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Van de voorzitter • Henk Akkerman  
 
Inleiding 
We gaan weer richting zomer. Als ik dit 
schrijf is de temperatuur 22º en kun je beter 
ergens anders zitten dan op zolder maar 
ja... de goede tijden (vrije dagen en vakantie) 
komen er aan, dus nog even volhouden.  
 
Zijn wij ontslagen voor de zomervakantie? 
Nee, zoals u onder andere in de Beeldkrant 
van 28 april hebt kunnen lezen verkeert een 
deel van de Belastingdienst in fase 2 en 
hebben wij - met z'n allen - een grote 
inspanning te leveren in het bulten en gaten 
verhaal. Wij moeten dus absoluut  
-belastingdienstbreed- mobiel zijn daar 
waar het kan en daar waar het moet. Denk 
niet het gaat mijn deur voorbij maar kijk 
goed om u heen of er voor u ook niet iets 
interessants voorbij komt waarop u wel zou 
willen solliciteren.  

En voor alle duidelijkheid: dat kan binnen of 
buiten de belastingpoort zijn.  
Zolang wij bulten en gaten kunnen oplossen 
en de politiek (na de verkiezingsdag van 9 
juni) geen rare besluiten gaat nemen, 
hebben wij nog wel even werk. Maar het 
werk zal veranderen en wij, de medewer-
kers, veranderen mee. Wij worden 
efficiënter, zetten meer, en nog beter 
gekwalificeerde, mensen in bij de front-
office. Wij houden dienstverlening hoog in 
ons vaandel, sluiten steeds vaker en meer 
convenanten af en ja, wij zullen daar waar 
nodig ook repressief blijven optreden. 
 
Bestuurder Alfred Lohman zal fase 2 en 
fase 3 elders in deze editie van Financiën 
Actueel nader toelichten. Ik wens u veel 
leesplezier!

 
 
 
 
Nijkerks Overleg 
Veel medezeggenschappers van 
Belastingdienst Nederland kwamen op 23 
april jl. naar Nijkerk om met de vier 
vakbonden en medewerkers van DG/Bel te 
praten over de ontwikkelingen in de 
Belastingdienst zoals hierboven verwoord. 
Deze dag was in overleg met de dienst-
leiding uitgeschreven om elkaar goed en zo 

eenduidig mogelijk te informeren over de 
stand van zaken. Van deze dag is mij 
bijgebleven dat vakorganisaties door de 
dienstleiding nog steeds serieus genomen 
worden als overlegpartner, ook in deze 
moeilijke tijden. Daarop mogen wij, 
georganiseerden en ongeorganiseerden, 
best trots zijn. Misschien is dit voor de 
ongeorganiseerden een signaal om niet 
alleen de georganiseerden de kastanjes uit 
het vuur te laten halen!  
 
Ik ben reuze benieuwd wat er zou gebeuren 
als de vakbonden in ons land een tweedeling 
van de Collectieve Arbeids Overeenkomst 
(CAO) zouden kunnen regelen. Namelijk een 
salarisafspraak voor alle medewerkers die 
onder de CAO vallen, en daarnaast een vast 
bedrag bruto of een salarisaanpassing voor 
de mensen die onder de CAO vallen en lid 
zijn van een vakbond.  
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Ik voorspel eerst een hoop rumoer bij de 
mensen die geen lid zijn van de vakbond, 
begrip bij de mensen die wel lid zijn van de 
vakbond en een toename van het leden-
aantal van de vakbonden zelf.  
 
Het laatste heeft als voordeel dat wij 
procentueel een (nog) groter deel van de 
werknemers vertegenwoordigen en daar-
door  een nog belangrijker gespreks-
partner worden waar de werkgever nog 
serieuzer rekening mee moet houden . Dit is 
geen nieuwe gedachte, maar een situatie die 
onder andere bij onze zuiderburen al 
bestaat. En wij maar grapjes maken over de 
Belgen? Maar vergis u niet, recentelijk is dit 
instrument met succes in Nederland 
gehanteerd tijdens de CAO-onderhande-
lingen bij de schoonmaakbranche. 
 
