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Van de voorzitter • Henk Akkerman  

  

Alle zeilen bijzetten!! 

Dit zou de kop kunnen zijn van dit artikeltje 

kijkend naar de foto op de voorpagina. 

Het is ook van toepassing op onze eigen 

vakbond. Wij (Loek en ik) hebben immers 

namens het CNV vóór het voorstel van onze 

Directeur-Generaal gestemd nadat wij de 

ledenraadpleging over zijn aangepast 

voorstel rond de InvesteringsAgenda (IA) en 

dan met name over de vertrekvarianten 

hebben afgewacht. De wijze waarop wij onze 

tijd genomen hebben alvorens de DG en de 

collega vakbonden te informeren is bij onze 

vakbondsbroeders en -zusters niet in goede 

aarde gevallen. Ook een aantal leden van 

onze vakbond hebben ons laten weten dat zij 

niet blij zijn met de uitslag en zich afvragen 

waarom wij niet onze rug gerecht hebben in 

de discussie met de DG. Reden voor ons om 

“alle zeilen bij te zetten”. 

 

Een ding is zeker, alle bonden hebben een in 

meer of mindere mate verdeelde achterban. 

Daar zijn wij niet de enige in! Wel is het zo 

dat wij nog beter moeten uitleggen aan onze 

tegenstemmers waarom wij wel geloven in 

deze koers. In deze bijlage van Financiën 

Actueel doen wij daar ook een zeer serieuze 

poging toe en wij hopen dat jullie de tijd en 

moeite nemen om deze bijdragen goed te 

lezen en de achtergronden proberen te 

begrijpen! Ik zeg dus niet dat je het eens 

moet zijn met onze verhalen, maar wij 

proberen onze zienswijze (van de voorstem-

mers dus) beter toe te lichten in de hoop dat 

onze tegenstemmers ook de zaak van deze 

kant willen bekijken. 

 

Ook Hans Leijtens, onze DG, moet “al zijn 

zeilen bijzetten” om hard te werken aan een 

betere relatie met ons (en de overige 

bonden) vooral om vertrouwen te 

herwinnen. Hoewel hij als nieuwe DG 

geconfronteerd werd met een aantal reeds 

in gang gezette maatregelen, neemt hij 

zonder morren de volle verantwoordelijk-

heid voor die beslissingen!  Inmiddels heeft 

hij gezegd te begrijpen dat hij aan een 

vertrouwensoffensief moet werken gelet op 

alle reacties die hem ten deel zijn gevallen. 

Inmiddels is hij op twee locaties geweest om 

met medewerkers in gesprek te gaan. De 

terugkoppeling die ik heb gekregen van 

zowel Utrecht als Breda is vooral positief. 

Hij luistert goed, kapt (boze) sprekers niet af 

en toont oprecht begrip voor de zeer uiteen-

lopende situaties. Hij verschuilt zich niet 

achter anderen en geeft aan wat hij er aan 

wil doen als DG om het naar de toekomst 

beter, en transparant te doen. Maar ook voor 

hem geldt dat er een vakantieperiode 

aanbreekt en dus zal ook hij er even 

tussenuit gaan, zodra hij weer terug is, pakt 

hij de draad weer op en komt hij nog op 

meerdere kantoren in het land om de 

collega’s in de gelegenheid te stellen met 

hem in discussie te gaan. 

 

FF weten! 

Bij de ledenraadpleging bleek (opnieuw) dat 

niet alle leden hun (privé)mailadres aan ons 

hebben doorgegeven. Niet alleen is dat 

onhandig omdat er geen snellere manier 

van communiceren is dan digitaal, maar ook 

brengt het nodeloos kosten met zich mee 

die bespaard hadden kunnen blijven. Nu 

moest de ledenadministratie van alle niet 

met e-mailadres geregistreerde leden extra 

werk verzetten en dat kost tijd en geld. 

(Denk aan het vergelijken van de lijst met 
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wel en geen e-mailadres bekend. Het 

opmaken, verzenden en frankeren van de 

brieven enz.)  

Ik vraag degenen die nog niet hun (privé) 

e-mailadres hebben opgegeven dit zo 

spoedig mogelijk te doen. Je kunt zelf zien 

hoe belangrijk het is om bereikbaar te zijn 

voor je bond en om je eigen invloed van 

waarde te laten zijn! 

Wil je alsnog je e-mailadres doorgeven doen 

het dan aan onze ledenadministrateur Kees 

Went. Zijn e-mail adres luidt: 

cnv.went.kees@gmail.com  

Dank op voorhand voor je opgaaf. Je doet 

jezelf en ons er een groot plezier mee. 

 

 

Zelf wijzigen via de website kan ook! 

 

Ga naar www.mijnvakbond.nl/Login 

 

Klik op inloggen, rechts boven 

Gebruikersnaam: je CNV lidnummer 

wachtwoord: geboortedatum (xx-xx-19xx),  

anders een nieuw wachtwoord aanvragen. 

Klik op [lidmaatschap]  [Mijn pagina]  

[Mijn gegevens]  [Toon de gegevens van]  

 

Wijzig de gegevens of vul de bestaande  

gegevens aan. Als slot de gegevens  

verzenden, onderaan de pagina.   

[verzend mutatie]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deurwaarders rapport 2020 

In ons LGB hebben wij afgesproken om extra 

aandacht te geven aan de groep 

deurwaarders en de ontwikkelingen bij hen. 

Het rapport 2020 dient als uitgangspunt en 

komt ter bespreking op de agenda van het 

GOBD. 

Wij nodigen de groep deurwaarders van 

harte uit om met ons een werkgroep te 

formeren om beslagen ten ijs te kunnen 

komen. Binnen het GOBD zullen hierover 

besluiten genomen gaan worden en hoe kan 

dat beter nadat wij alle in en outs met elkaar 

hebben kunnen bespreken. Heb je interesse 

om deel uit te maken van een werkgroep 

met een looptijd tot aan het beslismoment 

binnen het GOBD, zend dan een mailtje naar 

mij: cnv.henk.akkerman@ziggo.nl onder 

vermelding van interesse werkgroep 

deurwaarderij. Wij gaan je dan benaderen en 

in overleg met de werkgroepleden een 

afspraak plannen. 

Laat zien dat de ontwikkelingen binnen de 

deurwaarderij je aan het hart gaan! 

 

Agenda van de toekomst 

Verder op in deze uitgave staat de agenda 

van de toekomst zoals die door Loek is 

opgemaakt. In de rubrieken staan zaken 

vermeld waarbij wij jullie inbreng van harte 

zouden toejuichen. Het is Olaf Schouten 

geweest die de term “gouden kansenboek” 

introduceerde in het LGB en zo kijken wij er 

ook echt naar. Je kunt als lid nu zelf heel 

direct je mening geven of nog beter mee 

doen in de discussie. Schroom niet en mail 

je reacties op de agenda van de toekomst 

aan ons toe. Wij kunnen dan nog beter op de 

wensen van de leden inspelen! Je helpt je 

zelf en onze organisatie er mee. 

e-mail: GOUDENKANSENBOEK@CNV.NL 

 

mailto:cnv.went.kees@gmail.com
http://www.mijnvakbond.nl/Login
mailto:cnv.henk.akkerman@ziggo.nl
mailto:GOUDENKANSENBOEK@CNV.NL
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Verslag GOBD 14 juli 2016  

Belangrijkste onderwerp van het GOBD van 

14 juli was het VWNW beleid in het kader van 

Investeringsagenda. Na de besluitvorming in 

het vorige GOBD (28 juni jl.) heeft de 

Directeur-Generaal (DG) een agenda 

voorgesteld voor een nader gesprek met de 

bonden over: 

1. Onderzoek naar extra mogelijkheden 

(binnen de financiële kaders) voor 

medewerkers groepsfunctie B en C; 

2. Nadere invulling werkwijze Switch, met 

name gericht op de medewerkers die 

gebruik maken van de B-variant en ruimte 

voor maatwerk; 

3. De in- en doorstroommogelijkheden 

onderzoeken en waar mogelijk vergroten; 

4. Een goede evaluatie, leren van de 

gemaakte fouten; 

5. 'Checks and Balances' beter inrichten; 

6. Bonden/medezeggenschap eerder en 

beter betrekken bij de komende grote 

veranderingen; 

7. Oog voor managementcultuur; 

8. Vakmanschap in relatie tot de 

toenemende automatisering. 

