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Van de voorzitter • Henk Akkerman  

  

November stormen 

Beste collega’s, 

Terwijl de novemberstormen politiek gezien 

al eerder zijn begonnen, zitten wij nog volop 

in deze storm. 

Als (buiten)ambtenaar aangesproken 

worden op de riante vertrekregeling, als 

graaier weggezet te worden, of van maffiosi 

praktijken beschuldigd te worden, voelt niet 

echt fijn. Te meer niet omdat jij je niet 

verdedigen kan.  

De vier vakbonden hebben een gezamenlijke 

brief verzonden naar de politiek en afstand 

genomen van de opmerkingen (van enkelen) 

van hen. Zie desgewenst de Beeldkrant 

hierop na. Toch is het kwaad al geschied. 

Mensen die het op deze manier willen horen, 

pakken het op en gaan er mee aan de haal. 

Als je je wilt verdedigen, sta je al met 1-0 

achter. Kansarme zaak om het zo te doen. 

Dit voelt zo super slecht! 

 

Wij, Willemien Pijnacker en ik, krijgen veel 

mailtjes met het verzoek om te reageren en 

uit te leggen dat de regeling helemaal niet 

zo duur is, als dat het nu door de politiek 

geschetst wordt en wellicht zelfs zo beleefd. 

Het is waar dat wij mede door jullie reacties 

heel goed in staat zijn om uit te leggen dat 

de regeling voor de meesten van ons 

helemaal niet zo goudgerand is als de pers 

en de politiek de buitenwacht wil laten 

geloven. Uiteraard zijn er excessen te 

melden. Mensen die hun AOW al genoten en 

de dienst wilden verlaten, hebben ook nog 

even de “bonus” meegenomen. Dat is deze 

groep uiteraard niet kwalijk te nemen, want 

zij hebben alleen maar gebruik gemaakt van 

de aangeboden mogelijkheid en waren zelf 

uitermate verbaasd over dit niet verwachtte 

afscheidscadeau. Maar in verreweg de 

meeste gevallen is de regeling gewoon een 

bedrag om te overleven totdat je ander werk 

hebt gevonden, of aanspraak kunt maken op 

je uitkering krachtens de Algemene 

Ouderdoms Wet (AOW). 

Helaas is de politiek – ook in ons land – 

vooral met de korte termijn bezig. Nu is het 

vooral vlak voor de verkiezingen “scoren” op 

punten die bijna voor het oprapen liggen. 

Hier is het gezegde van toepassing dat je stil 

moet zitten als je geschoren wordt. Toch zal 

over enige tijd blijken dat deze regeling, in 

geld uitgedrukt voor de werkgever, 

helemaal niet slecht was, integendeel!  

Als deze storm is gaan liggen, de tijd wat 

verstreken is en wij politiek gezien weer in 

een wat rustiger vaarwater terecht zijn 

gekomen, zal blijken dat de personele 

besparing (aanzienlijk minder medewerkers 

en goedkopere nieuwe collega’s) en de 

besparing op de daarmee samenhangende 

kosten (denk aan bureaus, laptops, 

softwarelicenties, telefoons, iPads, 

verwarmings- en verlichtingskosten, 

schoonmaakkosten, beveiligingskosten enz. 

enz.), door anderen bij de sluiting van een 
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aantal gebouwen eerder geraamd op een 

bedrag tussen de € 10.000 en € 20.000 per 

persoon, een heel goede operatie is 

geweest. De eindconclusie zal ongetwijfeld 

luiden, dat deze maatregel kostenbesparend 

voor de overheid heeft gewerkt en dat de 

reductie van het ambtenarenapparaat bij de 

Belastingdienst geslaagd is te noemen. Zo 

kan en zal het  

– vrees ik - vergaan! We hebben alleen de 

tijd nodig om het aan te tonen en politieke 

tijd is er helaas niet.  

 

 

 

Geniet, maar met 

mate! 

Inmiddels is er een 

aantal mensen 

“verblijd” met de 

uitbetaalde premie. Ik 

schrijf niet voor niets 

verblijd tussen 

aanhalingstekens, 

want er kan wel een 

addertje onder het gras 

zitten. De premie wordt netto uitbetaald 

tegen het voor jou geldend bijzonder tarief. 

Dat kan betekenen dat je nu meer netto 

ontvangt dan waar je volgens de aangifte, 

die je volgend jaar gaat indienen, recht op 

had. De kans is heel groot dat een 

nabetaling op de loer ligt in de vorm van een 

definitieve aanslag met een te betalen 

bedrag. Nu weet ik wel dat ik dit voor de 

collegae van de Belastingdienstbreed schrijf 

en dat iedereen dit ook wel weet, maar voor 

die ene die er geen rekening mee houdt, is 

deze waarschuwing bedoeld. En denk je dan 

ook nog aan de mogelijkheid van 

“middeling” te zijner tijd, zodat via een 

verzoek aan de inspecteur mogelijk nog 

belasting teruggevraagd kan worden. Zie de 

volgende link voor meer informatie: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldc

ontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijz

ondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkom

ens/middeling_sterk_wisselende_inkomens 

 

Afscheid bestuursleden biedt kansen! 

De vertrekregeling bij onze dienst heeft ook 

tot en vertrek geleid bij een aantal van onze 

bestuursleden van het Landelijk 

GroepsBestuur van Financiën. (LGB). 
 

Bert Groeliker (regio Oost), Peter Eissing 

(regio Centraal) en Jan Rijsdijk (regio Zuid-

West) zijn uitgeleid met een afscheidsetentje 

tezamen met Jan Blok en Loek Schueler.  

Jan Blok (regio Holland-Zuid) blijft wel 

werken bij de Belastingdienst, maar heeft 

zijn zetel ingeruild ten faveure van Jan 

Hafkamp en Loek Schueler (bezoldigd 

bestuurder) heeft promotie gemaakt binnen 

de CNV en is voorzitter van de CNV 

Onderwijsbond geworden. 
 

Partir, c’est mourir un peu. Aan de andere 

kant schept dit ook weer kansen voor 

anderen. Daar waar mensen weggaan en 

een plek achterlaten, is de kans geboren om 

die plaats weer in te nemen. Ik roep onze 

leden daarom van harte op om, binnen je 

regio, je aan te melden bij je regiobestuur 

om mee te praten, te denken en te werken 

binnen onze vakbondsorganisatie. Je krijgt 

er veel voor terug. Het verruimt je blik, het 

brengt meer kennis met zich mee, je ziet 

collega’s in soortgelijke omstandigheden 

met dezelfde onderwerpen bezig zijn en je 

werkt aan een breder netwerk. Dit alles 

volledig gratis en ook nog (deels) in werktijd. 

Pak die kans zou ik zeggen en meld je aan! 

Kijk ook op:  
https://www.mijnvakbond.nl/CNV-Overheid 

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkomens/middeling_sterk_wisselende_inkomens
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkomens/middeling_sterk_wisselende_inkomens
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkomens/middeling_sterk_wisselende_inkomens
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkomens/middeling_sterk_wisselende_inkomens
https://www.mijnvakbond.nl/CNV-Overheid
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Ter overpeinzing (1) 

Afgelopen vrijdag kwam een monteur van de 

firma Luxaflex bij ons langs omdat wij nog 

wat bemerkingen hadden over de 

afgeleverde zaken. De monteur bleek een 

Schot te zijn, die al 18 jaar in Nederland 

woont en werkt en met een Groningse vrouw 

getrouwd is. Hij moest de taal van vooraf aan 

leren en – zo kan het ook – hij is 

geïnteresseerd in alle dialecten die hij 

tijdens zijn werkzaamheden door het hele 

land tegenkomt. Zo raakten wij in gesprek 

bij een oer Hollandse bak koffie. Hij vertelde 

onder meer dat de cultuur bij genoemde 

firma op de werkvloer in het verleden niet 

goed was. Er werd veel over elkaar 

gesproken, flink commentaar op de 

ander(en) geleverd en over iedereen werd 

wel wat gezegd. Op enig moment was de 

maat vol en heeft de directie in nauw overleg 

met de ondernemingsraad, afgesproken dat 

er vertrouwenspersonen worden aangesteld 

en dat een protocol wordt opgemaakt, 

waarbij het gewenste gedrag beschreven 

wordt. Ik vroeg hem hoe dat er dan uitzag en 

of het werkt. Hij vertelde dat hoofdregel één 

is, praat eerst en vooral met elkaar en niet 

over elkaar. Gebeuren er dingen die je niet 

zomaar wilt of durft te bespreken, neem dan 

contact op met de vertrouwenspersoon 

zodat die de zaak op het juiste niveau kan 

bespreken en uiteraard anoniem. Dit had 

enige tijd nodig om op de fabrieksvloer te 

landen, maar na gewend te zijn aan die 

normatiek en het effect te zien van de 

vertrouwenspersonen, is de sfeer compleet 

veranderd en ten goede! De collegiale sfeer 

is weer goed, lief en leed wordt met elkaar 

gedeeld en de mensen werken weer samen 

enthousiast aan hun klussen.  
 

