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Personele spelregels Investeringsagenda 

Georganiseerd Overleg Belastingdienst • Henk Akkerman & Loek Schueler 

 
Beste vakbond collega’s en eventuele meelezers, 
 

Wij, Loek en Henk, rollen – net als jullie - 

van de ene in de andere verbazing. 

Wat vandaag de juiste versie lijkt te zijn, is 

morgen alweer achterhaald door een andere 

gedragslijn vanuit de top van de 

belastingdienst. Hoe bestaat het toch dat er 

zo veel onduidelijkheid is? En dat die weer 

zo veel onrust in alle geledingen 

veroorzaakt?  

 

Wij proberen deze zaak via deze brief te 

reconstrueren en jullie zo een beeld van het 

laatste jaar te schetsen zodat jullie zicht 

hebben op de gebeurtenissen die zich in een 

rap tempo aan ons voltrokken. Onderaan 

deze brief, zetten we alles nog even op een 

rij. Maar hier eerst de rode draad van het 

verhaal. 

 

In welke (belasting)wereld leven wij? 

De vorige directeur-generaal (Peter Veld) 

heeft met zijn toenmalige staf een beleid 

ontwikkeld waarbij inhoud gegeven kon 

worden aan de politiek gewenste 

vermindering van het aantal 

belastingdienstambtenaren. Een van de 

voorstellen was een efficiëntere manier van 

werken door verdergaande automatisering. 

Hierdoor zouden functies veranderen of 

verdwijnen. Ook werd ingezet op meer HBO 

en WO medewerkers van buiten te halen om 

de kwaliteit te borgen en te verhogen voor 

zowel de vaktechniek als voor data analyses.  

 

Via het uitgewerkte Van Werk Naar Werk 

(VWNW) beleid voor de Belastingdienst, 

zouden enerzijds de “oudere” medewerkers 

een kans krijgen om met behulp van een 

stimuleringspremie de dienst vrijwillig te 

verlaten. Daarmee zou ruimte ontstaan voor 

in- en doorstroom en bovendien het 

verplicht aanwijzen van VWNW kandidaten 

verminderen. Aan deze plannen werden 

ramingen gehangen van een verwachte 

uitstroom van medewerkers. 

 

Inmiddels was er een nieuwe DG (Hans 

Leijtens) benoemd en zoals dat hoort en 

gaat, zette hij het in gang gezette beleid van 

zijn voorganger voort. Maar… al snel bleek 

dat het aanbod aan de medewerkers (om 

met een stimuleringspremie direct of op 

termijn uit te treden) een golf van 

aanmeldingen teweeg bracht. Veel mensen 

wilden maar al te graag de organisatie - met 

deze toegezegde premie en onder wat ander 

voorwaarden – verlaten.  

De achterliggende vraag, waarom de 

medewerkers zo happig zijn om de dienst te 

verlaten, is (nog) niet onderzocht door de 

dienstleiding terwijl dat toch genoeg vragen 

zou moeten oproepen! 

 

Op drie momenten in april en mei is er 

informeel overleg geweest tussen de 

vakbonden en de dienstleiding om over het 

succes van de aanmeldingen en de gevolgen 

daarvan, verder te spreken. In die 

gesprekken sprak de DG zijn oprechte zorg 

uit over de continuïteit van de 

kasopbrengsten en de inzetbaarheid van de 

medewerkers door de in gang gezette 

beweging. Hij vroeg ons min of meer om 

mee te denken over mogelijke oplossingen.  
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De vakorganisaties wilden niet zo snel, na 

ondertekening van de overeenkomst, al 

beperkende maatregelen bespreken. 

Immers, zo stelden de vakbonden, zijn er 

binnen de kaders van de regeling voldoende 

mogelijkheden. De vakbonden wilden eerst 

maar eens kijken hoe de vlag er echt bij 

stond en staat, omdat wij het vertrouwen in 

de aannames van cijfers al eerder verloren 

hadden. Uiteindelijk vertelde de DG dat hij 

niet anders kon dan een beroep doen op het 

met de vakorganisaties afgesproken 

“Herenakkoord”, omdat hij de continuïteit 

van het werkproces niet in gevaar wil en 

mag brengen! 