  

Het CNV is erg blij dat de onderwerpen die 

echt op de werkvloer leven, zijn 

overgenomen door de dienstleiding. Het CNV 

heeft dit proberen te verwoorden in haar 

stemverklaring om uitdrukking te geven aan 

de onvrede die er leeft onder onze leden. In 

het Landelijk Groepsbestuur is er al een 

eerste uitwerking gegeven van onze 

aandachtspunten (zie onze agenda van de 

toekomst elders in deze nieuwsbrief). De 

komende tijd zullen alle bonden deze 

agenda verder uitwerken. Het CNV is 

verheugd dat de vier bonden met deze input 

gezamenlijk hierover in gesprek gaan met 

de DG. 

  

Naast de hectiek van de afgelopen weken 

(maar daarover zijn al veel woorden gewijd 

in deze uitgave van Financiën Actueel), lagen 

er vele technische punten onbeantwoord op 

tafel. In het GOBD zijn deze punten allemaal 

besproken. Graag geven we jullie een 

terugkoppeling wat hierover is afgesproken 

(zie de punten A t/m I). 

  

A. WIA compensatie 

Voor medewerkers in de situatie van een 

WIA (WAO) uitkering voor gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid is de 

stimuleringspremie niet aantrekkelijk door 

inkomensterugval door de wijze van 

berekening. De bonden hebben 

aangedrongen om voor deze groep wat in te 

betekenen. In het GOBD heeft de DG 

aangegeven voor deze groep medewerkers 

een omruil van de stimuleringspremie naar 

buitengewoon verlof mogelijk te maken.  

  

B. Hardheidsclausule en externe 

ontwikkelingen 

Er komen veel vragen binnen over hoe de 

hardheidsclausule wordt toegepast bij 

ontwikkelingen die buiten de invloedssfeer 

van de medewerker en de Belastingdienst 

liggen Een veel genoemd voorbeeld is de 

ontwikkelingen rondom pensioen of ABP. 

Afgesproken is dat de hardheidsclausule in 

individuele gevallen altijd mogelijkheden 

biedt om hierover in gesprek te gaan bij 

kennelijk onbillijke of onredelijke situaties. 

Wat onbillijke of onredelijke situaties zijn, 

kan helaas niemand op voorhand duiden. De 

hardheidsclausule ziet op een onbedoeld 

(hard) effect voor het individu. Vandaar het 

begrip hardheidsclausule. 

Daarnaast kan het voorkomen dat een 

ongewenst effect een grote groep treft. In 
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deze situatie hebben zowel werkgever als 

bonden afgesproken met elkaar in overleg 

te treden.  

Echter, laten we ook helder zijn. Op het 

moment dat individuen in deze fase grote 

risico's nemen om een lange periode tot 

pensioendatum te overbruggen, is dit een 

zeer groot risico.  

De wereld van pensioenen en discussie over 

het stelsel maakt dat die context erg 

instabiel is. Maar anderzijds is het 

uiteindelijk een afweging die een individu 

zelf maakt. CNV adviseert iedereen in deze 

situatie zich zeer goed te laten informeren 

over de mogelijke risico's. Want 6 of 7 jaren 

overbruggen tot je pensioen, vinden wij erg 

lang en mogelijk zeer risicovol.... Maar wij 

kunnen niet naar de persoonlijke en 

individuele omstandigheden kijken. Wij 

willen voorkomen dat we over een paar jaar 

zeer teleurgestelde leden aan het bureau 

krijgen die het financieel niet meer kunnen 

bolwerken. Zorg dus altijd dat via de bond 

en/of ABP alle informatie beschikbaar is en 

de risico's zijn besproken. Pas dan kan een 

goed en weloverwogen beslissing worden 

genomen! 

  

C. VastStellingsOvereenkomst artikel 4 

In het VSO format voor directe uitstroom 

(variant A) wordt in artikel 4, artikel 38 

(ARAR) buiten werking gesteld. Dit artikel 38 

bevat de bepaling dat de medewerker 

binnen 4 weken na ontslag een beroep kan 

doen op loondoorbetaling en verwijst 

bovendien naar de ziektewet (waardoor de 

werkgever niet 100% maar 30% van de 

kosten betaalt). De bonden en werkgever 

zijn het eens dat een medewerker niet én de 

stimuleringspremie én bij ziekte een beroep 

kan doen op loondoorbetaling. Maar 

uitsluiting van artikel 38 (ARAR) kan 

wettelijk niet zomaar. Afgesproken wordt 

om te zoeken naar de juiste formulering om 

stapeling te voorkomen, maar het risico niet 

(zoals nu via artikel 4 van het VSO) 

disproportioneel bij de werknemer te 

leggen. 

  

D. Levensloop 

De bonden en werkgever zijn het erover 

eens dat, daar waar medewerker die al voor 

1-1-2016 met levensloop was en ook al 

afscheid had genomen met het oog op het 

pensioen, gebruikmaken van de 

stimuleringspremie niet billijk is. Wel wordt 

afgesproken dit soort gevallen steeds 

individueel wordt bezien en beoordeeld. 

  

E. Vooraankondiging verplichte 

VanWerkNaarWerk kandidaten 

De komende jaren zal aan de hand van de 

Investeringsagenda gereorganiseerd gaan 

worden. Op dit moment staat tot 1-9-2016 de 

mogelijkheid open om vrijwillig gebruik te 

maken van varianten A, B, C en D. Daarna 

stopt de generieke vrijwillige fase. De 

bonden gaan op korte termijn met de DG in 

overleg hoe de rijksbrede regels van het 

VWNW beleid (met een vrijwillige en 

verplichte fase) bij de komende 

reorganisatie wordt toegepast en waar dit 

(door aanpassingen van PUB 7B) juridisch 

kan worden vastgelegd. De huidige 

vooraankondiging van één maand voor 

reorganisatie zal na 1-9-2016 in een andere 

context komen te staan, gezien het 

stopzetten van de varianten. Zo snel als 

mogelijk volgt de uitwerking. 

  

F. Rechtspositie bij pilots 

Wellicht ontstaat in sommige 

werkprocessen, vooruitlopend op een 

reorganisatie, een pilotfase. Daarin zal de 
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nieuwe werkwijze zogenaamd worden 

'beproefd'. Voor de bonden was het 

belangrijk dat de rechtspositie van de 

medewerkers niet zou wijzigen. Dus al dan 

niet deelname aan een pilot, zorgt niet voor 

een voorrangspositie bij plaatsing. Het 

uitgangspunt van de rechtspositie is de 

situatie van voor de pilot. 

  

G. Werkverdeling binnen Switch 

In eerdere memo's over de werkverdeling 

binnen Switch werd gesteld dat het bevoegd 

gezag dit bepaald. De bonden hebben 

aangegeven dat bij groepsgewijze verdeling 

niet duidelijk is wie, wanneer en waarom de 

taken toebedeeld krijgt en ziet een rol voor 

de bonden. In het GOBD is afgesproken dat 

bij de uitwerking van Switch 2.0 dit verder 

met voorrang wordt uitgewerkt. 