Hoe mooi zou het zijn als wij ook eerst met 

elkaar in gesprek gaan, alvorens over elkaar 

te spreken. En hoe mooi zou het zijn als de 

leiding daar ook voor openstaat! Zou onze 

DG, Hans Leijtens, dit ook bedoelen met 

open en transparant? 

Ter overpeinzing (2) 

Op 2 november zag ik een artikel in de krant 

staan over de problematiek bij Defensie. 

Daar kampt men met een tekort van € 600 

miljoen onder andere vanwege het gat 

tussen de verplichte pensionering van de 

defensiemedewerkers en het moment 

waarop de AOW daadwerkelijk genoten kan 

gaan worden. Nu is het zo dat de politiek 

gekozen heeft om de AOW-leeftijd op te 

trekken met de voor hen moverende 
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redenen. Wat er ook van zij, het is een feit 

dat er nu mensen in de financiële problemen 

komen waardoor rechters al een oordeel 

moeten vellen over het ontstane financiële 

gat en wie daarvoor moet opdraaien. Het is 

dan bijzonder om te lezen dat, nu Defensie 

het financiële gat niet binnen haar begroting 

kan dichten, de politiek praat over het 

afschaffen van de boetemaatregel (RVU). 

(Die boete wordt opgelegd aan de werkgever 

door de fiscus, als er een vorm van 

vervroegd uittreden aan de orde is.)  

(Zie toelichting hiernaast)   

 

Nu blijkt dat er geen geld is om de 

defensiemedewerkers te compenseren, zegt 

een deel van de politiek ondertussen 

doodleuk dat er nagedacht moet worden 

over het afschaffen van die RVU-heffing.  

 

Door het afschaffen van die boeteregeling is 

het tekort, van € 185 miljoen om dit gat te 

compenseren, in één keer van de baan. Als 

dat voor Defensie gaat gelden, dan zou ook 

Financiën van het afschaffen van de RVU-

heffing moeten kunnen profiteren. Daarmee 

zijn wij ook in één klap van het politiek 

gekrakeel over deze regeling verlost, want 

dan is die regeling al niet eens meer duur en 

is het budget dan bij lange na niet 

overschreden! Integendeel er wordt dan 

circa € 200 miljoen niet van uitgegeven! 

Waar gaat dan de hele discussie over deze 

regeling in de politieke arena nog over?  

 

De politiek kent zo zijn eigen 

(ondoorgrondelijke) wegen! Als het past 

doen zij het zo en als het niet past lossen zij 

het zo weer op! 

 Bent u er nog? 

De verkiezingen en het uitbrengen van uw 

stem wordt nog ‘leuker’ volgend jaar. 

RVU-heffing 

Regeling voor Vervroegde Uittreding:  

52% ontslag boete. 

Het Ministerie van Financiën (lees de 

politiek) heeft bepaald dat 

ontslagregelingen met het karakter van 

een vervroegde uittreding een fiscale boete 

krijgen van 52 procent. Men spreekt dan 

van een Regeling voor Vervroegde 

Uittreding (RVU). Reden van het ontslag is 

de werknemer de kans te geven eerder te 

stoppen met werken. De fiscale 

strafheffing van 52% moet door de 

werkgever worden voldaan. Dit artikel 

staat bekend als artikel 32 ba van de Wet 

op de Loonbelasting. 

Voor de liefhebbers: 
http://www.goudenhanddrukspecialist.nl/nie

uws/bericht/2013/03/belastingdienst-uitleg-

over-rvu-vrijwillige-ontslagvergoeding-in-

sociaal-plan.html 

 

 

Opvolging Loek Schueler 

Zoals ik elders al schreef, is Loek 

vertrokken naar de Onderwijsbond. Aan haar 

opvolging wordt hard gewerkt. Ondertussen 

moeten wij het doen met Willemien 

Pijnacker.  

Iets verderop schrijft zij iets over haarzelf. 

Hoewel Willemien een heel andere persoon 

is met een andere achtergrond, heeft zij zich 

snel ingelezen in onze materie. Zij was al 

langer werkzaam binnen de CNV en kent de 

mores dus al, maar om op dit turbulente 

moment bij onze Belastingdienst in te 

stappen is wel een giga uitdaging.  

 

Onze eerste ervaringen met Willemien zijn 

overigens alleen maar positief te noemen. 

Zij stort zich er met volle overgave in – zoals 

het wat mij betreft ook hoort als 

vakbondsbestuurder – en hoewel zij “maar” 

een tussenpaus lijkt, hebben wij haar kennis 

http://www.goudenhanddrukspecialist.nl/nieuws/bericht/2013/03/belastingdienst-uitleg-over-rvu-vrijwillige-ontslagvergoeding-in-sociaal-plan.html
http://www.goudenhanddrukspecialist.nl/nieuws/bericht/2013/03/belastingdienst-uitleg-over-rvu-vrijwillige-ontslagvergoeding-in-sociaal-plan.html
http://www.goudenhanddrukspecialist.nl/nieuws/bericht/2013/03/belastingdienst-uitleg-over-rvu-vrijwillige-ontslagvergoeding-in-sociaal-plan.html
http://www.goudenhanddrukspecialist.nl/nieuws/bericht/2013/03/belastingdienst-uitleg-over-rvu-vrijwillige-ontslagvergoeding-in-sociaal-plan.html
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en kunde hard nodig! Het helpt ook dat zij 

collega vakbonds-bestuurders van andere 

huize, al aan andere overlegtafels is 

tegengekomen. En een bijkomend voordeel 

is dat zij onze club ook als heel mondig 

ervaart en graag met ons haar steentje bij 

wil dragen aan de problematiek die er nu 

speelt. Mocht er wat meer te melden zijn 

over de opvolging van Loek, dan zullen wij 

dat zo snel mogelijk laten weten.  

 

Vaste Commissie Financiën - Algemeen 

Overleg  

Woensdag 2 november vond van 17.30 tot 

21.30 in Den Haag de discussie plaats 

tussen de Staatssecretaris en de 

fractiespecialisten. Ik was getuige en wil 

graag enkele wetenswaardigheden – vanuit 

mijn perspectief - met jullie delen.  

De fracties hebben een aantal gezamenlijke 

zorgen zo te horen. Wanneer is de 

belastingdienst en de staatssecretaris weer 

“in control”? Wanneer is de zaak nu weer 

echt opgeruimd? Waarom wist u niets van 

die vertrekregeling? Hoe is het gesteld met 

de continuïteit binnen de organisatie met het 

komend vertrek van veel medewerkers? Wij 

willen geen inhuur via de draaideur! Zijn de 

management/bestuurders verantwoordelijk 

gesteld? Hoe vangt de staatssecretaris het 

vertrek van specialisten op? Zijn er nog 

meer regelingen die hij niet kent? Waarom 

zijn de aan ons verstrekte cijfers exclusief 

die van de Douane en FIOD? Mogen wij die 

cijfers ook hebben? Waar zien die € 34 

miljoen uitgaven op die niet gecontroleerd 

zijn? Hoe kan het dat de Belastingdienst 

contra legem duizenden bezwaarschriften 

afdoet met bellen, ondanks de waar-

schuwing vanuit de eigen organisatie dat dit 

tegen de wet in gaat? Wat gaat de staats-

secretaris doen aan de doorgeschoten 

autonomie? Wat is er echt aan de hand bij de 

Douane? Hoe vangt u het vertrek van die 

medewerkers daar en bij de FIOD op, waar 

de investeringsagenda helemaal niet voor 

bedoeld was? Waarom procedeert de 

staatsecretaris tegen zichzelf voor die RVU-

regeling? Wat doet u met het rapport over 

de invordering en met name het rapport 

2020? Hoe vangt u de leegloop op bij de 

deurwaarderij?  Hoe bestaat het dat 300 

mensen ouder dan 65 jaar met deze regeling 

vertrekken? Hoe waarborgt de staats 

secretaris de continuïteit van het proces 

waarbij dagelijks 1 miljard euro opgehaald 

wordt? En zo ging het nog even door. Dit is 

maar een kleine bloemlezing van de vragen 

die de vertegenwoordigers van de diverse 

politieke partijen aan de staatssecretaris 

voorlegden.  