 

Dit Herenakkoord geeft de dienstleiding de 

mogelijkheid om bij onverwachte situaties 

de vakbonden uit te nodigen voor een 

gesprek, om met hen de nieuw ontstane 

situatie te bespreken aan de hand van de 

actuele gegevens. Voor de dienstleiding gaat 

het om de niet verwachtte hoge intekening 

op de stimuleringsregeling voor zowel 

variant A als B. Aan de hand van de door hen 

opgemaakte prognose zou zeer snel (medio 

2016) de beoogde uitstroom van 4.800 FTE’s 

(circa 5.000 personen) bereikt zijn en 

daarmee het budget, dat via de 

Investeringsagenda hiervoor beschikbaar 

werd gesteld, op zijn. Een 

budgetoverschrijding voor een paar honderd 

mensen wilde de DG nog eventueel wel voor 

lief nemen, maar met de verwachte 

desastreuze cijfers voor de continuïteit 

binnen de dienst, kon en kan het niet anders 

dan dat hij - naar zijn oordeel - nu moet 

ingrijpen in de regeling. 

 

De vakbonden werden daarom op 19 mei jl. 

uitgenodigd om aan de tafel aan te schuiven 

voor een formeel overleg. De eerder 

gehouden overleggen zijn te beschouwen als 

informeel, omdat toen in alle vrijheid nog 

werd gezocht naar mogelijke oplossingen. 

Met de start van het officiële overleg, mogen 

de besprekingen uit het informele overleg 

geen rol meer spelen. Immers, informeel 

zijn partijen het niet eens geworden en is er 

dus niets afgesproken. 

 

In het formele overleg hebben wij gehoord 

dat de meest recente cijfers aanleiding 

geven voor de dienstleiding om met ons om 

tafel te zitten om de gevolgen van het 

“geweldige” succes van de regeling te 

bespreken. 

De DG begon met zijn excuses aan te bieden 

voor deze hele gang van zaken. Het ligt hem 

zwaar op de maag omdat hij enerzijds een 

betrouwbare partner van het overleg wil zijn 

en blijven. Anderzijds omdat de 

omstandigheden hem nu dwingen een 

beroep te doen op het eerdergenoemde 

Herenakkoord. Vervolgens werden wij 

geconfronteerd met de “vers” aangereikte 

cijfers van de verwachte uitstroom van 

medewerkers. Cijfers die wij niet eerder 

hadden gezien. En bovendien was het niet 

duidelijk hoe deze cijfers tot stand zijn 

gekomen en of die nu wel betrouwbaar zijn 

om (aanvullend) beleid op af te stemmen.  

 

In die cijfers zitten aannames die wij niet 

goed onderzocht vinden. Zo is voor ons een 

zwaar punt dat wij menen dat er nog veel 

mensen nog niet hun keuze kenbaar hebben 

gemaakt, omdat zij nog niet naar de 

werkorganisatie Switch willen. Zij vrezen – 

en deels is hen dat ook daadwerkelijk 

verteld door de tijdelijk ingehuurde krachten 

– dat zij niet hun eigen werkzaamheden 

kunnen behouden in Switch terwijl hun werk 

niet is komen te vervallen.  
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Het gaat hier met name om mensen die wel 

gebruik willen maken van variant B en 

dachten daar tot 2020 voor te kunnen 

opteren. Deze medewerkers wisten dat de 

ontwikkelingen binnen de dienst en het 

komende evaluatiemoment in 2018, 

aanleiding zou kunnen zijn om eerder dan 1 

januari 2018 een keuze te moeten maken 

vanwege een mogelijke beëindiging van die 

regeling in 2018. Deze mensen zijn (nog) niet 

in beeld gebracht, omdat zij domweg nog 

geen keuze hebben gemaakt en dat hoeft tot 

op heden ook nog niet! 

 

Let op, wij hebben het hier niet over die 

mensen die door een andere manier van 

werken, of door verdergaande 

automatisering, hun werk kwijtraken op 

(korte) termijn. Voor die groep medewerkers 

vinden wij ook dat er een mooie regeling is 

getroffen via het Van Werk Naar Werk 

(VWNW) beleid. 