  

H. Verblijfsduur Switch 

De Raad van Bestuur heeft eigenstandig 

voor de varianten B, C en D bepaald dat 3 

maanden na de afhandeling van de aanvraag 

medewerkers overgaan naar Switch en dat 

de minimale verblijfsduur in Switch 6 

maanden is. De bonden zijn hier niet bij 

betrokken. Afgesproken is dat verdere 

bespreking van dit onderwerp plaatsvindt bij 

de uitwerking van Switch 2.0. 

  

I. Aanspreekpunt DG Bel 

De bonden lopen in sommige gevallen aan 

tegen situaties die in de praktijk anders 

uitgevoerd worden dan is afgesproken. Om 

dit snel en adequaat op te kunnen pakken, 

hebben de vakbonden een aanspreekpunt 

waar deze zaken direct naar toe kunnen 

worden geleid. Mocht dit niet afdoende zijn, 

dan zullen de punten naar het GOBD worden 

getild. Het aanmelden van dit soort 

casuïstiek verloopt via de bonden en de 

overlegsecretaris naar ons aanspreekpunt. 

 

 

 

Tenslotte 

Het was voor ons allemaal een heel hectisch 

en bewogen jaar. De vakantie is net 

begonnen of staat nog voor de deur en hoe 

mooi zou het zijn als je even de zorgen van 

alle dag kan vergeten en er lekker tussenuit 

kan gaan. Gewoon enkele dagen of weken, 

binnen- of buitenland, of waar dan ook.   

Wij wensen al onze collega’s een mooi 

zomer toe en een heel fijne vakantie. 

 

Namens het voltallige Landelijk 

GroepsBestuur van Financiën, 

 

 

 

 

Henk Akkerman
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Tegenwind en buien onderweg • Loek Schueler  

 

Dit weekend ben ik door de duinen en langs 

de Noord-Hollandse kust gaan wandelen. 

Heerlijk uitwaaien, geïnspireerd raken door 

de natuur en over zee uitkijken naar een 

vrachtschip in de verte of kite-surfers langs 

de kustlijn. Ik had felle tegenwind en kon 

een grote regenbui vanaf zee niet ontwijken.  

 

Het lijkt op de situatie van de afgelopen 

weken. Er is veel aan de hand bij de 

Belastingdienst en het CNV heeft de 

afgelopen weken keuzes gemaakt. Keuzes 

waar we lang over hebben nagedacht en die 

we, zoals je kunt verwachten van een grote 

bond, weloverwogen hebben genomen. In 

deze FinancienActueel willen we graag een 

toelichting geven. Graag licht ik toe wat ik 

namens CNV heb ondernomen rondom het 

voorstel van de DG en welke keuzes ik om 

welke reden heb gemaakt.  

 

Wat ging er aan vooraf? 

In eerdere FinancienActueel hebben wij al 

teruggekoppeld dat we uiterst ontstemd 

waren over de Raad van Bestuur. In de 

winter maken we met hen afspraken over 

een regeling. Een regeling waarbij iedereen 

op welk moment kan en mag instappen. 

Iedereen binnen de dienst had deze enorme 

hoos van aanmeldingen wel verwacht. Ik blijf 

het zeer merkwaardig dat de top dit niet had 

zien aankomen. De bonden hebben in 

gezamenlijkheid ook wel gesproken over 

een vertrouwenscrisis.  

Het CNV is uiteraard in gesprek gegaan met 

de DG om over de ontstane situatie te 

spreken. Echter, wij bleven vasthouden aan 

de eerdere afspraken en zagen geen 

redenen om tussentijds de spelregels te 

veranderen. Al snel werd duidelijk dat de 

financiële nood groot is en de DG sowieso 

door wilde met herziening van de VWNW 

beleid afspraken. Deze waren niet meer 

houdbaar!  

Het CNV had geen mandaat om tussentijds 

te onderhandelen over versobering van de 

regeling. We hebben uiteindelijk de DG voor 

de keuze gesteld om een ultiem voorstel te 

doen dat de vakbonden aan de leden zouden 

kunnen voorleggen. De DG heeft dit gedaan 

en dus kon het CNV haar leden raadplegen. 

Het CNV heeft alle leden met een email 

adres een mail gestuurd met een link naar 

een stemformulier. De leden waarvan we 

geen email adres hebben, zijn per post 

uitgenodigd om te stemmen.  

Op donderdag 23 juni sloot om 12.00 u de 

stemmogelijkheid van CNV.  

 

Proces na de uitslag 

Direct na het sluiten van de stemming, werd 

duidelijk dat de leden van het CNV verdeeld 

zijn over het ultieme voorstel. Dit beeld is 1 

op 1 terug te zien binnen de gehele 

Belastingdienst. Vandaar dat ik in overleg 

met Patrick Fey (voorzitter CNV Overheid en 

Publieke Diensten) direct heb besloten om 

de stemming in diverse bestuurslagen te 

bespreken. Deze uitslag vereist dat het CNV 

de tijd neemt om een herkenbare toelichting 

te hebben voor zowel de voorstemmers 

(meerderheid) als tegenstemmers 

(minderheid).  

Tussen donderdagmiddag en 

dinsdagmiddag (28 juni) hebben vele 

besturen zich over de uitslag gebogen. Ik 

heb de collegae bonden en de DG dit 

donderdagmiddag gemeld. Dat werd ons 

niet in dank afgenomen, want de uitslag was 

toch bekend? Maar wij hebben ons 
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vastgehouden aan een zorgvuldig traject en 

om stevig voor bereid te zijn om 

verschillende scenario's! 

 

Patrick Fey heeft vrijdag 24 juni het 

sectorbestuur gesproken. Ik heb op 

maandagavond het Landelijk Groepsbestuur 

(LGB) bijeen geroepen. Kern van de 

bespreking was ons dilemma: democratie 

versus strategie richting een sterk 

verdeelde dienst. Democratisch gezien heeft 

de meerderheid besloten. Samen met het 

LGB is aandacht gevraagd voor de situatie 

en welk antwoord CNV hierop heeft. En je 

zult begrijpen dat ik daarbij ook de collegae 

van de juridisch afdeling heb betrokken. 

Op dinsdag heb ik de tijd benut om alle 

inhoudelijke input te verzamelen en het 

bestuur van CNV Connectief en CNV 

Vakcentrale mee te nemen in de discussie.  

Na deze interne beraadslaging, heb ik 

dinsdagmiddag rond 16.00 u de DG 

geïnformeerd over de uitslag van het CNV. 

Om 16.15 u heb ik mijn SCO collegae 

geïnformeerd over de uitslag en de inhoud 

van onze stemverklaring. Om 16.30 u startte 

het GOBD.  

Het juridische uitgangspunt voor 

besluitvorming in het GOBD was ruim voor 

het overleg uit het archief gehaald. Niet vaak 

is dit nodig, maar deze keer was het cruciaal 

dat de spelregels vooraf duidelijk waren, te 

weten:  

- elke bond heeft een stem 

- mochten twee bonden voor en twee 

bonden tegen zijn, is er toch sprake 

van een overeenkomst.  

 

Dit zijn de kaders en de spelregels.  

Nadat FNV en NCF hun stem hadden 

uitgebracht inclusief hun toelichting, 

heb ik namens CNV de uitslag bekend 

gemaakt. Maar met de grote verdeeldheid 

en de vertrouwenscrisis in ons achterhoofd, 

heb ik kleuring gegeven aan deze 

verdeeldheid via een stemverklaring. En heb 

drie aanbevelingen op tafel gelegd waar CNV 

mee aan de slag wil gaan.  

CMHF sloot de ronde langs de vakbonden en 

deelde hun uitslag met toelichting.  

 

De DG heeft vervolgens besloten om zijn 

voorstel om te zetten in een definitief besluit 

en enkele punten (onder meer vanuit onze 

stemverklaring) geagendeerd voor de 

komende GOBD overleggen. 

 

En nu? 