 

Na een schorsing van 20 

minuten begon Wiebes 

met de beantwoording van 

de vragen en op/ en 

aanmerkingen. Zijn 

grootste zorg is om de 1 

miljard opbrengst te 

continueren. Daarnaast 

geeft hij aan dat de 

processen ook binnen de 

Belastingdienst 

veranderen. Er zijn 

andersoortige mensen nodig, anders en 

hoger opgeleid. Dat was al even zo, maar nu 

nog meer dan voorheen. En ja de regeling is 

te ongericht en te breed. Door te 

heronderhandelen met de vakbonden waren 

uiteindelijk twee van de vier vakbonden 

bereid om de termijn in te korten, maar niet 

de andere voorwaarden. (Hij doelt hier op 

onze CNV en de broeders en zusters van de 

CMHF)  
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Bij de Douane stromen 300 medewerkers uit 

en bij de FIOD 80. Deze worden allemaal 1 

op 1 vervangen in 2016/2017. De werving van 

nieuwe medewerkers loopt. Fiscalisten en 

medewerkers voor de broedkamer werven is 

geen probleem. Het probleem om de 

aantallen te halen zit bij de accountants en 

controle. Hij zegt een tweemaandelijkse 

rapportage toe en heeft ook de AuditDienst 

Rijk (ADR) gevraagd te onderzoeken of er 

voldoende 

waarborgen voor 

de continuïteit 

zijn. Alvorens de 

deurwaarderij op 

pad te sturen, 

wil hij efficiënter 

en 

hoogwaardiger 

invorderen met 

ondersteuning 

van verdergaande automatisering. Het moet 

goedkoper en slimmer opgehaald worden, 

maar desnoods ook via de deurwaarder. Hij 

gaat uitrekenen hoeveel deurwaarders wij 

nodig hebben, maar wil vooral meer doen via 

overheidsvorderingen, loonvorderingen, 

verrekeningen en dus meer afvangen in het 

voortraject. Ook dynamisch monitoren helpt 

hierbij. Dit betekent volgens de 

staatssecretaris dat er een melding komt 

om te innen en niet om weg te boeken. Met 

als resultaat meer opbrengst! Bij de Douane 

zal geen personeelsreductie plaatsvinden. 

De vertrekkende medewerkers worden weer 

aangevuld.  

Dit betekent wel dat er een grote 

inspanningsverplichting voor opleidingen bij 

de Douane ligt. In tweede termijn komen de 

volgende opmerkingen van de politieke 

fracties weer langs: 

Er is een diepgewortelde cultuur van dingen 

op eigen houtje doen! Vertel nu eens gewoon 

in begrijpbare taal wat er aan de hand is. 

Wees open en transparant over de 

problemen die er zijn. Er is meer aan de 

hand dan alleen bij de primaire processen. 

Wij willen niet nog meer lijken in de kast 

zien of horen! Geef ons de cijfers van wat er 

open staat in de invordering? Hoe kan het 

dat het investmentcomité is gepasseerd? 

Hoe slagvaardig is het 

departement nu nog, nu 

het financieel onder 

curatele is gesteld? Hoe 

lang moeten derden 

wachten op een 

beslissing?  

 
De staatssecretaris komt 

hierna toe aan de beant-

woording in tweede 

termijn. Hij vertelt dat de sfeer tussen de top 

en werkvloer verbeteren moet! De 

medewerkers zijn droevig en verdrietig 

geworden. Ook zullen er geen nieuwe 

verplichtingen meer aangegaan worden 

buiten de afgesproken kanalen om! Vragen 

over de doelmatigheid kan Wiebes niet 

beantwoorden omdat anderen daarover 

moeten oordelen. (De slager keurt niet zijn 

eigen vlees!) Verder gaat hij niet mee in de 

discussie om alles “lijken” te noemen. Ja er 

gaan veel dingen goed en ook zaken fout, zie 

verder de half-jaarrapportage die eerdaags 

verzonden wordt! Verder zegt Wiebes dat hij 

geen zaken gaat bespreken die over 

individuele medewerkers gaan. Niet als 

groep en niet als individu. “Dat doe ik niet, 

zo gaan wij in een parlementaire democratie 

niet met elkaar om. Dit is mijn 

verantwoordelijkheid als staatssecretaris.” 

Ook de ingestelde commissie van wijzen ziet 
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niet op personen. Zij kijkt naar het 

mechanisme. Wiebes wil niet de uitvoering 

van de InvesteringsAgenda in gevaar zien 

komen. Hij realiseert zich dat hij daar een 

aantal jaren voor heeft uitgetrokken en dat 

hij waarschijnlijk niet aan het eind daar nog 

in deze functie bij zal zijn. Maar zijn 

emotionele en intelligente uitdaging houdt 

hem scherp. Op 8 en 9 november wordt er, 

deels in beslotenheid, verder vergaderd en 

moet deze zaak politiek afgehandeld kunnen 

worden.  

 

Ik ben heel benieuwd. Nog maar even voor 

de zekerheid. Ik heb mij verre gehouden van 

het noemen van namen en rugnummers  van 

de sprekers, ter voorkoming van welke 

schijn van partijdigheid ook. Ik heb alleen 

laten zien dat dit circus alle kanten is 

opgevlogen, van ter zake deskundig tot 

uitermate wild in het rond roepen van de 

dames en heren politici. De staatssecretaris 

zelf heeft zijn weerwoord telkens op de ratio 

gestoeld.  

Iets meer emotie en hier en daar wat 

inschikkelijker zijn richting de politiek, (zijn 

baas uiteindelijk) had wellicht wat handiger 

overgekomen en was de zaak waarschijnlijk 

niet zo hoog opgelopen. Maar ook dat is 

maar mijn mening!  

 

Voor de liefhebbers onder ons heb ik nog 

wat linkjes bijgevoegd voor verdere 

informatie: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/16/oud-generaal-

kan-de-fiscus-niet-redden-4822999-a1526881 

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/12/verscherpt-

toezicht-op-fiscus-4788412-2-a1526177 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/12/reacties-uit-

de-tweede-kamer-heeft-wiebes-dan-al-die-tijd-de-

signalen-gemist-4796659-a1526223 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_

regering/detail?id=2016Z18738&did=2016D38538 

 

GOBD 3 november jl. 

Op 3 november is er later in de middag nog 

bijpraat (DG met de vakbonden) over de 

laatste ontwikkelingen binnen de dienst 

naar aanleiding van het debat in de 

commissie Financiën Algemeen Overleg. 

De DG vertelde wat de politiek aan de 

staatssecretaris heeft gevraagd en waar hij 

volgende week in de commissie weer nader 

uitleg over zal geven. Zie ook het verslag 

over de commissie op 2 november jl.  

Verder hebben de bonden en de DG de 

afspraak gemaakt dat er in de komende tijd 

gesproken gaat worden over een 7 tal 

onderwerpen die de vakbonden hebben 

aangedragen.  

1. Switch 2.0 

2. Robotisering bij de Belastingdienst 

3. Vakmanschap 

4. Leiderschap 

5. Luisteren naar de werkvloer   

6. Interne doorstroming 

7. Extra maatregelen voor de B/C 

medewerkers 

Zowel de DG als de vakbonden zullen met 

een korte notitie per onderwerp aangeven 

wat zij van elkaar verwachten en dat  

vervolgens nader gaan uitwerken.  
 

