mensen alleen maar dat doen, wat op basis 

van buiten hun om gemaakte wet- en regel-

geving, is toegestaan. Dit dieptepunt werd 

nog versterkt door parlementariërs die ook 

van alles meenden te moeten zeggen over 

de ambtenaren van de Belastingdienst. Mijn 

troost is dat die opmerkingen meer zeggen 

over de bewuste parlementariërs en des te 

minder over mijn collega’s en mij zelf. 

 

Toen ik in 1975 begon met werken, wist ik al 

dat een belastingambtenaar tegen spot en 

nare opmerkingen moet kunnen. Ik dacht 

dat ik het kon, maar leerde in 2016 dat ik 

nog het nodige kan leren. Uiteraard geldt dit 

niet voor iedereen, maar ik was altijd al een 

trage leerling. Helaas gaf mij dit ook het 

inzicht te weten dat ik nog maar een beperkt 

aantal jaren hoef te werken. Dit ervoer ik als 

een dieptepunt, want ik voel mij nog niet oud 

en uitgerangeerd. Ik werkte altijd en nog 

steeds met veel plezier en gedrevenheid. 

 

Voor mij is 2016 een jaar geweest waar 

zaken de revue zijn gepasseerd waar ik echt 

trots op ben: 

 Trots dat mijn organisatie mij nog steeds 

wil en kan inzetten in de werkzaamheden 

waar ik goed in ben. 

 

 Trots dat ik een normaal leven kan leiden 

en mij kan inzetten voor mijn 

medemensen. 

 

 Trots dat ik zie dat veel mensen wel 

waarderen wat ambtenaren voor hun 

doen. 

 

Het gevoel van trots zijn is voor mij het 

hoogtepunt van 2016. Een gevoel dat ik met 

alle lezers hoop mee te mogen nemen naar 

2017. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat het genot van de 

hoogtepunten, het verdriet en de pijn van de 

dieptepunten snel naar de vergetelheid 

drukt. 
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Het bestuur van de groep Financiën is als volgt samengesteld: (stand 1 januari 2017) 

Bestuurder: Willemien Pijnacker (CNV Utrecht) 

Voorzitter: Henk Akkerman (Belastingen Amsterdam) 

 

Vrijgestelden: Sjoerd Kuipers (Belastingen Groningen) 

 Kees Went (Belastingen Den Haag) 

 

Afgevaardigden uit de regionale groepen 

Noord:  Henk de Boer (Douane Groningen) 

  Jan Fonhof (Belastingen Emmen) 

Oost:   Ellen Rodenstein (Belastingen Almelo) 

  Jos Kienhuis (CFD Almelo) 

Centraal:  Jacob van Ee (FIOD Utrecht) 

  Koos de Waard (CICT Apeldoorn) 

Holland Noord: Cor Meijer (CFD Amsterdam) 

  Robert Jan de Vries (Belastingen Hoofddorp) 

Holland Zuid: Han Bekker (Toeslagen Utrecht) 

  Alexander van Kesteren (MvF Den Haag) 

  Jan Hafkamp (Douane Rotterdam) 

Zuid West: Judith Paanen (Belastingen Breda) 

  Theo Schelbergen (Belastingen Middelburg) 

Zuid Oost: Ronald Castermans (Belastingen Maastricht) 

  Olaf Schouten (Belastingen Venlo) 
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Verantwoording 

 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

 

Aan deze 33e uitgave werkten mee: 

Henk Akkerman • Han Bekker • Sjoerd Kuipers • Willemien Pijnacker 

 

Reageren?  

mail de voorzitter van de groep Financiën 

cnv.henk.akkerman@ziggo.nl 
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