Het CNV heeft direct na het GOBD een extra 

nieuwsbrief opgesteld. Daarin is het kort 

uitgelegd dat het CNV zorgvuldig naar de 

uitslag wil kijken en dat een zwart-wit 

uitslag geen recht doet aan de verdeeldheid 

van de dienst. Rond 23.00 u was deze tekst 

gereed en wederom afgestemd met diverse 

betrokkenen. Daarna is FinancienActueel 

opgemaakt en was om 8.30 u klaar voor 

verzending. De meeste leden hebben voor 

9.00 u een mail ontvangen of via Connect 

People onze nieuwsbrief kunnen lezen.  

Daarna ontstond veel tegenwind, zowel uit 

eigen geledingen als van buiten. Sommige 

leden waren erg boos over de inhoudelijke 

keuze of de democratische beslissing. 

Andere leden begrepen niet waarom we niet 

sneller gecommuniceerd hadden over de 

uitslag.  
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Weer anderen eisten een toelichting op de 

spelregels van het GOBD overleg. Allemaal 

terechte vragen!  

 

CNV heeft zich gehouden aan de spelregels 

die horen bij onze vereniging en bij het 

GOBD overleg. CNV heeft zorgvuldig iedere 

stem en elk signaal serieus genomen en 

keihard gewerkt aan bestuurlijk draagvlak 

om een agenda neer te leggen. En tot slot 

biedt die agenda handvatten richting de 

toekomst. Wij nemen de volle 

verantwoordelijkheid, want dat doet recht 

aan de gigantische verdeeldheid binnen de 

dienst. Het CNV gaat niet aan de zijlijn staan, 

maar wil mee helpen om de verdeeldheid en 

de vertrouwenscrisis op te lossen. 

Bovendien hebben wij oog voor de groep die 

nog jarenlang voor de Belastingdienst kan 

en wil werken en voor de groep waarvan het 

werk de komende jaren vervalt. Wij maken 

ons zorgen over de B en C medewerkers (en 

de medewerkers in individuele schalen t/m 

7) die door de komende reorganisaties 

getroffen gaan worden. De financiële rek is 

er wellicht uit, maar we gaan ons keihard 

inzetten om juist voor deze groep 

medewerkers goed en fatsoenlijk sociaal 

beleid te hebben. Bovendien zien we overal 

obstakels voor medewerkers die willen 

doorgroeien op basis van hun talent. Met 

zo'n grote uitstroom van medewerkers, 

biedt interne doorstroming veel kansen die 

dus moeten worden benut in plaats van 

geblokkeerd. 

Tot slot zijn er nog vele technische vragen in 

de afgelopen maanden aan de dienstleiding 

gesteld. Helaas ontbreken de antwoorden. Ik 

maak me hard om hier snel duidelijkheid 

over te krijgen. 

 

Trotseren van tegenwind  

Ik ben trots op het CNV en dat ik voor de CNV 

leden mag werken. Het is zwaar weer voor 

zowel de Belastingdienst als CNV. De kritiek 

is fors. Maar wij hebben de tijd genomen om 

iedere stem van elk lid serieus te nemen. De 

tijd was nodig om zorgvuldig te zijn. Snelheid 

is niet altijd goed. Het leverde veel kritiek 

op, maar CNV had daarbij een verhaal. Een 

verhaal dat ook binnen de CNV besturen 

draagvlak had. Ik snap dat de boodschap 

voor velen zuur is, maar ik vertrouw ook op 

begrip voor ons dilemma, de keuzes die we 

hebben gemaakt om een zorgvuldig traject 

in te richten en op de inhoud die voor de 

toekomst leidend is. Nadat het stof is 

neergedaald start een nieuwe periode. 

Daarin zal CNV aandacht hebben voor 

zittend personeel, de vele reorganisaties die 

gaan komen en het waardige afscheid van 

vele medewerkers die zich hard hebben 

ingezet voor de publieke dienst. Hopelijk 

vindt er een goede overdracht plaats en gaat 

de kennis niet verloren.  

En ook na de tegenwind en regen, kwam ik 

in een geborgen warm huis. Rozig van de 

wind, ziltig van het zout maar gedreven door 

de inspiratie van onderweg! 
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Laatste datum van aanmelding: 31 augustus 2016 
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Vragen naar aanleiding van Switch en stimuleringspremie. 
 

Op het nieuwe voorstel van de dienstleiding 

inzake het VWNW beleid en de daaraan 

gekoppeld Switch en de stimuleringspremie zijn 

vele reacties van CNV leden ontvangen. In deze 

reacties zijn ook een aantal vragen gesteld.  

Onderstaand zijn deze vragen veralgemeniseerd 

en puntsgewijs op een rijtje gezet.  

 

1. Variant A. 

In het nieuwe voorstel wordt de 

aanmeldingsperiode verlengd van 1 juli naar 

1 september.  

Geldt deze ook voor diegene dat gebruik wil 

maken van variant A. Dus ook voor 

medewerkers van FIOD en Douane.  

 

Antwoord: 

Beeldkrantbericht 30-6-2016: 

Dit bericht is bestemd voor medewerkers 

van FIOD en Douane en medewerkers 

waarvoor de verrekening van de 18 maanden 

voor de AOW-leeftijd een rol speelt. Vandaag 

30 juni is de laatste dag dat medewerkers 

van FIOD en Douane hun aanvraag kunnen 

indienen voor variant A van de regeling voor 

de vrijwillige fase. Voor medewerkers die 

binnen afzienbare tijd de AOW-leeftijd 

bereiken: met ingang van 1 juli start de 

korting op de stimuleringspremie indien je 

binnen 18 maanden voor je AOW-leeftijd 

gebruik wilt maken van variant A. 

 

 

2. Berekening stimuleringspremie. 

Kan een WIA-uitkering gerekend worden tot 

de looninkomsten ter berekening van de 

stimuleringspremie. 

Antwoord: 

Zie het GOBD verslag van 14 juli op blad 3 ev. 

 

 

3. Variant B. 

Men heeft zich voor variant B aangemeld. Via 

het gespreksverslag is vastgelegd dat men 

de dienst in 2017 of 2018 wil verlaten. Dit 

met de stimuleringspremie. Wanneer de 

leden het nieuwe voorstel afwijzen kunnen 

diegene die zich eerder hebben aangemeld 

gebruik blijven maken van de regeling. 

(Uitspraak DG Hans Leijtens in 

beeldkrantbericht 18 april: Ik wil nogmaals 

benadrukken dat medewerkers die 

inmiddels hun belangstelling hebben 

aangegeven en de dienst vrijwillig willen 

verlaten, dit ook kunnen doen.) 

Antwoord: 

Indien je tijdig een aanvraag hebt ingediend 

(dat kan nu zelfs tot 1-9-2016) dan geldt die 

aanvraag gewoon. 

 

 

4. Instroomdatum Switch en de Switchperiode. 

Men heeft zich aangemeld voor Switch maar 

nog geen VSO ondertekend. Kan men de 

datum van 1 juli doorschuiven naar 1 

september en de Switchperiode ook 

verlengen tot 3,5 dan wel 4 jaar.  

Antwoord:  

Ja, je kunt van de (verlengde) Switch periode 

gebruik maken. 

 

5. Kunnen diegene die al een VSO hebben 

getekend ook de Switch periode verlengen? 

Antwoord: 

Volgens ons zijn er nog geen getekende 

VSO’s anders dan met variant A. 

 

 

6. Vrijwillige fase. 

Er is onduidelijkheid over het bestaansrecht 

van het EH/ISC (Expertisecentrum 

Handhaving). De teamleider heeft het advies 

gegeven om zich voor 1 juli vrijwillig aan te 

melden voor switch. De reden is dat als EH 

ophoudt te bestaan dat men 

organisatieslachtoffer wordt en dan verplicht 

in Switch komt en dit zonder premie. Bestaat 

de afspraak nog steeds dat bij het verdwijnen 
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van werkzaamheden men minimaal één 

maand van te voren wordt geïnformeerd 

zodat men alsnog in de vrijwillige fase kan 

komen en de dienst binnen 3 jaar, met 

premie, kan verlaten. Of komt deze per 1 

september te vervallen. (FAQ vraag 3.9, oud 

23). 