(Noot: Elders doet Willemien een oproep aan 

onze leden om hardop mee te denken over met 

name punt 5 het luisteren naar de werkvloer. Wij 

zijn dan ook heel benieuwd naar jullie input)  

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/16/oud-generaal-kan-de-fiscus-niet-redden-4822999-a1526881
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/16/oud-generaal-kan-de-fiscus-niet-redden-4822999-a1526881
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/12/verscherpt-toezicht-op-fiscus-4788412-2-a1526177
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/12/verscherpt-toezicht-op-fiscus-4788412-2-a1526177
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/12/reacties-uit-de-tweede-kamer-heeft-wiebes-dan-al-die-tijd-de-signalen-gemist-4796659-a1526223
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/12/reacties-uit-de-tweede-kamer-heeft-wiebes-dan-al-die-tijd-de-signalen-gemist-4796659-a1526223
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/12/reacties-uit-de-tweede-kamer-heeft-wiebes-dan-al-die-tijd-de-signalen-gemist-4796659-a1526223
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z18738&did=2016D38538
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z18738&did=2016D38538


 

CNV • Groep Financiën 

Nr. 32 • 8 november 2016 • blad 8 

  

 

  

 

Over de voortgang berichten wij jullie 

uiteraard op de gebruikelijke wijze. Mocht je 

ook ideeën hebben over de andere 

genoemde punten schroom dan niet om 

Willemien en/of mij te mailen en je 

suggesties, aanbevelingen of wensen 

kenbaar te maken. Hoe breder meegedacht 

wordt, hoe beter beslagen wij ten ijs komen. 

Verder is in de beeldkrant van week 45 een 

verslagje te lezen over deze bijeenkomst. 

 

Functie Gebouw Rijk (FGR) 

De discussie binnen het Functiegebouw Rijk 

is al bijna 8 jaar een voortslepend verhaal. 

Op 3 november jl. spraken wij daar 

informeel over. De stand van zaken is nu zo:  

In 2009 heeft de Ministerraad besloten dat 

alle departementen sector Rijk vóór 1 

januari 2012 aansluiten bij het FGR. Dat 

betekent dat alle departementen dan 

werken volgens het format en de methodiek 

van het Functiegebouw Rijk. Echter de 

Belastingdienst heeft expliciet 5 jaar 

(maximaal) uitstel gekregen om het voor de 

groepsfuncties in te voeren. De overige 

functies zijn al ingedeeld overeenkomstig 

het FGR. Er ligt nu een voorgenomen besluit 

van de DG voor bij de Concern 

Ondernemingsraad om: 

1. Vanaf 1 januari 2017 tot 1 december 2018 

alle medewerkers in groepsfuncties 

werkzaam, in te delen in het FGR. 

2. Vanaf 1 januari 2017 de formatie 

kwalitatief en kwantitatief aan te passen 

aan de werkzaamheden. 

De rechtspositionele vooruitzichten van 

zittende medewerkers in een groepsfunctie 

blijven gewaarborgd. Het voorstel van de 

vakbonden richting DG luidt: laat aan de SOR 

tafel de werkgroep aan de gang om te kijken 

of er via de zogenaamde “derde weg” tot een 

oplossing gekomen kan worden die voor 

beide partijen aantrekkelijk kan zijn en geef 

ons vakbonden daar mee nog enig respijt om 

in het voorjaar van 2017 het rapport 

definitief aan te bieden. Het SOR overleg 

speelt zich af op het niveau van de Minister 

van Binnenlandse Zaken en de vier 

vakcentrales en gaat dus over de invloed van 

onze DG en GOBD heen. Zodra er meer 

nieuws is, zullen wij dit laten weten. Voor 

wie meer wil lezen over dit onderwerp, 

verwijs ik naar de volgende link: 
https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/veelgestel

devragen 
 

Tot slot: 

Ik hoop dat de politieke rust weer snel 

terugkeert, zodat wij in overleg met onze DG 

weer de draad kunnen oppakken en niet in 

de waan van de dag moeten leven. Het zou 

mooi zijn als wij weer met die dingen bezig 

kunnen zijn, die er echt toe doen. Dan denk 

ik dat daar nog hele grote uitdagingen 

liggen. De werkdruk bij Douane en Blauw, 

de komende reorganisaties, het beheersen 

van de werkstromen, de problematiek bij 

Data & Analytics, de doorgroei-

mogelijkheden voor zittende medewerkers 

enz. enz. 
 

Laten wij elkaar blijven steunen met 

informatie-uitwisseling, dan kunnen 

wij elkaar echt helpen. 

Succes en plezier ook in je 

werkomgeving. 

https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/veelgesteldevragen
https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/veelgesteldevragen
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Luisteren … • Willemien Pijnacker 

 

Luisteren...Directeur 

Generaal Hans Leijtens wil 

met de Belastingdienst een 

nieuwe koers gaan varen. 

Hij wil de dienst opener en 

transparanter maken en 

beter luisteren naar de 

werkvloer. CNV is daar 

natuurlijk heel blij mee, 

want wij weten dat er bij de 

medewerkers verrassend 

veel kennis en vaardigheden is. 

Een organisatie draait immers om mensen! 

Het is heel verleidelijk om bij vernieuwing 

ideeën van buiten te halen en/of te kijken bij 

de buren. Maar er is al heel veel kennis in de 

organisatie aanwezig namelijk bij de 

medewerkers zelf! Daarom zeggen we, 

inspireer medewerkers om met (nieuwe) 

ideeën te komen en neem ze serieus. En als 

ze met interessante dingen komen, doe daar 

dan ook iets mee. En snel!  

CNV wil graag van jou horen hoe het 

luisteren naar de werkvloer bij de 

Belastingdienst, Douane, maar ook bij 

andere diensten binnen het ministerie van 

Financiën, georganiseerd kan worden. Wat 

moet er naar jouw idee gebeuren om de 

kennis en ideeën van medewerkers te 

ontdekken en te benutten?  

 

Suggesties kun je naar mij sturen: 

w.pijnacker@cnv.nl.  

 

Ik neem jullie ideeën mee naar de DG in het 

overleg met de vakbonden en laat jullie de 

uitkomst daarvan weer via FinanciënActueel 

weten. 

Even voorstellen 

Mijn naam is Willemien 

Pijnacker. Ik ben getrouwd en de 

trotse moeder van een zoon en 

een dochter en oma van een 

kleinzoontje van een jaar. Mijn 

loopbaan begon als 

verpleegkundige. Met ons jonge 

gezin hebben we een tijdje in de 

VS gewoond. Daarna heb ik een 

HBO opleiding gedaan op het 

gebied van HRM. Sinds 1999 werk ik bij CNV. 

Ik ben begonnen als adviseur van de leden in 

de medezeggenschap bij de TU Delft. Een 

goede leerschool in het vakbondswerk.  

Als bestuurder en onderhandelaar heb ik 

veel ervaring opgedaan in alle 

overheidssectoren. Mijn belangstelling gaat 

vooral uit naar hoe mensen werken en 

samenwerken en ontwikkeling van talent. 

Daarom ben ik recent opgeleid als 

loopbaanadviseur. Sinds enkele maanden 

heb ik als waarnemer van Loek Schueler 

kennis gemaakt met de Belastingdienst. Het 

is een zeer turbulente tijd geweest voor 

iedereen.  

 

Voor medewerkers die een beslissing 

moeten nemen over het beëindigen van hun 

loopbaan, maar ook voor hen die hun 

loopbaan voortzetten. Ik zie het als mijn taak 

om samen met de leden en kaderleden 

goede afspraken te maken in het GOBD.  

 

Maar ook oog te hebben voor het werken en 

samenwerken met plezier en het inzetten 

van kennis en talent. 

mailto:w.pijnacker@cnv.nl
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link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z20177&did=2016D41661 
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Het zijn me de tijden wel voor de Belastingdienst • Rien Karreman 

 

Vorig jaar mei is de Investeringsagenda 

(I.A.) voor de Belastingdienst 

aangekondigd. Een grote en langdurige 

reorganisatie om de Belastingdienst 

beter, goedkoper en meer in control te 

laten zijn. Een traject van ongeveer 8 jaar 

waarbij 5.000 Fte zullen verdwijnen en 

1.500 nieuwe medewerkers weer nodig 

zijn. Ook het besturingsmodel is 

aangepast. Men ging naar een Raad van 

Bestuur(RvB) en het MT verdween. 

Om de collega’s die getroffen zouden 

worden door de reorganisatie is het 

organisatieonderdeel Switch opgericht, 

speciaal om deze collega’s in het kader 

van het Van Werk Naar Werk (VWNW) 

perspectief te bieden en te begeleiden 

naar ander werk binnen of buiten de 

organisatie.  

Vanaf het begin heeft de COR zijn 

bedenkingen geuit bij het RvB model 

zoals dat is voorgesteld. In februari 2016 

zijn op aandrang van de COR een aantal 

wijzigingen in het besturingsmodel 

doorgevoerd. Zo zijn de directeuren van 

Douane en FIOD lid van de RvB geworden. 

