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Betreft Voorstel aanpassing VWNW-beleid in het kader van de Investeringsagenda Uw brief (kenmerk) 

Bijlagen 
1 

Geachte leden, 

De afgelopen periode hebben we veelvuldig en intensief gesproken over de 
regeling van de vrijwillige fase van het VWNW-beleid in het kader van de 
Investeringsagenda. Met elkaar zijn wij deze regeling begin dit jaar 
overeengekomen met het doel om de vrijwillige mobiliteit binnen de 
Belastingdienst te stimuleren voordat gestart wordt met het formeel 
reorganiseren van dienstonderdelen. In eerdere gesprekken heb ik 
aangegeven dat de belangstelling voor deze regeling veel groter is dan onze 
prognose destijds voorspelde. 

Ook hebben we gesproken over het vertrouwen tussen medewerkers en 
dienstleiding. Ik neem dit punt uiterst serieus. Zoals ik in mijn brief van 6 juni 
jl. heb aangegeven zal ik in de eerste plaats de totstandkoming en het gebruik 
van de kwantitatieve en kwalitatieve vooronderstellingen en ramingen laten 
onderzoeken en hoe deze zijn gebruikt in de aanloop naar onze overeenkomst. 
De uitkomsten zal ik met u delen en indien nodig zal ik maatregelen treffen 
om de kwaliteit hiervan structureel te verbeteren. Daarnaast zal ik daarop 
vooruitlopend binnen DGBEL de benodigde checks & balances versterken, 
waardoor besluiten beter kunnen worden getoetst op hun (integrale) 
consequenties. Ten slotte wil ik met u bezien hoe de rol van de centrales kan 
worden versterkt zodat de kwaliteit van de keuzes in het kader van de 
Investeringsagenda wordt vergroot en het vertrouwen bestaat dat we de juiste 
keuzes maken. Ik ben er van overtuigd dat dit zal bijdragen aan een gezond 
en gefundeerd vertrouwen tussen de dienstleiding en de medewerkers. 

Ik heb woensdag 15 juni jl. met u gedeeld dat ik een situatie zie ontstaan 
waarbij de continuïteit van de organisatie en haar belangrijkste processen in 
gevaar dreigt te komen. Daarnaast heb Ik gedeeld dat de uitstroom een 
dusdanige omvang begint aan te nemen, dat dit niet past binnen het voor 
Switch gereserveerde budget van 648 miljoen. Ik heb aangegeven dat 
budgettaire overschrijdingen als gevolg van onderstaand voorstel door de 
dienst zelf moeten worden opgevangen binnen de reguliere budgettaire kaders 
(dus buiten de Investeringsagenda). 

Pagina 1 van 4 



In de gesprekken van afgelopen periode hebben ik verkennend gekeken naar 
een mogelijke aanpassing van de regeling om bovenstaande problematiek het 
hoofd te bieden. Afgelopen woensdag 15 juni hebben wij een aanpassing van 
de regeling besproken die tegemoet komt aan mijn zorg voor medewerkers in 
de functiegroepen B/C en in de loonschalen t/m 7, omdat van deze groepen 
het werk in veel gevallen als gevolg van de Investeringsagenda komt te 
vervallen. Ik heb geluisterd naar signalen uit de organisatie dat voor deze 
medewerkers de huidige regeling vaak onbereikbaar was. Daarom stel ik voor 
de verblijfsduur in Switch voor deze groep te verlengen van 3 jaar naar 
maximaal 4 jaar (inclusief verwerkingstijd van de aanvraag). 

Tegelijkertijd kom ik tegemoet aan de vraag van de centrales van 
overheidspersoneel om medewerkers zo veel als mogelijk nog gebruik te laten 
maken van de regeling voor de vrijwillige fase. Daarom beëindig ik deze 
regeling niet per 1 juli, maar pas per 1 september 2016. Daarnaast krijgen de 
andere medewerkers die gebruik willen maken van variant B de mogelijkheid 
om maximaal 3,5 jaar (inclusief verwerkingstijd van de aanvraag) in Switch te 
verblijven. 

Mijn voorstel is kort samengevat dus als volgt: 

1) Aanvragen voor variant A, B, C en D blijven mogelijk tot 1 september 
2016: 
Per 1 september is het niet meer mogelijk dat medewerkers 
aanvragen doen voor het gebruik maken van de varianten A, B, C en 
D zoals beschreven in hoofdstuk 1 onderdeel 7B van de Personele 
Uitvoeringsbepalingen Belastingdienst (PUB). 

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. 

Uiteraard zullen medewerkers in Switch zinvol opgedragen werk op eigen 
niveau gaan uitvoeren. Onder andere daar waar de kennis van de 
medewerkers gebruikt kan worden t.b.v. van het inwerken van collega's 
(zodat hun kennis optimaal ingezet kan worden). 

In de bijlage heb ik mijn voorstel verwoord in concrete aanvullingen op 
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hoofdstuk 1 onderdeel 713 van de PUB. 

Ik heb hiermee een ultiem voorstel gedaan waarbij tegemoet wordt gekomen 
aan eisen die beide partijen aan een aanpassing van de regeling hebben 
gesteld. U heeft aangegeven dit voorstel aan uw achterban te zullen 
voorleggen. 

Ik denk hiermee een passende oplossing te hebben gevonden voor de 
ontstane problematiek van de uitstroom die voor iedereen aanvaardbaar is. 
Graag verneem ik van u op uiterlijk vrijdag 24 juni a.s. de uitkomst van deze 
raadpleging. 

Hc)ogachtend, 
L....):1á di 'cteur ge -aal-F3-érjátingdiensty 
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Bijlage 1 Voorstel voor aanvulling van hoofdstuk 1 onderdeel 7B PUB. 

Ten aanzien van de varianten A en B zoals beschreven in hoofdstuk 1 

onderdeel 7B PUB deze varianten op basis van het voorstel met het volgende 

worden aangevuld: 
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Variant A, C en D: 

• Per <datum> 2016 geldt dat aanvraagformulieren voor variant 

A 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. 

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. 

• Het Switchplan bevat tevens afspraken over: 

de uitstroomdatum, waarbij voorwaarde is dat deze datum 

uiterlijk de datum is waarop de vrijwillige medewerker IA 

de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, doch in ieder geval 

niet verder is gelegen dan 1 maart 2020; 

In afwijking hierop geldt voor de medewerker die direct 

voorafgaand aan het opstellen en accepteren van het 

Switchplan voor variant B, benoemd was in de 

groepsfunctie B of C of in een individuele functie tot en met 
schaal 7 het volgende: 

de uitstroomdatum, waarbij voorwaarde is dat deze 
datum uiterlijk de datum is waarop de medewerker de 

AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, doch in ieder geval 

niet verder is gelegen dan 1 september 2020; 
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