Antwoord:  

De generieke vrijwillige fase vervalt per  

1-9-2016. 

Mocht je een verplichte kandidaat VWNW  

worden dan kun je begeleid worden om 

inderdaad een andere functie elders of 

binnen de dienst (mag ook een andere dienst 

bij de BD zijn) te gaan bekleden. Overigens 

heb je dan nog steeds wel de bescherming 

van de non-ontslaggarantie van 7 jaar na 1-

1-2016 indien je in een reorganisatie valt als 

gevolg van de Investeringsagenda. Dat staat 

nog steeds ! 

 

Je zou b.v. ook direct kunnen afzien van deze 

vorm van begeleiding en deze 

begeleidingsfaciliteit “omruilen of 

inwisselen” voor de landelijke VWNW premie 

en dit b.v. kunnen gebruiken voor het starten 

van een eigen bedrijf. Die keus is dan aan 

jezelf. 

 

 

7. Werkzaamheden Switch.  

Als het voorstel van de DG wordt 

aangenomen krijgen collega’s tot 1 

september 2016 de tijd om zich aan te 

melden bij Switch. Kan er voor die tijd al 

meer duidelijk zijn welke werkzaamheden er 

op korte termijn gaan verdwijnen, dan wel 

uitgevoerd worden in Switch.  

Antwoord: 

Dat is nu nog moeilijk aan te geven wat de 

DG precies wil met Switch en ook de 

gevolgen voor de segmenten die verlaten 

worden. Dit is het probleem van de 

continuïteit. Daarover moet wel op korte 

termijn duidelijkheid komen te bestaan. 

 

 

8. Het reguliere VWNW – traject. 

Wanneer men niet de keuze voor Switch 

heeft gemaakt en het werk verdwijnt. Komt 

men dan in het reguliere VWNW-traject met 

eventueel ontslag als gevolg? 

Antwoord:  

Zie antwoord vraag 5 hiervoor. 

 

9. PUB, hoofdstuk 1 onderdeel 7B.  

In de brief van DG Hans Leijtens, gedateerd 

17 juni 2016, is als bijlage de volgende tekst 

opgenomen: 

 
Bijlage 1 Voorstel voor aanvulling van 

hoofdstuk 1 onderdeel 7B PUB. 

Ten aanzien van de varianten A en B zoals 

beschreven in hoofdstuk 1onderdeel 7B PUB 

deze varianten op basis van het voorstel met 

het volgende worden aangevuld:  

 

Variant B: Per <datum>2016 geldt dat 

aanvraagformulieren voor variant 

B vóór 1 september 2016 dienen te zijn 

ontvangen door het 

Bevoegd gezag. Een aanvraag is door het 

bevoegd gezag 

ontvangen indien de indiener van de aanvraag 

daarvan een 

bevestiging heeft ontvangen na afronding van 

de aanvraag. 

Voor eenieder van wie de aanvraag niet 

ontvangen is voor 1 

september 2016 geldt dat zij geen beroep 

meer kunnen doen 

op deze variant. 

 

De tekst is wat onduidelijk.  

Vraag A. Is een aanvraag die op 31 augustus 

wordt ingediend en waarvoor op 1 september 

door het bevoegd gezag (Teamleider Switch) 

een bevestiging wordt gestuurd nu wel of 

niet “ontvangen” in de zin van de regeling. 

 

Vraag B. Wat is de uitleg van de tekst: Na 

afronding van de aanvraag? Moet de 

aanvraag dan al zijn afgerond en 

ondertekend. Of wordt hier bedoeld dat er 
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een bevestiging van de aanvraag is 

ontvangen en de aanvraag in behandeling 

wordt genomen. 

Antwoord: 

Inmiddels heeft de DG op 29 juni 2016 een 

aanvullende brief aan het GOBD gezonden. 

Hierin is de exacte tekst opgenomen van de 

wijzigingen in hoofdstuk 1, onderdeel 7B van 

de Personele Uitvoeringsbepalingen 

Belastingdienst (PUB). 

De brief is onder andere gepubliceerd op de 

Beeldkrant van 30 juni 2016 -Brief-aanpassing-

afspraken-VWNW-DGB2016-3057. 

 

10. Onduidelijkheid over stimuleringspremie in 

brief DG.  

In de brief van 17 juni is ook onderstaande 

tekst opgenomen; 

 
2) Verlenging verblijfsduur in Switch met 

variant B: 

Medewerkers die voor 1 september een 

aanvraag indienen/in hebben 

gediend voor variant B kunnen tot 

uiterlijk 1 maart 2020 in Switch 

verblijven. Gerekend vanaf 1 september 

2016 betekent dit dat een 

medewerker nog maximaal drie jaar en 

zes maanden in Switch kan 

verblijven.  

 

3) Verlenging verblijfsduur in Switch met 

variant B voor de 

groepsfunctionarissen B en C en 

medewerkers in individuele functies 

tot en met schaal 7: 

Voor de medewerkers benoemd in een 

groepsfunctie B of C of in een 

individuele functie met een salarisschaal 

tot en met schaal 7 die 

opteren voor variant B, kunnen tot 

uiterlijk 1 september 2020 in 

Switch verblijven alvorens met 

gebruikmaking van de 

stimuleringspremie met ontslag te gaan. 

Gerekend vanaf 1 september 

2016 betekent dit dat een medewerker 

nog maximaal vier jaar in 

Switch kan verblijven.  

 

In optie 2 wordt in vergelijking met optie 

3 niet gesproken over gebruikmaking 

van de stimuleringspremie. Mag men er 

vanuit gaan dat ook bij optie 2 de dienst 

verlaat met gebruikmaking van de 

stimuleringspremie. 

 

Antwoord: 

Uiteraard. Zie ook antwoord op vraag 8 

hiervoor. 

 

 

11. 52% boete regeling.  

Is de 52% boete regeling definitief van 

toepassing. Wat zijn hierbij de regels en is 

het bedrag al mee gecalculeerd in het 

kostenplaatje van € 700 miljoen.  

Antwoord: 

Ja, voor zover bekend is de 52 RVU heffing 

(Regeling Vervroegde Uittreding) van 

toepassing en begrepen in het bedrag 

waarmee de regeling wordt overschreden 

als de regeling ongewijzigd en tot 1-1-2023 

zou open staan. Inmiddels is dit dus 

aangepast en is de regeling versoberd. 

 

 

12. Nieuw voorstel verworpen.  

Wat voor vervolgstappen worden er 

ondernomen als het nieuwe voorstel door de 

vakbondsleden wordt verworpen. En welke 

stappen onderneemt het CNV wanneer de 

uitslag van de bonden niet gelijk zijn. 

Antwoord: 

Inmiddels is duidelijk hoe de 

stemverhoudingen zijn en welke gevolgen dit 

voor de regeling heeft. 

 

 

13. Ik als C medewerker belastingtelefoon heb 

ook de Extra editie gelezen, ik zit in een 

bijzondere situatie mijn werk als informant 

verdwijnt in wezen niet maar ik ben voor dat 

werk afgekeurd i.v.m gehoorproblemen en 
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doe nu tijdelijk administratieve 

werkzaamheden elders. Ik heb voor de B 

variant gekozen en had gehoopt om op 1 juli 

in te stromen in switch voor 3 jaar en daarna 

in juli 2019 te kunnen vertrekken. Het is mij 

nu niet helemaal duidelijk of deze regeling 

voor mij nu komt te vervallen. Kan jij mij een 

beetje duidelijkheid verschaffen in deze. 

