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Personele spelregels Investeringsagenda 

Georganiseerd Overleg Belastingdienst • Henk Akkerman & Loek Schueler 

 
In vervolg op onze eerdere extra edities (nr. 30 en 30a) van FinanciënActueel over de 

InvesteringsAgenda & Switch volgt hieronder een relaas van een ingelaste vergadering van het 

Landelijk Groepsbestuur Financiën van 27 juni en het GOBD van 28 juni 2016.  

 
Beste leden,  

Gisteren, 28 juni, hebben we een belangrijk GOBD 

gehad en graag informeren wij jullie over de 

uitkomst. Het enige onderwerp was het ultieme 

voorstel van de DG waar alle bonden een 

ledenraadpleging over hebben gehouden.  

 

Even kort terug 

Het CNV heeft de afgelopen maanden veel 

moeite gehad met de argumenten van de 

Directeur-Generaal (DG). Duidelijk werd dat de 

dienstleiding de massale toestroom niet had 

verwacht en later bleek de financiële ruimte 

sneller op te raken. Onze opvatting was en is 

"afspraak is afspraak". De DG bleef bij zijn 

opvatting om de regeling aan te passen en 

deed de vakbonden een ultiem voorstel. Het 

afwijzen van dit ultieme voorstel zou mogelijk 

een intrekking van de gehele regeling hebben 

veroorzaakt met een nog grotere onzekerheid 

bij vele medewerkers. Bovendien maken wij 

ons oprecht zorgen over de continuïteit van het 

vele werk wat er dagelijks gedaan moet 

worden.  

 

Ledenraadpleging 

Vandaar dat CNV Overheid een ledenstemming 

heeft geopend. Een meerderheid van de leden 

(53,5%) heeft ingestemd met het voorstel om 

de vertrekregeling aan te passen.  

 

CNV Overheid is zich ervan bewust dat een 

groot deel van onze achterban tegen dit 

voorstel heeft gestemd. Dit sentiment 

herkennen we binnen de gehele 

Belastingdienst. Vandaar dat wij de afgelopen 

dagen de tijd hebben genomen om met diverse 

CNV besturen over deze verdeelde uitslag te 

spreken.  Deze tijd hebben we genomen, hoe 

groot de druk van alle kanten ook was om 

duidelijkheid te geven over de uitslag. Maar wij 

willen rondom zo'n belangrijk onderwerp, 

onze beslissing niet over een nacht ijs laten 

gaan. 

 

Spoedoverleg 

Het landelijke groepsbestuur is 

maandagavond met spoed bij een gekomen en 

dinsdag heeft er afstemming plaats gevonden 

met de andere besturen binnen CNV. We 

hebben uitvoerig ons dilemma besproken, 

want de meerderheid is voor, maar er is een 

grote groep tegen. Hier moeten we als CNV 

ook oog en oor voor hebben en houden, want 

ieder lid telt voor ons.  

 

Keuzes 

Dat heeft ertoe geleid dat het CNV de volgende 

keuze heeft gemaakt: 

Om uitdrukking te geven aan de grote 

verdeeldheid binnen de Belastingdienst 

hebben wij een stemverklaring uitgebracht en 

drie krachtige aanbevelingen gedaan: 

 

1. Haal belemmeringen voor de interne 

doorstroom weg, benut de aanwezige 

capaciteit (waarin de dienst de afgelopen 

jaren heeft geïnvesteerd) en ga versneld 

nieuwe medewerkers werven met 

marktconforme en reële eisen;  
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2. CNV vindt dat het voorstel voor de groep 

B en C medewerkers tekort schiet en dat 

dringend aanvullende maatregelen nodig 

zijn om juist hun vertrek aantrekkelijker te 

maken. Het CNV gaat zich hier hard voor 

maken om dit aanvullende pakket af te 

spreken; 

3. Switch heeft een negatief sentiment. CNV 

Overheid wil een Switch 2.0 vormgeven, 

waar de ervaring en de inzetbaarheid van 

de medewerkers volop de ruimte krijgen 

binnen hun werkproces en de continuïteit 

van het vele werk van de Belastingdienst 

kan worden gegarandeerd.  

 

Democratie 

Binnen onze vereniging geldt dat de 

meerderheid bepaalt en dat noemen we 

democratische besluitvorming. De 

meerderheid is voor, dus CNV Overheid stemt 

in met het voorstel van de DG.  

 

Het CNV is een vereniging waarbij de leden het 

laatste woord hebben. Daarbij hoort dat de 

meerderheid spreekt. Maar met deze uitslag 

kunnen en willen wij niet voorbij gaan aan de 

vele tegenstemmers. Met deze aanbevelingen 

kunnen wij als constructieve partner de 

komende dagen nadere uitwerking geven aan 

dit pakket. 

 

GOBD overleg 

In het GOBD hebben ook de drie andere 

bonden hun uitslag bekend gemaakt en hun 

eigen toelichting gegeven. FNV en NCF zijn 

tegen. CMHF is voor. In het instellingsbesluit 

van het GOBD overleg staat dat iedere bond 1 

stem heeft en dat er overeenstemming wordt 

bereikt als ten minste de helft van de 

aangesloten bonden akkoord is. Dit betekent 

dat met de uitkomst van 2 voor en 2 tegen, er 

formeel overeenstemming is. De DG heeft in 

het overleg aangekondigd zijn voorstel om te 

gaan zetten in een definitief besluit gezien de 

uitkomst van deze stemming. Hij heeft 

toegezegd samen met ons aan de slag te gaan 

met onze aanbeveling 1 en 3. De vraag is of er 

politieke ruimte komt om aanvullende 

verbeteringen voor B en C medewerkers te 

bewerkstelligen (zie aanbeveling 2). Het CNV 

zal de komende dagen toezien dat hier snel 

duidelijkheid over komt.  

 

Tot slot 

Zoals jullie dat van het CNV kunnen en mogen 

verwachten, zullen wij kritisch en constructief 

zijn bij de nadere uitwerking. Met onze 

aanbevelingen doen wij concrete voorstellen 

waarop de uitwerking van het voorstel van de 

DG moet verbeteren. Dit is in belang van de 

medewerkers en het draagvlak binnen de 

dienst. 

 

Uiterlijk in de week van maandag 11 juli a.s. 

willen we via FinanciënActueel uitgebreid stil 

staan bij de details. Maar we hechten er grote 

waarde aan om jullie op dit moment te 

informeren over de uitslag van de stemming 

en het vervolg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Henk Akkerman, voorzitter LGB-Financiën  Loek Schueler, bestuurder CNV Overheid  
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FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

 

Aan deze EXTRA EDITIE werkten mee:  

 

Henk Akkerman • Sjoerd Kuipers • Loek Schueler  

 

 

Reageren?  

mail de voorzitter van de groep Financiën cnv.henk.akkerman@ziggo.nl 

 
https://www.mijnvakbond.nl/CNV-Overheid 
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