Deze groep mensen wordt geraakt door de 

(reorganisatie)maatregelen en een goed 

werkgever begeleidt zijn medewerkers naar 

ander werk en zet ze niet op straat zoals dat 

in tal van andere takken van sport dagelijkse 

praktijk is geworden. Denk maar onder 

andere aan de detailhandel, 

zorginstellingen, thuiszorg, banken, 

verzekeringsmaatschappijen en andere 

grote(re) instellingen. 

 

Nee, hier hebben wij het over die mensen 

die nog steeds veel op hebben met hun werk 

(werk dat niet is vervallen, noch in de nabije 

toekomst komt te vervallen) en die dit werk 

graag blijven doen. Ook al is het op een 

andere etage in het gebouw onder een 

leidinggevende van Switch.  

Hier zien wij tot onze verbazing dat de 

dienstleiding een keihard ‘nee’ uitspreekt, 

kennelijk beducht voor ons niet bekende 

zaken. Wij hebben getracht met voorbeelden 

aan te geven dat de werkgever hier 

schimmen ziet, die naar ons oordeel 

absoluut niet bestaan. Helaas wilde de 

werkgever hier geen ander standpunt over 

innemen, noch er verder over nadenken 

tijdens de overlegvergadering! 

 

Waar velen van jullie op voorhand al een 

idee bij hadden, is nu ook voor de 

dienstleiding bewaarheid.  

De uitstroommaatregel is vooral in de 

hogere groepsfuncties (D, E, F en I) een 

succes. Onze collegae B- en C-

medewerkers hebben – gelet op het 

salarisniveau – aanzienlijk meer moeite om 

van de regeling te profiteren. Hier spelen, 

nog meer dan bij de hoger ingeschaalde 

collegae, financiële omstandigheden een 

doorslaggevende rol. Immers er moet toch 

een bepaald minimum aan geld maandelijks 

op de rekening worden bijgeschreven om 

het huishoudboekje draaiende te kunnen 

houden. Onze aandacht zal zich zeker op 

deze groep medewerkers richten. 

 

Uiteindelijk raakten wij in het overleg verder 

van elkaar vervreemd en zijn wij 

uiteengegaan met de mededeling dat wij 

onze achterbannen willen raadplegen bij dit 

uitermate “hete” onderwerp. Als iets leeft 

binnen de belastinggemeenschap – getuige 

de vele Beeldkrant berichten, mails en 

telefoontjes richting dienstleiding en 

vakbonden - is dit het wel. Alle geledingen 

binnen onze organisatie, van hoog tot laag, 

houden de ontwikkelingen met argusogen in 

de gaten!  

 

Wij hebben afgesproken om opnieuw met 

elkaar aan de overlegtafel te gaan zitten. Wij 

zoeken nog een datum die door alle partijen 

gedragen wordt.  
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Wij hopen dan beter met elkaar in gesprek 

te komen over deze buitengewoon 

vervelende ontwikkelingen voor de 

medewerkers als ook de dienstleiding. Ook 

zij zitten niet te wachten op een clash met de 

medewerkers en de vakbonden. 

 

Het is ons wel heel duidelijk geworden dat 

dit niet meer een onderwerp is wat 

uitsluitend binnen het ministerie van 

Financiën kan worden opgelost. De 

Secretaris-Generaal (de SG is de bovenbaas 

van de DG), de Staatssecretaris, de Minister 

van Financiën, andere departementen en de 

Tweede Kamer kijken inmiddels mee. Er zijn 

zo veel spelers op het veld, dat wij niet 

kunnen inschatten hoe het verder gaat 

lopen. Voor ons is één ding héél duidelijk! 

Hoe het ook verder gaat verlopen, voor de 

medewerkers moet er duidelijkheid op heel 

korte termijn gegeven worden, zodat zij hun 

plannen voor de nabije toekomst kunnen 

maken. Van een werkgever moet en mag je 

zorgvuldig personeelsbeleid verwachten en 

dienen de inmiddels gemaakte afspraken te 

worden gerespecteerd op individueel niveau. 