Antwoord: 

Variant B geldt voor medewerkers binnen 

Belastingen en toeslagen. Wanneer collega’s 

binnen deze kolom werkzaam zijn, is de 

regeling van toepassing. 

 

 

14. Wanneer worden de cao-onderhandelingen 

2017 opgestart?, voor je het weet duurt dit 

weer 4 jaar. 

Antwoord: 

Vraag heeft geen betrekking op het VWNW 

beleid, nog onbekend wanneer de 

onderhandelingen beginnen. 

 

 

15. Als de regeling straks bij "vol is vol" per 

functiegroep wordt opgezegd, is het 

bijzonder interessant hoe de DG mensen dan 

wil compenseren? Compenseren voor het 

mislopen van een groot bedrag èn voor het 

langer moeten werken. 

Antwoord: 

Inmiddels is duidelijk wat de regeling nu is. 

Per 1-9-2016 stopt de generieke vrijwillige 

fase.  

Inmiddels is dit eerdere voorstel van de DG 

van tafel en vervangen door een ander 

voorstel en besluit.  

 

 

16. Mondeling heb ik een overeenkomst, eerst te 

gaan werken voor switch en dan per 01-08-

2018 uitstroom. Later zijn deze mondelinge 

afspraken per mail bevestigd. Kan je hieraan 

geen rechten ontleden? 

Antwoord: 

Zie vraag en antwoord  3 hiervoor. 

 

 

17. Of ik er iets over wil zeggen? Tja, deze 

regeling verdient geen schoonheidsprijs. Wat 

te zeggen over "Opgewekt vertrouwen". Als 

er zo gejojoot wordt, waar kan je dan als 

ambtenaar nog op rekenen. Ook ik wil per 1-

8-2016 met de A-variant, maar ik krijg nog 

steeds de papieren niet om te tekenen. Ik 

ben al met verlof en ga nu in juni/juli met 

Levensloopverlof,en nu maar duimen dat het 

goed komt. Ik mag toch aannemen dat mijn 

toezegging toch niet wordt teruggedraaid... 

Antwoord: 

Verzoeken variant A zijn waarschijnlijk 

allemaal afgehandeld. Als men zich op de 

juiste wijze heeft gemeld en de aanmelding 

is binnengekomen dan moet in dit geval de 

afhandeling geen probleem meer opleveren.
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Verantwoordelijkheid nemen • Patrick Fey, 
Voorzitter CNV Overheid & Publieke Diensten 

Het waren indringende 

gesprekken, twee weken geleden 

in het Drentse Zuidlaren.  

Op uitnodiging van de Regionale 

Groepsbesturen (RGB) Noord en 

Oost  sprak ik met tientallen leden die bij de 

Belastingdienst werken. Onderwerp van 

gesprek was uiteraard de vertrekregeling, 

die twee dagen daarvoor was aangepast.  

De Investeringsagenda bij de 

Belastingdienst is een unieke reorganisatie. 

Het gaat om een grote en ingrijpende 

verandering die veel mensen treft en waar 

veel geld mee gemoeid is. Het is de 

zoveelste reorganisatie op rij en er is ook 

alle reden om kritisch te zijn op de 

werkgever. Ik vind het onbegrijpelijk dat een 

grote werkgever als de Belastingdienst niet 

kon inschatten hoe de werknemers zouden 

reageren op een sociaal plan. Signalen van 

de vakbonden, die waarschuwden voor een 

te groot aanzuigend effect, zijn door de 

dienstleiding in de wind geslagen.  

Nu worden de afspraken, een paar maanden 

nadat ze zijn ingegaan, alweer gewijzigd. Dat 

is voor de leiding van de Belastingdienst 

ronduit knullig. Voor CNV was het een 

vraagstuk waar we zo verantwoordelijk en 

democratisch mogelijk mee zijn omgegaan. 

Wat moesten we doen met de grote 

populariteit van de vertrekregeling? Wat was 

het beste voor de leden? We hebben 

besloten het ultieme voorstel van de DG, op 

exact dezelfde wijze als de andere bonden, 

voor te leggen aan de leden. 

Uit het stemresultaat bleek direct  dat de 

aanpak van de Belastingdienst verkeerd 

was. Bij alle bonden doemde een verdeelde 

uitslag op. Maar een kleine meerderheid van 

de leden van CNV, 53 procent, schaarde zich 

achter het voorstel. Voor ons was het een 

ingewikkelde situatie.  

We realiseerden dat we, op basis van de 

spelregels van de overlegtafel, met ons 'ja' 

een cruciale rol speelden in de 

besluitvorming.   

Daarom hebben we er we de tijd voor 

genomen en de definitieve beslissing over 

het weekend getild. Met het 

sectorgroepsbestuur van Financiën en het 

sectorbestuur van Overheid & Publieke 

Diensten hebben wij uitvoerig over de 

gevolgen gesproken. We hebben ons niet 

door de werkgever, die zelf verantwoordelijk 

is voor de problemen, onder tijdsdruk laten 

zetten.  

Na enkele dagen wikken en wegen hebben 

we besloten gehoor te geven aan de stem 

van onze achterban. Een meerderheid van 

de leden is voor en daarmee uiteindelijk CNV 

ook. Bij onze stemverklaring hebben we met 

klem enkele aanbevelingen gedaan. CNV 

heeft op kabinetsniveau onze aanbevelingen 

doorgegeven. Nu overleggen we intensief 

met de werkgever over de uitvoering. De 

eerste signalen zijn hoopvol. 

Ik ben trots op onze leden. Jullie denken 

vanuit inhoudelijke motieven en laten je niet 

puur leiden door emoties. We gaan uit van 

onze eigen kracht, zijn constructief en weten 

wat wel kan en wat niet kan. Wij hebben 

onze verantwoordelijkheid genomen, nu de 

werkgever nog. We houden jullie op de 

hoogte over de uitwerking van de afspraken. 
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Piepen en kraken • Peter Eissing 

 

Een mijlpaal, gisteren! Ik heb voor het eerst 

gebruikgemaakt van een gratis (?) 

bejaardenkaartje van de NS. Om de eendjes 

te gaan voeren in het Amsterdamse 

Vondelpark, alwaar ik ook op een bankje 

gezeten en tevreden voor mij uit gestaard 

heb.  

Het houdt op, het werkzame leven, na 44 

jaar en dat vind ik best lang. De 

pensionering staat voor de deur en daarmee 

breekt aan wat men wel een “nieuwe 

levensfase” noemt. Tja, nieuw, maar wel één 

met piepen en kraken. Dat is op bescheiden 

schaal al begonnen en ik vrees dat het niet 

minder gaat worden! Vanaf mijn eerste 

werkdag, bij de Inspectie der Registratie & 

Successie te Nijmegen, ben ik vakbondslid. 

Ik wist van niks, maar werd door een ijverige 

collega meteen aangeworven als lid van 

ARKA, de Algemene Rooms Katholieke 

Ambtenarenbond. Die collega kreeg daar 

zeventien gulden vijftig voor, zo ik achteraf 

vernam, en dat was toen best veel geld. Kon 

je een avondje van stappen. 

Na veel reorganisaties, samenvoegingen en 

weet ik wat al niet meer, is de ARKA 

uiteindelijk CNV geworden. Via een glijdende 

schaal werd ik van Rooms Katholiek 

zomaar, helemaal vanzelf, Christen.  

 

De eerste jaren deed ik niet veel met het 

lidmaatschap van de vakbond. Maar ik kwam 

in de medezeggenschap terecht, die 

gedurende een ruime periode zelfs mijn 

hoofdtaak werd en dan wordt de bond 

belangrijk. Fiscaal ben ik nooit goed 

geweest en dat vond ik ook geen prettig 

werk. Iets proberen te betekenen voor 

collega’s was veel interessanter. Niet 

iedereen kan vlot schrijven en/ of praten in 

een organisatie van voornamelijk rekenaars 

en aangezien men vond dat ik dat wel kon, 

was er volop emplooi in de 

medezeggenschap. De laatste paar jaar 

heeft de medezeggenschap een kwakkelend 

bestaan geleid en het recent ingevoerde 

organisatiemodel draait de zaak naar mijn 

strikt persoonlijke mening definitief de nek 

om. Ik heb nauwelijks nog ander werk en 

daarom is dit een natuurlijk moment om op 

te stappen.  