Ook heeft de COR vorig jaar met de 

toenmalige DG afspraken gemaakt over 

het betrekken van de medezeggenschap 

(MZ) bij de ontwikkelingen. Wij werden 

naar onze mening te weinig betrokken en 

te weinig geïnformeerd. Het was te stil 

rondom de I.A, niet alleen voor de MZ, 

maar juist ook voor alle medewerkers. 

Kwam ook nog bij dat we toen net in de 

structuurwijziging voor de MZ en de 

verkiezingen voor de ondernemingsraden 

zaten.  

 

Op initiatief van de COR is toen het 

Platform Medezeggenschap 

Investeringsagenda (PMI) opgericht 

waarin de onderliggende 

ondernemingsraden participeerden. 

Onder het PMI werden diverse 

werkgroepen en 

klankbordgroepen 

opgericht 

welke gingen 

participeren bij en 

mee gingen denken 

met de diverse 

kwartiermakers die verantwoordelijk 

waren voor de beoogde veranderingen. 

Onder de huidige DG Hans Leijtens is de 

participatie van de MZ bij de I.A. 

verstevigd. Er zijn diverse Voorgenomen 

Besluiten voor advies voorgelegd en er is 

goed naar de MZ geluisterd. 

Kort geleden is de structuur van het PMI 

opgeheven omdat nu bij elk 

organisatieonderdeel weer een eigen OR 

is gekozen, met bij sommige onderdelen 

ook nog onderdeelcommissies. 
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Door de bonden is vorig 

jaar gesproken over de 

spelregels bij de 

komende deelreor-

ganisaties. Eén van de 

resultaten van deze 

onderhandelingen was 

het stimulerings-beleid 

of de remplaçanten-

regeling. Een regeling die met 

de beste intenties van zowel 

werkgeverszijde als van de 

bonden tot stand is gekomen. Een 

regeling die ook paste in het 

rijksbrede VWNW beleid. Een 

(tijdelijke) generieke maatregel om 

op termijn zoveel mogelijk verplichte 

VWNW kandidaten te voorkomen. 

Natuurlijk keek ik ook verbaasd naar 

bepaalde onderdelen van het akkoord, 

maar dit volgde wel uit het VWNW beleid. 

Het is de vele collega’s die hiervan 

gebruik konden en wilden maken gegund. 

Collega’s die zich al vele jaren hebben 

ingezet voor de dienst. 

 

Tot zover niet echt iets aan de hand.  

Ja, natuurlijk werd gesproken over de 

continuïteit, nu er sneller collega’s 

vertrekken en soms ook op plaatsen waar 

de dienst ze juist nog nodig heeft. Om de 

effecten hiervan zo klein mogelijk te laten 

zijn, was en is de dienst bezig om onder 

andere nieuwe collega's te werven en 

afspraken te maken met vertrekkende 

collega’s. Ook is de regeling in overleg 

met de bonden nu beperkt omdat de 

beoogde aantallen medewerkers die 

uitstromen gehaald zijn en bij het laten 

bestaan van de regeling de continuïteit 

misschien wel problemen op kon gaan 

leveren.  

Intussen kreeg ook de 

politiek en de media 

lucht van de regeling 

en is er een felle 

discussie ontstaan 

waarbij zo’n beetje 

alle partijen over de 

Belastingdienst heen 

vallen. Ook intern vanuit 

het departement kwamen we 

onder vuur te liggen. Woorden 

als goudgerande regeling, goed 

voor zichzelf zorgende dienst, 

corruptie en zo voort volgden 

elkaar op. Alsof onze collega’s 

die gebruik maken van de 

regeling grote criminelen en 

zakkenvullers zijn, terwijl ze gewoon 

gebruik maken van de mogelijkheden die 

er zijn. 80% van onze collega’s die geen 

gebruik maken van de regeling worden 

op dezelfde manier bekeken. Gelukkig en 

terecht heeft onze DG afstand genomen 

van deze opmerkingen. In het overleg 

met de DG heeft de COR wel om extra 

aandacht gevraagd voor de collega’s die 

in de dagelijkse uitoefening van hun werk 

worden geconfronteerd met dit soort 

opmerkingen. 

 

Misschien dat over een paar jaar blijkt dat 

de regeling iets minder duur is 

uitgevallen dan nu gedacht en meer heeft 

opgeleverd. Nu zitten we nog met de 

politieke realiteit in verkiezingstijd. 
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Ik moest nog terugdenken aan juni 2013. 

Ook toen lag de dienst onder vuur en 

moest de toenmalige staatssecretaris 

Weekers in het kader van de Bulgaren-

fraude met de toeslagen diep door het 

stof. De COR heeft toen een brief met 13 

voorstellen gestuurd aan de DG Peter 

Veld en de staatssecretaris. Een aantal 

van de adviezen zijn overgenomen zoals 

die rondom de uitvoeringstoets. Ook heeft 

de COR de politiek toen geadviseerd om 

te zorgen voor vereenvoudigde wet en 

regelgeving. Hier is nog niet veel van 

terecht gekomen. 

Een ander advies dat juist nu ook weer 

van toepassing is was: 

 

“De ambtenaar heeft een beperkte ruimte 

als het gaat over zich publiek uiten. De 

medewerkers van de Belastingdienst 

moeten minimaal kunnen rekenen op 

daarbij passend actief gedrag en daden van 

de politiek in het algemeen.” 

 

Er is nog veel te leren… 
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Een valse noot? • Han Bekker 

 

Ik ga niet proberen uit te leggen wat een 

valse noot is, want ik ga het over een 

subjectieve valse noot hebben en dan kan 

het gebeuren dat wat ik een valse noot vind, 

een ander een zuivere noot vindt. 

 

Ik wil het hebben 

over wat mensen 

normen en waarden 

noemen. Men vindt over 

het algemeen dat 

iedereen met respect 

behandeld dient te worden. 

Helaas zie ik vaak dat dit niet 

gebeurt, neem bijvoorbeeld de recente 

debatten over de Belastingdienst. De 

Belastingdienst zou een organisatie zijn die 

gekenmerkt wordt door “corruptie” en 

“maffiapraktijken” met medewerkers die te 

beschouwen zijn als “profiteurs” en 

“fraudeurs”. Uitspraken gedaan door 

parlementariërs en journalisten, mensen die 

prat gaan op ”de” waarheid. Voor zover 

voormelde citaten gestaafd worden door 

feiten en bewijzen zou je wat mij betreft 

mogen spreken van een zuivere noot. 

Echter, het wordt een valse noot als blijkt 

dat er geen enkele feitelijke onderbouwing 

of schijn van bewijs op tafel wordt gelegd. 

 

Als Belastingambtenaar ben ik zelfs na 

meer dan 40 dienstjaren toch weer verbaasd 

over het gemak waarmee dit soort zaken 

plaatsvinden. Je kunt en mag mij naïef 

noemen, maar ik ben in de fiscale wereld 

opgegroeid met de slagzin: “alleen 

aanslagen opleggen als je kunt bewijzen dat 

het terecht is”. Immers in het fiscale recht 

geldt nog steeds wie stelt die bewijst. Echter 

in het debat geldt kennelijk iets anders, 

namelijk: “roep maar wat, degene die 

gekwetst is bewijst maar het tegendeel”. 

 

Nu lijkt wat ik beweer aan kracht te winnen 

door “het recht van vrije meningsuiting”. 

Een steeds groter wordende groep mensen 

meent dat je onder het mom van het recht 

van vrije meningsuiting alles mag roepen 

ook al beperk je daarmee de vrijheid van een 

ander, namelijk de vrijheid van je veilig 

voelen. Ik vraag mij weleens af als je net zo 

ongenuanceerd iets zou roepen over de 

hierboven niet met naam genoemde 

parlementariërs of journalisten, hoe snel je 

dan wegens smaad voor de rechter wordt 

gedaagd. 

 

Het is jammer dat dit soort valse noten een 

reactie oproepen die het niet waard is om te 

tonen. Iedere rechtgeaarde ambtenaar zal 

zich willen verweren tegen dergelijke 

beschuldigingen. Reageren heeft over het 

algemeen weinig zin, want dit soort gedrag 

is niet nieuw en zal nooit eindigen. Als er al 

een reactie passend is dan zou dit 

“schoenmaker blijf bij je leest” moeten zijn. 