De bijeenkomst in Nijkerk werd bezocht 
door 220 mensen. Zij waren goed voor 130 
ingevulde enquêteformulieren. (59,1%)  
In die enquête werden zes vragen gesteld 
waarbij je punten kon geven van 1 (heel 
slecht) tot 10 (heel goed). 
Gelet op de hoge respons durf 
ik de enquête representatief 
te noemen. 
Hieronder het resultaat van 
de ingevulde formulieren. 
 
De keuze voor de plaats 
Nijkerk werd beloond met het 
cijfer 7,7. 
De accommodatie ten aanzien 
van de verstaanbaarheid 
kreeg een 7,8. De lunch werd 
getrakteerd op het cijfer 7,5 maar met een 
flink aantal opmerkingen daarbij. Zie 
hieronder. 
De vraag of er voldoende ruimte was voor de 
eigen inbreng scoorde een 7,6. 
Of die onderwerpen aan de orde zijn 
geweest waarvoor u gekomen bent, werd 
beloond met een 7,7. 

Op de vraag of u weer zou komen als er nog 
eens zo'n gezamenlijke dag zou worden 
georganiseerd, was de overweldigende 
score een 8,5. 
 
Er werd ook behoorlijk gereageerd op de 
vraag wat u graag anders zou zien. Met 
name de lunch is veelvuldig genoemd. De 
logistiek van de toeloop naar het lunchbuffet 
kan veel beter, volgens veel aanwezigen.  
 
De temperatuur in de zaal was te hoog en de 
ventilatie kon beter. Daardoor ontstond 
zuurstofgebrek. 
De discussie met het panel van vakbonds-
bestuurders had langer mogen duren.  
De vakbonden moeten elkaar nog 
duidelijker aanvullen en versterken. 
De vertegenwoordigers van de dienstleiding 
waren niet allemaal even sterk in hun ver-
haal. 
Maar uit de enquête bleek ook dat het een 
geweldig initiatief was om dit met vier 
bonden te organiseren. Goed dat het plenair 
was want dan horen wij allemaal hetzelfde 

verhaal. Anderen 
vonden het juist 
jammer dat het 
plenair was. Deze 
mensen hadden 
liever in 
commissies 
verder 
gediscussieerd. 
 
Een ding is voor 
mij zeker. Deze 
bijeenkomst is 

geslaagd te noemen omdat er zo veel 
mensen overwegend positief hebben 
gereageerd.  
Van de op- en aanmerkingen kunnen wij 
leren hoe wij het in het vervolg nog beter 
kunnen doen. We kunnen het uiteraard niet 
iedereen naar de zin maken, maar zullen de 
uitkomsten van de enquête serieus nemen.  
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Sociaal Flankerend Beleid • Alfred Lohman 
 
Bij reorganisaties kunnen er situaties 
ontstaan die gevolgen hebben voor de 
rechtspositie van medewerkers. Om 
ongewenste effecten tot een minimum te 
beperken hanteert men hierbij sociaal 
flankerend beleid. 
Reorganisaties kunnen 
voortvloeien uit zowel in- als 
externe redenen. Daarbij kun je 
denken aan herstructurering 
van de organisatie of afslanking 
bij de overheid. Een voorbeeld 
van afslanking bij de overheid is 
de zogenoemde taakstelling. 
 
Ook de Belastingdienst heeft 
een taakstelling opgelegd 
gekregen en daarom worden 
wij ook geconfronteerd met het sociaal 
flankerend beleid. In dat kader heeft de 
Directeur-Generaal Belastingdienst 
besloten fase 2 voor de gehele 
Belastingdienst in gang te zetten. Dit besluit 

moet de mobiliteit onder medewerkers 
bevorderen om zo voldoende formatie-
capaciteit vrij te spelen. De DG wil hiermee 
boventalligheid, als gevolg van de taak-
stelling, voorkomen. Medewerkers moeten 

dus in beweging 
komen om 
uiteindelijk werk 
te kunnen 
behouden. Alle 
instrumenten uit 
het sociaal 
flankerend 
beleid worden 
ingezet om 
medewerkers te 
ondersteunen bij 
het vinden van 

ander werk. Voor deze mobiliteit op vrijwil-
lige basis worden met alle medewerkers 
gesprekken gevoerd om hun bewegingszin 
vast te stellen. 