 

Echt leuk vind ik het allemaal niet. Ik had 

veel liever nog een paar jaar gebleven, maar 

dan wel met zinvol werk. En daar breekt mij 

mijn gebrek aan fiscale kennis op. Eigen 

schuld! Vierenveertig jaar Belastingdienst 

en ik kan mijn eigen aangifte amper 

invullen. Rare zaak; belastingambtenaar 

zonder verstand van belasting. En het gaat 

weer gebeuren! Ik word in mijn nieuwe 

levensfase voorzitter van een amateur 

voetbalvereniging, die ook al piept en kraakt. 

Ik heb totaal geen verstand van voetballen 

en het heeft mij nooit geïnteresseerd, maar 

men denkt dat ik het piepen en kraken van 

de vereniging kan doen afnemen. Ik zal mijn 

best doen. Lukt het niet, dan doe ik wat ik 

aanvankelijk van plan was: filosofie 

studeren. Dat kan niet zo’n kwaad, denk ik. 

 

Dit is mijn laatste bijdrage aan Financiën 

Actueel. Ook mijn bijdragen hebben nooit in 

het licht gestaan van verstand van zaken en 

hebben niet meer beoogd dan een 

persoonlijke kijk te geven op al dan niet 

actuele zaken. Bedankt dat u mij gelezen 

hebt! 
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Campagne voeren… • Ko-Os 

 
Binnen de Belastingdienst zijn onlangs 

ondernemingsraadverkiezingen gehouden. In de 

aanloop van verkiezingen kunnen verschillende 

partijen hun kandidaten en standpunten kenbaar 

maken aan de medewerkers. Anno 2016 heeft het 

campagne voeren een geheel eigen invulling 

gekregen. Een korte terugblik over de afgelopen 

decennia. 

 

Mijn eerste confrontatie met een campagne 

was in mijn kinderjaren. In het najaar werd 

iedereen onrustig, omdat de 

bietencampagne moest starten. Grote 

belangen stonden op het spel. Bij wie 

werden als eerste de suikerbieten uit de 

grond getrokken en welke bietenboer mocht 

als eerste aanleveren bij de suikerfabriek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ondoorzichtig proces, waarbinnen de 

belangen groot waren. Te laat uit de grond 

betekende minder kwaliteit en 

suikergehalte. Te vroeg rooien leverde 

onvolwassen bieten op en minder geld. Dan 

ging je letterlijk en figuurlijk ; de bietenbrug’ 

op. 

De bietencampagne kenmerkte zich door 

het oorlog voeren tussen de boeren 

onderling. Dat is de laatste jaren ook goed te 

zien bij campagnes rond raadgevende 

referenda. Wel of geen contract sluiten met 

de Oekraïne ging niet over de voor/ nadelen 

van een overeenkomst voor de burgers van 

de landen van de contractpartners, maar 

over allerlei gelegenheidsargumenten. Een 

verslaggever met een raar petje op voerde 

‘een veldslag’ om de mensen te overtuigen 

tegen te stemmen. 

Zeer recent. De verschrikkelijke resultaten 

van de keuze over wel of geen Brexit. In dit 

laatste geval is zelfs tijdens de campagne 

een dode te betreuren. Wat heeft dat nu 

allemaal te maken met de 

ondernemingsraadverkiezingen? Heel veel. 

Ook daar is ‘de verhuftering’ toegeslagen. 

Campagne voeren is oorlog en in een oorlog 

is alles toegestaan. Zo werden flyers van het 

CNV van de publicatieborden getrokken en 

half over het ontruimingsplanbord 

gehangen. Daar bleef het niet bij. Men 

maakte er foto’s van en publiceerde die op 

(a)sociale media met het opschrift “hoe 

onverantwoordelijk het CNV is!” Wat 

natuurlijk veel ‘likes’ opleverde en minder 

stemmen. 

Eerder was na een SMS actie van een CNV 

kandidaat helemaal ‘het hek van de dam’. 

Een onschuldige oproep om op hem te gaan 

stemmen aan alle collega’s leverde 

uiteenlopende reacties op. Van zeer positief 

tot “als je voor m’n auto komt, dan rij ik 

door!” Het woord ‘campagne’ dekt de lading 

niet meer. Ik stel voor het woord uit ‘de Van 

Dale’ te schrappen en te vervangen door 

‘verkiezingsoorlog’.  

Dit soort oorlogen kennen alleen maar 

verliezers. De winnaars zijn de grootste 

verliezers, omdat ze hun fatsoen verloren 

hebben. 
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CNV bijdrage Agenda van de Toekomst • Loek Schueler 

 

De meerderheid van de CNV leden heeft 

ingestemd met het ultieme voorstel van de 

werkgever. Echter, het CNV ziet een grote 

verdeeldheid binnen de dienst. Het CNV wil 

niet achterover leunen en neemt de volle 

verantwoordelijkheid om verbeteringen aan 

te dragen die de verdeeldheid binnen de 

gehele dienst te kunnen verminderen.  

 

Bij de toelichting van het CNV op de uitslag 

van haar ledenraadpleging heeft het CNV 

een stemverklaring afgegeven met drie 

aanbevelingen naast de urgentie om 

vertrouwen te herstellen. De DG heeft ter 

voorbereiding op het GOBD zijn agenda van 

de toekomst gepresenteerd, waarbij CNV 

haar suggesties uit haar stemverklaring (zie 

eerste kolom) herkend. In ons Landelijk 

Groepsbestuur hebben we op 8 juli jl. deze 

agenda doorgenomen om met concrete CNV 

punten te komen als uitwerking van de 

aanbevelingen (zie tweede kolom).  

 

Het CNV is zeer verheugd dat de DG aan de 

slag wil en open staat voor een 

vervolggesprek over diverse onderwerpen. 

Met deze agenda wil CNV de komende tijd in 

gesprek gaan en blijven.  

En als lid kan je mee denken en doen!  

Laat van je horen! 
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CNV stemverklaring 28/6  CNV voorstel/uitwerking tot nu toe 

0. Uitwerking 

Investeringsagenda (IA) 

 Werk de Investeringsagenda uit (via roadmaps) zodat duidelijk wordt 

hoe de automatisering, wijze van dienstverlening en toezicht van de 

Belastingdienst zich per werkproces uitpakt en welk effect dat heeft 

op type werkzaamheden 
   

1a. Versnelde werving  a. Zet de werving van 1500 en noodzakelijke vervanging versneld 

in gang 

  b. Open reële (marktconforme) vacatures (dus stop met irreële 

eisen van drie middelen, drie talig) 

  c. Maak intern inwerkprogamma voor de intreders van binnen of 

buiten de dienst en zet daarbij medewerkers in die via varianten 

A, B, C of D de dienst op (korte) termijn verlaten 

1b. Bevorder doorstroming  d. Maak interne opleidingen leidend en laat ervaringseis los bij 