Ik zou de parlementariërs willen oproepen 

durf te werken aan goede wetgeving en 

neem daar verantwoording voor.  

Iedere parlementariër zal zeggen: ”Dat doen 

wij al, dus zeur niet”. Mijn reactie is, neem 

de maatregel waardoor het Koninklijk Huis 

wordt gecompenseerd voor de heffing van 

vermogensbelasting, een onderwerp dat nu 

ook hot schijnt te zijn. Wanneer staat de 

eerste parlementariër op om ruiterlijk toe te 

geven dat dit in 1973 door een kabinet met 

parlementaire steun heeft plaatsgevonden. 

Niet dat ik het verwijtbaar vind, want 

wellicht paste dat in de toenmalige 
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tijdsgeest en is het nu tijd daar nog eens 

kritisch naar te kijken. Echter 

doen of je neus bloed is 

niet het nemen van 

verantwoordelijkheid, 

ook al zal menig 

parlementariër van nu 

toen nog op school 

hebben gezeten, staan 

zij toch voor het 

gedachtengoed van de 

toenmalige politieke 

partijen. 

 

Dat belastingambtenaren het nooit goed 

doen wist ik al toen ik bij de Belastingdienst 

begon in 1975. Inmiddels heb ik dan ook een 

redelijke dikke huid. Ik wil alleen maar 

zeggen dat valse noten, ook al zijn ze 

subjectief, mij pijn aan het oor doen en dat 

zal wel blijven zolang ik kan horen. 

 

Ik ben blij dat de “Samenwerkende 

Centrales van Overheidspersoneel in het 

Georganiseerd Overleg Belastingdienst” 

namens alle ambtenaren een brief aan de 

Vaste commissie voor Financiën van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben 

gezonden. Het vervult mij met trots dat ook 

“mijn vakbond” deel uitmaakt van de 

samenwerkende Centrales van 

Overheidspersoneel en mede namens mij de 

Vaste commissie voor Financiën van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft 

laten weten dat ook parlementariërs te ver 

kunnen gaan. 
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Een dag uit het leven van verdomde Lowietje • Ko-Os 

 

Het mythologische verhaal vertelt over 

Atalante, een zeer mooie en snelle 

hardloopster. Niemand kon harder lopen 

dan Atalante. Haar vader wilde dat zij ging 

trouwen. Atalante wilde niet trouwen. Zij 

stemde onder voorwaarde in met een 

huwelijk. Haar bruidegom moest sneller zijn 

dan zij zelf. Veel prinsen en koningen 

kwamen om te bewijzen dat zij sneller 

waren dan Atalante. Geen van hen won de 

wedstrijd!  

 

Totdat Hippomenes zich aandiende. Hij wist 

zeker dat hij met een list ging winnen van 

Atalante. Aphrodite had aan Hippomenes 

drie gouden appels gegeven. Met daarbij de 

tip: zodra Atalante naderde, moest 

Hippomenes een gouden appel voor de 

voeten van Atalante gooien. Atalante zou uit 

hebzucht deze oogverblindende appel 

oprapen en uiteindelijk de race 

verliezen. Hippomenes deed 

wat Aphrodite zei, en hij won 

uiteindelijk de wedstrijd. 

Tegen de zin van Atalante 

trouwde hij met haar. 

 

Toen verleden jaar de 

Belastingdienst, op advies 

van Oliver Wyman, van de 

politiek een zeer groot 

geldbedrag kreeg (drie 

gouden appels), bestemt om de dienst te 

moderniseren, schoot dit verhaal door mijn 

brein. Het zou toch niet een herhaling van de 

mythe van Atalante worden. De dienst moest 

blijven hardlopen (belastinggeld innen en 

toeslagen uitkeren) en reorganiseren. 

                                                          
1 Volgens politiek en pers! 

Verblind door het geld, werd gretig ja 

gezegd.  

 

En ja. Toen ik laatst het debat van de vaste 

Kamercommissie van Financiën zag, wist ik 

het zeker. De Belastingdienst was 

vastgelopen op de Investeringsagenda. Het 

geld zat in de weg en was uitgegeven aan 

“dure regelingen voor al te duurbetaalde 

collega’s”1. De Belastingdienst (Atalante) 

was in de list van de politiek (Hippomenes) 

getrapt. De snelheid is eruit. Er mag niet 

meer geïnvesteerd worden.  

Kijkend naar het kamer debat en de 

gevolgen van dat debat kreeg ik opeens een 

‘déjà vu’. Het verhaal van Atalante ging 

opeens over in het briljante toneelstuk “Een 

dag uit het leven van verdomde Lowietje”. 

Opeens is iedereen slachtoffer: 

- De leden van de Tweede Kamer, omdat 

ze niet geïnformeerd waren. 

- De staatssecretaris, omdat hij volgens 

anderen niet “in control” was. 

- De dienstleiding van de Belastingdienst, 

omdat niemand geluisterd had. 

Waardoor het beeld was ontstaan, dat 

informatie achtergehouden was. 

- De vakorganisaties, omdat zij een 

“gouden appel” doorgegeven hadden aan 

“de duurbetaalde medewerkers”, terwijl 

het bestemd was voor “de hardwerkende 

arme laagbetaalden”. 

- De medewerkers, omdat zij weggezet 

zijn als leden van een maffiafamilie. 

- De medezeggenschap, omdat zij tegen 

de geluiden in instemden met “de winkel 

open houden tijdens de verbouwing”.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAu-qtlY_QAhUDZCwKHc5CDP8QjRwIBw&url=http://stippelhoeve.blogspot.com/2013/03/maak-ons-blij-met.html&bvm=bv.137901846,d.bGg&psig=AFQjCNFnwzjB6Am-GeuocLBBcDYY6RGjwQ&ust=1478351130571711
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Rond 1980 produceerde Joop van der Ende 

het toneelstuk “Een dag uit het leven van 

verdomde Lowietje”. De nog jonge acteur 

Jeroen Krabbé en actrice Anne-Wil Blankers 

speelden een jong echtpaar, dat na een 

problematische zwangerschap, de ouders 

werden van een meervoudig gehandicapte 

dochter.  

In het toneelstuk wordt het publiek een 

spiegel voorgehouden. Duidelijk is dat de 

slachtofferrol meestal wel snel gevonden 

was: 

De ouders waren slachtoffer, omdat hun 

hele leven beheerst werd door een dochter, 

die door de artsen betiteld werd als een 

plant.  

- Opa’s en Oma’s waren slachtoffer, 

omdat zij niet konden pronken met een 

knappe en intelligente kleindochter. 

- De kennissen waren slachtoffer, omdat 

er geen gezellige feestjes meer waren. 

- Enzovoort, enzovoort. 

Het is in het toneelstuk hetzelfde als na het 

Kamerdebat. Iedereen voelt zich miskent en 

laat zich horen. Het echte slachtoffer: 

Lowietje (de mensen in de maatschappij?) zij 

komen in deze discussie niet aan bod.  

 

Kortom; mijn advies is: Doe gewoon en stop 

met het spelen van “verdomde Lowietje”!  

De moraal is: “of je je wel of geen 

slachtoffer voelt, de Belastingdienst moet 

toch doordraaien”. 
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Pensioenperikelen (1) • Jan Fonhof 

 

CRvB: stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd 

mag, ondanks AOW-gat  

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is van 

mening dat de stapsgewijze verhoging van 

de AOW-leeftijd in het 

algemeen is 

toegestaan. Dit 

oordeelt de hoogste 

rechter op het gebied 

van het sociale 

bestuursrecht, het 

ambtenarenrecht en 

delen van het 

pensioenrecht in een uitspraak van 18 juli jl.  

Volgens de Centrale Raad betekent een 

hogere AOW-leeftijd in principe een 

verstoring van rechten, maar daarvoor is 

een rechtvaardiging aanwezig. Met de 

maatregel worden de overheidsuitgaven 

beperkt en wordt het draagvlak voor de AOW 

veiliggesteld.  

Verder is de Centrale Raad van oordeel dat 

met de maatregel in het algemeen een 

behoorlijk evenwicht is behouden tussen het 

algemene belang van de samenleving en de 

individuele belangen van 

pensioengerechtigden. De AOW-leeftijd 

wordt geleidelijk aan verhoogd en er is een 

compensatieregeling voor 

pensioengerechtigden met weinig inkomen 

en vermogen.  