 

Het is voor de vakbonden en voor de 

werkgever een duivels dilemma! 

Het aanvankelijk als volkomen onverwacht 

aangeboden presentje van de werkgever, 

blijkt na te zijn uitgepakt allerlei 

bijwerkingen te vertonen.  

Wat er ook voor een oplossing uitrolt, er zijn 

in deze situatie alleen maar slachtoffers te 

betreuren aan beide zijden! 

 

De brief van de Directeur-Generaal (DG) van 

23 mei 2016 is, naar wij aannemen, 

inmiddels door nagenoeg iedereen gezien en 

gelezen. Het voorstel van de DG ziet op het 

afschaffen van de genomen generieke 

maatregel en hij wil meer maatwerk gaan 

leveren. Dus een aantal functieniveaus zal in 

zijn optiek niet meer kunnen profiteren van 

de aanvankelijk ingezette regeling. 

 

Het is nu aan ons (de vakbonden) om te 

reageren. Daarbij hebben wij jullie input 

nodig. 

 

Wij hopen dat er nu meer zicht is op de 

gebeurtenissen tot nu toe. 

Wij kunnen ons voorstellen dat het 

bovenstaande een heel verhaal is geworden. 

Reden voor ons om een niet limitatieve 

opsomming onderstaand weer te geven. 

 

Mocht je vragen hebben dan kun je ons bij 

voorkeur mailen. Dinsdag 31 mei is er een 

bestuursvergadering in Nijkerk belegd en 

nemen we zoveel mogelijk reacties al mee. 

De discussie zal zeker niet over één nacht ijs 

gaan, dus ook na dinsdag zijn jullie reacties 

welkom. 

Kort na die dag zullen wij jullie weer 

“bijpraten” per nieuwsbrief. 

 

De mailadressen zijn: 

Loek Schueler     l.schueler@cnv.nl 

Henk Akkerman cnv.henk.akkerman@ziggo.nl 

 

 

 

mailto:l.schueler@cnv.nl
mailto:cnv.henk.akkerman@ziggo.nl
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Het CNV-standpunt tot nu toe: 
 CNV is verbijsterd dat al na drie 

maanden wordt voorgesteld om een 

afspraak, die voor 7 jaar geldt, open te 

breken; 

 Wij zijn verbaasd dat de dienstleiding 

overrompeld blijkt te zijn over de 

gevolgen van de regeling. Dit was te 

verwachten was bij een generieke 

regeling, gelet op de gemiddelde leeftijd 

van de medewerkers en de algehele 

onvrede bij veel medewerkers; 

 Het CNV maakt zich grote zorgen over 

het feit dat hetzelfde management een 

grote, ingrijpende en ingewikkelde 

reorganisatie moet gaan leiden; 

 Het CNV heeft een extra Landelijk 

Groepsbestuur (LGB) bijeengeroepen op 

dinsdag 31 mei, om over het voorstel 

inhoudelijk verder te spreken; 

 Zonder onze instemming van de 

vakbonden kan de afspraak niet 

aangepast worden. 

 

Hoe kwam dit akkoord ook al weer tot 

stand? 

 Een jaar geleden, op 19 mei 2015, 

worden de bonden overvallen door de 

gelekte plannen van een op stapel 

staande reorganisatie bij de 

Belastingdienst. De volgende dag 

hebben we om 8.00 uur met de 

dienstleiding afgesproken dat we de 

forse, ingrijpende personele gevolgen 

goed gaan opvangen. 

 De hele zomer van 2015 praatten de 

vakbonden en CHRO over de aanpak van 

de gevolgen voor het personeel. 

 Voor de vakbonden is dan het 

uitgangspunt dat het rijksbrede Van 

Werk Naar Werk (VWNW) beleid 

(rijksbreed) volstaat.  Bovendien namen 

we een kritische houding in over de rol 

en positionering van Switch. Dit leidde 

nog tot een brief van 22 september 2015 

waarbij we onze zorgen uitten over de 

voortgang. 

 Op 11 november 2015 stelde de 

dienstleiding volkomen onverwachts 

voor om de vrijwillige fase VWNW voor 

iedereen van toepassing te verklaren 

binnen de belastingdienst (blauwe kant). 