doorstroming in plaats van de externe opleidingseisen die 

huidige doorstroming blokkeren 

  e. Zorg voor optimale doorstroming tussen blauw, groen, rood en 

FIOD, BelTel zodat de interne mobiliteit tot bloei komt over en 

weer 

  f. Zorg voor een strategische personeelsplanning met individuele 

ontwikkel-/mobiliteitstrajecten voor medewerkers die de 

Belastingdienst de komende jaren krachtig neer moeten blijven 

zetten  
   

2. Aanvullende maatregelen 

voor B/C medewerkers 

 g. Stel aanvullende VWNW maatregelen vast voor B/C/individuele 

schaal t/m 7 die verplichte VWNW kandidaat worden  

  h. Ga voor de verplichte fase op individueel niveau in gesprek met 

de groepen die door IA geraakt gaan worden. Stel een 

ontwikkel-/ mobiliteitsplannen op gericht op inzetbaarheid / 

mobiliteit (waar mogelijk binnen Belastingdienst – zie punt i – of 

buiten de dienst 

  i. Stuur aan op andere keuzes (via politiek) zodat het werk dat nu 

blijft liggen c.q. niet gedaan wordt te beleggen bij potentieel van 

B/C medewerkers (zoals bij team ondersteuning MKB, als 

assistent  klant coördinatoren, ter ondersteuning van 

administratief werk bij F en I of bij kleine controles en mogelijk 

ook rondom data analytics) 

  j. Het CNV komt met een gouden kansen boek met voorstellen van 

hernieuwde keuzes 

 

e-mail: GOUDENKANSENBOEK@CNV.NL 

  

mailto:GOUDENKANSENBOEK@CNV.NL
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3. Switch 2.0  k. Werk in gezamenlijkheid met de bonden het concept en de 

opdracht van Switch verder uit 

  l. Zorg dat medewerkers pas overgaan naar Switch als daar 

passend werk is 

  m. Maak een individueel plan over specifieke werkpakket, waarbij 

eigen werk ook (tijdelijk) gedaan kan blijven worden 

  n. Voorkom dat ervaring, deskundigheid en dossierkennis 

wegvloeit, dus zorg (zoveel als mogelijk) voor een warme 

overdacht (via mentoring, coaching, inwerktraject), het 

opstellen van overdrachtsdossier en voer een exitgesprek 

  o. Sluit aan bij individuele ontwikkelplannen van de verplichte 

VWNW kandidaten om interne of externe mobiliteit te verzorgen 

(zie punt d, f, h en i) 
   

4. Vertrouwen   p. CNV zal brede klankbordgroep dat minimaal 2 x p/j op 

interactieve wijze in overleg treedt met DG  

  q. Gezamenlijk opstellen van Management Update bij besluiten 

rondom personele gevolgen, zodat eenduidig en krachtig 

gecommuniceerd wordt over de GOBD afspraken  

  r. Bevorder sommige functionarissen die al jaren strijden om hun 

jaarlijkse periodiek en klik de schaal/periodiek vast in een 

benoeming en kijk naar herwaardering van sommige functies 

die hoger gekwalificeerd moeten worden  

  s. Stel daar waar mogelijk leer-werkplekken open voor toptalent 

waar externe opleidingseisen ontbreken, maar wel talent en 

potentieel aanwezig is (koppel dit aan punt f en h) 
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DE STEM • W.Olaf Schouten 

 

Steeds meer en vaker 

nemen computers het 

werk uit handen van 

mensen en dat creëert 

natuurlijk ook nieuwe 

behoeften. Een wereld die 

steeds sneller verandert.  

De ontwikkelingen zijn 

bijna niet meer bij te 

houden. Niet al te lang 

geleden was het idee en het gebruik van een 

mobiele telefoon overdreven en onnodig. En 

nu? Wie heeft geen gsm? 

 

Zowel maatschappelijk, sociaal als cultureel 

ontkomt niemand aan de technische 

hoogstandjes en verdergaande 

ontwikkelingen. Wat dat betekent voor de 

Belastingdienst is inmiddels meer dan 

duidelijk door o.a. de Investerings Agenda 

(IA). De organisatie wil verder en 

toekomstbestendig zijn. Daarvoor is eerder 

een mooie regeling VWNW met 

stimuleringspremie bedacht om vrijwillig 

vertrek van 5.000 medewerkers te 

bevorderen. De aanname blijkt verkeerd 

omdat zowel de continuïteit in gevaar komt 

alsmede de financiering een probleem is. 

Het doel is veel sneller gehaald dan 

gepland. Uiteindelijk leidt dat er toe dat 

aanmelden voor de regeling die in beginsel 

voor de jaren vanaf 2016 – 2023 gepland 

stond het aanmelden vanaf 1 september 

2016 niet meer mogelijk is.  

 

Bij het maken van keuzes kan het nooit ieder 

naar de zin gemaakt worden, maar wat is 

het best en wie kan en zal dat zeggen. Elke 

organisatie staat voor moeilijke opgaven en 

dat zie je eveneens in de wereld om je heen. 

Zie het verhaal van de Brexit. Is kiezen wel 

zo handig, immers al die stemmingen zijn 

ook van invloed op de sfeer. Ieder 

medewerker maakt zijn eigen keuze, maar 

wil ook nog eens gehoord worden. Dat is 

helemaal niet eenvoudig en zeker niet voor 

de bond. Als vakbond wil je het voor elk lid 

goed doen in volle overtuiging. Maar ook de 

CNV als bond zelf staat niet alleen. De 

stemverhouding zoals binnen de bond, lijkt 

vrijwel synchroon voor de bonden onderling. 

De verhouding van 50% voor en tegen met 

een klein verschil. Democratie is dan bij één 

stem meer dan de helft dat de beslissing 

helder is. Ik vraag mij af of dat echte 

democratie is, maar om te besluiten is dat 

wel het belangrijkste. In mijn beleving 

vraagt dat eerder om een heroverweging en 

misschien wel na analyses om een nieuwe 

stemming, omdat ik houd van een echte 

meerderheid. 

 

Als vakbondskaderlid krijg ik na een 

stemronde vaak het nodige over mij heen. 

Vooral van collega’s die de uitkomst niet in 

overeenstemming zien met hun eigen 

wensen en gedachten. Dat is best moeilijk 

omdat het ook niet mogelijk is om zo veel als 

mogelijk op één lijn te komen wanneer de 

uitkomst bijna fiftyfifty is. Eén stem kan al zo 

bepalend zijn dat die bijna de hele andere 

helft tegen de zin bindt. En ja dan zijn er 

collega’s die teleurgesteld reageren en 

zeggen geen geloof meer te hebben in het 

CNV. Dat doet pijn en raakt mij, maar het is 

van alle dag. Van belang is en blijft hoe je 

met de stemmen en het stemgedrag van de 

leden omgaat. In dat licht kun je je afvragen 

wat de waarde is van de eigen inhoudelijke 

boodschap bij stemmingmakerij. Ik vergelijk 



 

CNV • Groep Financiën 

Nr. 31 • 15 juli 2016 • blad 21 

  

 

  

de ultrarechtse politieke bewegingen en dan 

‘DENK’ ik nog niet zo moeilijk, media, sport 

maar ook geloof. 

Meten is weten en 

daarmee kun je je op 

feiten baseren. Iets 

niet weten dan wel 

onvoldoende weten 

laat je eerder dingen 

geloven die er dus niet 

zijn. De CNV stem 

wordt gehoord of die 

nu voor of tegen is. 

Het gaat altijd om de 

inhoud. Immers dat is bepalend voor doel, 

strategie, visie en is meer dan democratisch 

iets bepalen.  

 

Tenslotte ben ik trots om 

een CNV (kader)lid te zijn 

en reken op mijn toekomst:  

 

de jonge, enthousiaste en 

veelbelovende collega die 

ook lid wordt van CNV 

Overheid om zijn stem te 

laten horen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording 

 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

 

Aan deze 31e uitgave werkten mee:  

 

Henk Akkerman • Han Bekker • Peter Eissing • Patrick Fey • Jan Fonhof • Sjoerd Kuipers  • 

Ellen Rodenstein • Olaf Schouten • Loek Schueler • Koos de Waard 

 
Foto omslag: Zuidlaardermeer, juli 2016 ©Sjoerd Kuipers 

 

Reageren?  

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

 
https://www.mijnvakbond.nl/financiën 
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