In individuele gevallen kan wel sprake zijn 

van een onevenredig nadeel, aldus de 

Centrale Raad. In de zaken waarover de 

Raad nu heeft beslist, was dat echter niet 

het geval of was dat nog niet vast te stellen. 

Aan de orde was onder meer een zaak over 

een pensioengerechtigde die te veel 

vermogen had om een beroep te kunnen 

doen op de compensatieregeling. Hij moest 

daardoor een AOW-gat van twee maanden 

met spaargeld overbruggen. Dit levert geen 

onevenredig nadeel op, aldus de Raad.  

Tot slot is de Centrale Raad van oordeel dat 

de verhoging van de AOW-leeftijd geen 

ongeoorloofd onderscheid, bijvoorbeeld naar 

leeftijd, inhoudt. De keuze voor een 

leeftijdsgrens met ingang van wanneer 

nieuwe wetgeving op iemand van toepassing 

is, heeft altijd een enigszins willekeurig 

karakter, aldus de Centrale Raad. Gezien de 

ruime beleidsvrijheid die de wetgever heeft 

bij maatregelen op sociaal en economisch 

gebied en gezien de rechtvaardiging voor de 

verhoging van de AOW-leeftijd, zijn de 

gekozen leeftijdsgrenzen niet onredelijk.  

 
BRON: 
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-

contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-

beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-van-Beroep-

oordeelt-over-verhoging-AOW-leeftijd.aspx 

 

(je kunt vervolgens doorklikken op twee 

uitspraken) 
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Pensioenperikelen (2) • Jan Fonhof  

 

BRON: 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-

van-sociale-zaken-en-

werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2016/06

/24/kamerbrief-resultaat-onderhandelingen-

herziening-iorp-richtlijn 

 

Kamerbrief over het 

onderhandelingsresultaat voor een 

herziening van de Europese 

pensioenfondsrichtlijn  

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft, mede 

namens minister Dijsselbloem (Financiën), 

op 24 juni jl. een brief aan de Tweede 

Kamer gestuurd over het resultaat 

van de onderhandelingen tussen 

het Europees Parlement, de 

Raad en de Europese 

Commissie over de herziening 

van de Europese pensioenfonds  

= richtlijn (IORP-richtlijn).  

Volgens Klijnsma sluit het 

resultaat van de herziening 

van de pensioenrichtlijn, 

zoals nu onder Nederlands 

voorzitterschap bereikt, veel 

beter aan op de Nederlandse 

situatie dan de 

oorspronkelijke plannen van 

de Europese Commissie en de 

wensen van het Europese 

Parlement.  

Zo is er in het onderhandelings-

resultaat geen sprake van (verdere) 

harmonisering van kapitaalseisen, zijn er 

geen gedelegeerde bevoegdheden voor de 

Europese Commissie of de Europese 

pensioentoezichthouder EIOPA, is er geen 

verplichting meer om een bewaarder aan te 

stellen voor DC-regelingen, en betreffen de 

vereisten op het gebied van communicatie 

en governance in de nieuwe richtlijn 

hoofdlijnen in plaats van details.  

Het resultaat wordt op 30 juni a.s. in het 

Coreper, het voorportaal van de Raad, ter 

instemming voorgelegd. De verwachting is 

dat de Commissie die dag het resultaat zal 

steunen. Ook het Europees Parlement zal 

naar verwachting op die dag aangeven in 

principe akkoord te gaan met het resultaat. 

Het resultaat zal in het najaar formeel in 

stemming worden gebracht in het Europees 

Parlement. De officiële publicatie van de 

herziene richtlijn is dan voor eind dit jaar 

dan wel begin volgend jaar voorzien.  

De staatssecretaris geeft tot slot te kennen 

dat het onderhandelingsresultaat een 

bepaling bevat om de richtlijn zes jaar na de 

inwerkingtreding opnieuw te evalueren. 

Daarmee zijn de komende jaren vanuit 

Europa geen nieuwe voorstellen op het 

terrein van aanvullende pensioenen aan de 

orde, aldus de staatssecretaris.  

 

Zie ook: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-

2016D31650.html 

 

én vooral de reactie van het ABP op deze 

herziening: 

 
https://www.abp.nl/over-

abp/actueel/nieuws/europese-richtlijn-

aangepast.aspx 
 

 
 

https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/europese-richtlijn-aangepast.aspx
https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/europese-richtlijn-aangepast.aspx
https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/europese-richtlijn-aangepast.aspx
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Nog enkele wetenswaardigheden rondom pensioen en ambtenaarschap • Jan Fonhof 

 

Pensioenpremies bij ABP gaan fors omhoog  

De premies bij ambtenarenpensioenfonds ABP gaan 

de komende jaren substantieel stijgen.  

Dat meldt Het Financieele Dagblad van 31 oktober 

jl. De premieverhoging is daarbij volgens  

de krant dermate fors dat besloten is die over een 

paar jaar uit te smeren. Woordvoerders van zowel 

de overheidswerknemers als –werkgevers zouden 

dit bevestigd hebben. Volgens vakbond FNV moet 

gedacht worden aan een totale premieverhoging van 

meerdere procenten. ABP stelt in een reactie op het 

bericht dat het fonds in november een 

premievoorstel voorlegt aan het verantwoordings-

orgaan. Pas daarna komt het fonds naar buiten met 

wat de premie volgend jaar wordt. Bron: 

Financieele Dagblad, 31 oktober 2016

 

 

AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden 

omhoog 

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft in een brief 

aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat de 

AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2022 met drie 

maanden wordt verhoogd: van 67 jaar naar 67 jaar 

en drie maanden. De AOW-leeftijd wordt vanaf 

2022 automatisch gekoppeld aan de ontwikkeling 

van de levensverwachting. Daartoe is in de wet vast-

gelegd dat een eventuele verdere verhoging van de 

AOW-gerechtigde leeftijd jaarlijks wordt bepaald 

aan de hand van de macro gemiddelde resterende 

levensverwachting op 65-jarige leeftijd, die door het 

CBS wordt geraamd. De verhoging op basis van de 

resterende levensverwachting wordt telkens vijf jaar 

van te voren aangekondigd en vindt in stappen van 

drie maanden per jaar plaats. Bij de brief is een 

tijdspad verhoging AOW-leeftijd gevoegd. Uit dit 

tijdspad kan worden afgeleid dat de leeftijd van 67 

jaar en drie maanden in elk geval geldt voor 

personen geboren na 31 december 1954 en voor         

1 oktober 1955.                 Bron: 
https//www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/31/

aow-leeftijd-gaat-in-2022-met-drie-maanden-omhoog

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/31/aow-leeftijd-gaat-in-2022-met-drie-maanden-omhoog
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/31/aow-leeftijd-gaat-in-2022-met-drie-maanden-omhoog
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Oud Amsterdam • Peter Eissing 

 

Het Landelijk Groepsbestuur Financiën, in 

de wandelgangen LGB genoemd, heeft een 

aanzienlijke aderlating ondergaan. Maar 

liefst vier leden alsmede de bezoldigde 

bestuurder van het CNV hebben afscheid 

genomen. Loek Schueler, de bezoldigde 

bestuurder. Een uiterst 

deskundige, charmante 

en jeugdige dame. Wat 

zal het overwegend 

grijs gekuifde 

gezelschap haar 

missen… Maar wat zal 

ze met haar talent een 

mooie toekomst 

tegemoet gaan! De 

leden Bert Groeliker, 

Jan van Rijswijk, Jan 

Blok en 

ondergetekende. Hun 

vertrek heeft diverse 

achtergronden, zoals 

het einde van het 

dienstverband bij de 

overheid. Zelf maak ik 

gebruik van de 

gewraakte, vermeend 

veel te riante 

vertrekregeling die 

zoveel opschudding 

teweeggebracht heeft. 

En ik schaam me niet 

eens, geen seconde!  

 

Alle vertrekkers 

hadden binnen het LGB 

een eigen rol die op hun persoonlijke 

vaardigheden gebaseerd was. Want dat is 

het mooie van ons groepsbestuur: iedereen 

krijgt de kans te participeren op basis van de 

eigen talenten en bekwaamheden, waarbij 

een grote mate van onderling respect in acht 

genomen wordt. Een warm en buitengewoon 

prettig overlegcircuit , waaraan het een 

voorrecht is deel te nemen.  

 

Het jaarlijkse teamuitje 

van het LGB -ja ja, ook wij 

hebben ons teamuitje!- 

stond ditmaal in het licht 

van het afscheid van de 

vijf genoemde mensen. 