De Belastingdienst is hierbij heel bewust 

afgeweken van de rijksbrede kaders van 

het VWNW-beleid. Dat was een zeer 

verrassend en genereus cadeau. 

Uiteraard hebben wij als bonden nog 

gezorgd dat we er een mooie strik 

omheen hebben kregen (tot 1 juli 2016 

ook een generiek aanbod voor 

medewerkers FIOD (rood) en Douane 

(groen) en de mogelijkheid om maximaal 

3 jaar in Switch te werken en dan te 

vertrekken met een premie). Het cadeau 

hebben we in volle overtuiging 

aangenomen als “een aanbod dat we niet 

konden weigeren”! We waren en zijn ons 

erg bewust van de impact.  

 We hebben aangedrongen om voldoende 

tijd te nemen om dit goed en zorgvuldig 

uit te werken, maar na maandenlange 

(stroeve) onderhandelingen, was er 

haast om alles op 1 februari in gang te 

zetten.   
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 Op ons verzoek is vanaf 1 januari 2018 

een evaluatiemoment ingebouwd.  

 De bonden gingen mee in het verzoek 

van de werkgever om een 

“herenakkoord” te sluiten, mocht daar 

vóór 1 januari 2018 aanleiding toe zijn. 

 In februari 2016 organiseerde de 

dienstleiding groots opgezette 

voorlichtingsbijeenkomsten in het hele 

land voor ongeveer 10.000 medewerkers 

en worden vele gesprekken met 

medewerkers gevoerd om de varianten A 

tot en met D door te nemen en hier 

(eventueel) afspraken over te maken. 

 Op 23 mei 2016 presenteerde de DG de 

cijfers over het effect van de regeling, 

naar functiegroep op basis van deels 

vastgestelde overeenkomsten en aan de 

hand van prognoses voor de 

aankomende tijd. De bonden zagen voor 

het eerst deze specifieke cijfers. Wij zijn 

dus niet bij deze aannames en 

rekenmethodieken betrokken. Deze 

aantallen hadden wij wel verwacht, 

gezien de leeftijdsopbouw, 

aantrekkelijkheid van het aanbod en 

kansen om ook op termijn de dienst te 

kunnen verlaten. De dienstleiding helaas 

niet!

 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Henk Akkerman, voorzitter LGB-Financiën  Loek Schueler, bestuurder CNV Overheid  
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OR / OC verkiezingen • werkgroep Medezeggenschap & Kaderleden 

 

Afgelopen weken hebben de OR/OC verkiezing bij de Douane plaatsgevonden. De (digitale) 

opkomst was 44%. Een overzichtje van de resultaten voor het CNV. De gekozen leden feliciteren 

wij graag met hun (nieuwe) medezeggenschapsklus! 
 

 
 

CNV stemmen? Natuurlijk! 

 

Waarom dat zo natuurlijk is? Omdat we ons samen verantwoordelijk voelen voor onze 

arbeidssituatie, willen weten wat er gaat gebeuren in en met ons bedrijf en samen willen 

overleggen hoe we daar een stem in kunnen hebben, ook voor jou!  

 

Laat het weten, stem op een kandidaat van het CNV! 

 

De OR/OC verkiezingen voor de andere dienstonderdelen van de Belastingdienst (muv de FIOD) 

vinden plaats van 1 t/m 7 juni. Wij wensen alle kandidaten veel succes! 

 

 
 

Douane Amsterdam geen

Douane Eindhoven Hans Brons

Marion Slangen

Douane Groningen Henk de Boer

Nico Bouwhuijsen

Douane Landelijk Kantoor Aad Kornaat

Karel van Vugt

Douane Nijmegen Koen Fousert

Toine Horsten

Douane Roosendaal Johan van Doorn

Roy Mollinger

Douane Rotterdam Haven Gerard van Kranenburg

Willem de Snoo

Douane Rotterdam Rijnmond Jan Hafkamp

Rien Karreman

Bert van der Kuijl

Douane Schiphol Cargo Jeanette Jainandusing–van Diest

Douane Schiphol Passagiers geen

OR Douane NL Hans Brons

Koen Fousert

Rien Karreman

Roy Mollinger
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Dit  zijn de CNV kandidaten:

 
  

OR Bedrijfsvoering CFD OR IV niet IM OC B/CFD OC MKB Almelo

1. Cor Meijer 1.   Koos de Waard 1. Cor Meijer 1. Martijn Tjeerdsma
2. Raoul Vinken 2.   Lucia de Vrede 2. Raoul Vinken 2. John Brons
3. Bart Scheffers 3.   John Klein Hofmeijer 3. Bart Scheffers
4. Jos Kienhuis                 4.   Hans Tonk 4. Jos Kienhuis OC MKB Almere

5. Bart Timmerman 5.   Ben Horst 5. Ans Seynaeve 1. Hans van der Hart
6. Manuel Haas 6.   Simon Maljaars 6. Roos Knops
7. Jules Henrotte 7.   Gerard Dijkstraf 7. Bart Timmerman OC MKB Amsterdam

8.   Ben Pollé 8. Manuel Haas 1. Peter Abbink
OR Bedrijfsvoering kiesgroep CKC 9.   Jolanda de Jong 9. Jules Henrotte 2. Anja Haarnack-Coumans
1. Henk Doornenbal 10. Frans Lexis 3. Monique Ramkisoensingh

11. Gera Stoel OC GO Zwolle 4. Maria Randt
OR GO 12. Eric Spijker 1. Marja Wijnsma-Erkamp
1. Rini Mol 13. Pierre Göertz OC MKB Arnhem

2. Jac van Gils 14. Anne Kremer OC GO Groningen 1. Sjaak Schenkeveld
3. Tiny de Jong 15. Matthijs Koper 1. Rini Mol

16. David Westerik OC MKB Breda/Roosendaal

OR MKB 17. Harm Rijpstra OC GO Breda 1. Jos Gijsen
1.   Peter Abbink 18. Lydia Dijkstra 1. Tiny de Jong 2. Piet Plasmans
2.   Jos Gijsen 19. Geert Maris 2. Jac Van Gils 3. Judith Paanen
3.   Hans van der Hart 20. Peggy Averson 3. Carla Smolders
4.   John van Someren 4. Jack Weijers OC MKB Eindhoven

5.   Sjaak Schenkeveld OR IV IM 5. Lilian Balgobind-Chedi 1. Folker Vink
6.   Olaf Schouten 1. Peter Westbroek 6. Cees Staal
7.   Anja Haarnack-Coumans 2. Walter Bergevoet OC MKB Hoofddorp

8.   Maria Randt 3. René Esser OC Particulieren 1. Robert Jan de Vries
9.   Piet Plasmans Arnhem/Enschede/Emmen/Zwolle

10. Harry den Boer OR PDB 1. Gijs Weideveld OC MKB Hoorn

11. John Brons 1. Wiel Schiffler 2. Hedy Anthonio 1. Ron Prins
12. Ronald Castermans 2. John Mertens
13. Harrie van den Berg 3. Grietzen Tigchelaar OC Particulieren OC MKB Leeuwarden

4. Huub van Bijsterveld Eindhoven/Venlo/Breda 1. Sjoerd Luinenburg
OR CA SMP 5. Hedy Anthonio 1. Frans Withagen
1. Marijke Donker-Hurenkamp 2. Huub van Bijsterveld OC MKB Maastricht

1. John van Someren
OC Particulieren 2. Lien Keulen
Groningen/Leeuwarden 3. Ronald Castermans
1. Grietzen Tigchelaar

OC MKB Middelburg

OC Particulieren 1. Theo Schelbergen
Heerlen/Maastrich t 2. Johan Dorsman
1. Wiel Schiffler
2. John Mertens OC MKB Rotterdam 

1. Harry den Boer
OC Toeslagen 2. Marcel van der Vis
1. Debora Vos

OC MKB Venlo

OC BCA/SMP 1. Olaf Schouten
1. Marijke Donker-Hurenkamp

OC MKB Zwolle

1. Harrie van den Berg

C N V lijsten Ondernemingsraden (OR) C N V  lijsten OnderdeelCommissies (OC)
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Verantwoording 

 

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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