Het vond plaats in de 

prachtige, maar als 

zodanig in ontoereikende 

mate erkende stad 

Utrecht. Op een mooie 

herfstdag van de soort 

waarop we dit jaar in zo 

ruime mate vergast 

worden. Lang buiten, in 

een open bootje (pas op: 

duiven laten soms 

welgericht wat vallen!) 

langs parken in 

wondermooie herfsttooi. 

Lang wachten op een 

dakloze die ons zou 

rondleiden langs plekken 

die een belangrijke rol 

spelen in het leven van 

hem en zijn lotgenoten. 

Hij kwam helaas niet 

opdagen. Het zij hem 

vergeven; wellicht heeft 

hij het al moeilijk genoeg.  

 

Het vervolg was opmerkelijk. Zoals een 

ieder weet, grijpt het fenomeen 

“proeverijen” om zich heen.  
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Wijn, bier, whisky, het kan alles bij veel 

gelegenheden in ruime mate geproefd 

worden! Maar ditmaal hadden we het 

genoegen ons te mogen overgeven aan een 

kaasproeverij onder deskundige leiding. 

Kaas. In diverse buitenissige soorten. Met 

een heel klein slokje wijn erbij, heel klein, 

hoewel de deskundige leider daar 

persoonlijk enigszins genuanceerd over leek 

te denken. Merkwaardig spul, buitenissige 

kaas. Het wil soms wat sterk naar 

ammoniak of ongewassen lichaamsdelen 

geuren en/ of smaken, hoewel dat natuurlijk 

allemaal persoonlijk is. Het gezelschap 

dacht er dan ook heel verschillend over. Bij 

elke soort klonk een met holle stem geuite 

verzuchting “ Oud Amsterdam...” In het 

Engels, maar dat schrijf ik liever niet op 

omdat je maar nooit weet wanneer je de 

reclamecodecommissie op je dak krijgt. De 

verzuchting werd geslaakt door een 

rechtgesneden Rotterdammer, bij wie 

affectieve gedachten of uitingen richting 

Amsterdam toch niet de meest voor de hand 

liggende emotie zijn. Oud Amsterdam, met 

een likje mosterd en een groot glas bier 

erbij... Maar nee… het werden aan schapen, 

geiten en niet nader benoemde diersoorten 

onttrokken, in de beleving van velen 

curieuze substanties.  

 

Maar het LGB is sterk. Het kan een stootje 

hebben. We hebben de beproeving conform 

onze bestendige 

gedragslijn in de 

opperste 

vriendschap en 

harmonie 

doorstaan! Zo zal 

het LGB ook de 

aderlating 

overleven.  

 

Er komen nieuwe 

leden en een 

nieuwe bezoldigde 

bestuurder. Zij 

zullen de hechte 

band opnieuw 

smeden.  

Of nee, gewoon 

voortzetten! 
  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/wijn-en-kaas-30739200.jpg&imgrefurl=https://nl.dreamstime.com/stock-foto-wijn-en-kaas-image30739200&docid=nVwlBHuRNi305M&tbnid=33fSJg9Cf2J8cM:&vet=1&w=934&h=1300&bih=872&biw=1920&ved=0ahUKEwj3nLi2m4_QAhWHFiwKHUf5DU8QMwhnKDcwNw&iact=mrc&uact=8
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De Stem • W. Olaf Schouten 

Op 27 oktober 2016 had 

het CNV Landelijk 

Groepsbestuur Financiën 

weer haar jaarlijks 

themabijeenkomst, dit 

keer in Utrecht (Domstad). 

Een heel bijzonder dag, 

immers tijdens deze dag 

werd ook op een passende 

wijze afscheid genomen 

van Jan Blok, Peter Eissing, Bert Groeliker, 

Jan Rijsdijk. Ook Loek Schueler, waar het 

LGB eerder afscheid van nam, was even van 

de partij. Voor ieder van hen is door de 

LGB-leden een mooi Liber Amicorum 

samengesteld dat door de voorzitter, 

Henk Akkerman, aan hen werd 

uitgereikt. Altijd een mooi en 

uniek geschenk. 

By the way werd ook gesproken 

over de nieuwe uitgave van 

FinanciënActueel en ook werd ik 

benaderd om een bijdrage(column) 

te leveren. Ik vroeg een van de 

deelnemers noem een woord en 

beloofde dat komt er dan in voor, 

het werd het woord “kathedraal”.  

In oktober 2014 ontmoette ik Daan 

Quakernaat in Roermond na een 

geweldige lezing. Aan het eind van 

de dag raakte ik in een boeiend 

gesprek met hem. Ik kreeg zijn 

boek met de titel “Ga kathedralen 

bouwen!” en een persoonlijk woord 

daarin “voor Olaf! Blijf bouwen. 

Daan”. Indrukwekkend 

en inspirerend om 

verschillende redenen. 

Niet alleen de inhoud van zijn 

boek en lezing zijn bijzonder maar Daan is 

ook nog eens een boom van een man. Een 

kathedraal onder de mensen.  

Kathedraal, ja een mooi woord vooral als je 

daarover gaat denken. Daan neemt je in het 

boek mee aan de hand van schitterende 

foto’s door de geschiedenis van kathedralen. 

Immers hoe kregen ze die mooie 

fenomenale bouwwerken ooit voor elkaar? 

Zijn wij mensen daar nu nog toe in staat? Als 

ik in Barcelona kijk naar de Sagrada 

Familia denk ik van wel. Wat kun je er van 

leren is dan de grote vraag? En nu de 

brug naar het werken ‘onze’ 

belastingdienstorganisatie.  

In de tijd waarin wij nu leven 

beginnen we pas ergens aan als van 

te voren met of zonder aanname 

alle risico’s vrijwel geheel 

zijn uitgesloten. 

Daaromheen bouwt de 

organisatie dan een aantal 

procedures, verschillende 

systemen, talloze regels, 

instructies, (controle)lijstjes 

etc., die ook nog eens binnen 

de wet en regelgeving 

moeten passen, hoe dan 

ook. 

Op dit moment nemen 

vele collega’s afscheid 

van onze organisatie met 

een vertrekregeling waar 

van alles over te zeggen 

en te schrijven valt. Als je 

eerder dan je 

pensioengerechtigde leeftijd 

gaat betaal je toch zelf het meest 

en verdient het RIJK aan deze 

maatregel hoe je het in mijn beleving ook 

went of keert.  
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Aangezien ik ook zestigplusser ben en vele 

leeftijdsgenoten spreek, komt het mij voor 

dat door al die systemen, procedures en 

regels bij velen de werklust, creativiteit, 

liefde voor het vak, vakmanschap en 

drijfveer zijn afgenomen en dat nu juist de 

redenen zijn om te vertrekken. Je thuis 

voelen en het vertrouwen, hebben kennelijk 

een deuk opgelopen. Voor mij blijft 

controleren, heffen en innen ook nog steeds 

een ambachtelijk werk waarbij je met steun 

van systemen een heel eind kunt komen, 

maar wat laat de organisatie door steeds 

verder gebruik te maken van de kunstmatige 

intelligentie niet liggen. Is die (ver)binding 

die wij eerder hadden toen ik begon met 

mijn loopbaan bij de dienst er nog? Iets om 

over na te denken. Wat bindt een vakbond? 

Een bond die staat voor collectiviteit terwijl 

organisaties en de overheid medewerker en 

burger steeds verder individualiseert. Juist 

daar liggen de uitdagingen om te innoveren 

met lef en daar zijn vooral jongeren, onze 

toekomst heel hard bij nodig! Ik besluit met 

de wens dat met de nieuwe CNV-

ledenwerfactie vele jongeren zich bij de CNV 

bond aansluiten in het belang van het leven 

en werken -met plezier- bij de 

Belastingdienst!
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Verantwoording 

 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

 

Aan deze 32e uitgave werkten mee:  

 

Henk Akkerman • Han Bekker • Peter Eissing • Jan Fonhof • Rien Karreman • Sjoerd Kuipers 

Willemien Pijnacker • Ellen Rodenstein • Olaf Schouten • Koos de Waard 
 

Foto voorblad: Herfst in Loon (Dr), © Sjoerd Kuipers 

 

Reageren?  

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

 

https://www.mijnvakbond.nl/Financien 

 

mailto:cnv.henk.akkerman@ziggo.nl
https://www.mijnvakbond.nl/Financien