 
 
 
 
Fase 2 
Over het fasemodel is lang onderhandeld 
tussen de vakbonden en de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De minister wilde af van het klassiek 
reorganiseren en wij wilden als vakbond 
zoveel mogelijk herplaatsingskandidaten 
voorkomen. Onze wens was om 
medewerkers in een vroegtijdig 
stadium te laten weten dat er 
veranderingen op komst zijn. Zij 
moeten immers terug kunnen 
vallen op faciliteiten als zij bereid 
zijn om naar ander werk uit te 
kijken. Fase 2 is daarop volledig ingericht. 
Het geeft de werkgever de mogelijkheid om, 
in overleg met de medezeggenschap, te 
bepalen waar boventalligheid gaat ontstaan. 
Vanaf dat moment kunnen faciliteiten 

worden aangeboden om medewerkers te 
ondersteunen bij het vinden van werk. Dat is 
bij klassiek reorganiseren anders. Bij 
klassiek reorganiseren kunnen faciliteiten 
pas worden aangeboden wanneer een 
medewerker als herplaatsingskandidaat is 

aangewezen. Als een andere collega de 
plaats van de herplaatsingskandidaat wil 
innemen dan kan deze geen gebruik 

maken van faciliteiten waardoor mede-
werkers onnodig gedwongen worden om 
te vertrekken. 
 

In fase 2 wordt in overleg met de 
medezeggenschap bepaald in welke 
functiegroep of bij welke werkstromen 
boventalligheid gaat ontstaan. De taak-
stellingsoperatie vraagt namelijk dat 
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formatie en bezetting aan elkaar gelijk zijn 
voor het uit te voeren takenpakket. In goed 
overleg wordt bepaald waar bewogen moet 
worden. Zodra de ondernemingsraad hier-
over advies heeft uitgebracht, zal de 
werkgever alle betrokken medewerkers 
meedelen dat zij boventallig zijn.  
De leidinggevende gaat dan met de 
medewerkers in gesprek om te bepalen wie 
bereid is, met gebruikmaking van de 
faciliteiten, over te stappen naar ander 
werk. Dat kunnen of mogen ook faciliteiten 
zijn uit fase 3. Er is voor het aanbieden van 

faciliteiten geen beperking opgelegd omdat 
men de boventalligheid op natuurlijke wijze 
wil oplossen. Hiermee kan het aanwijzen 
van herplaatsingskandidaten worden 
voorkomen. De Directeur-Generaal 
Belastingdienst heeft in het Georganiseerd 
Overleg Belastingdienst (GOBD) bevestigd 
dat er geen financiële beperkingen zijn bij 
de toepassing van faciliteiten uit het sociaal 
flankerend beleid. Medewerker en leiding-
gevende maken dus afspraken op maat die 
uitvoerbaar zijn. 

 
 
 
 
 
Fase 3 
Na verloop van tijd wordt onderzocht of de 
boventalligheid is opgelost. Bestuurder en 
ondernemingsraad stellen dat samen vast. 
Op dat moment moet het GOBD worden 
ingeschakeld. Het uitroepen van fase 3 kan 
en mag alleen als het GOBD daarmee heeft 
ingestemd. Het GOBD raadpleegt daarbij de 
medezeggenschap en toetst of alles in het 
werk is gesteld om fase 3 te voorkomen. 
Daarbij kijkt het GOBD ook naar de oorzaak 
voor de aanvraag van fase 3. Het GOBD 
heeft namelijk de mogelijkheid om 
extra faciliteiten af te spreken zodat 
de boventalligheid alsnog wordt opgelost en 
fase 3 uit beeld blijft. Stelt het GOBD 
vast dat alles is gedaan om fase 3 te 
voorkomen dan kan de bestuurder, in 
overleg met zijn of haar ondernemingsraad, 
overgaan tot het aanwijzen van 
herplaatsingskandidaten. Dat gebeurt op 
basis van het lifo-systeem (last in first out). 

Dit is een klassieke reorganisatie waarbij 
medewerkers worden geplaatst of niet 
geplaatst. De medewerkers die niet 
geplaatst zijn krijgen de status van 
herplaatsingskandidaat. Alle faciliteiten die 
behoren bij fase 3 zijn dan van toepassing 
om de medewerker van werk naar werk te 
brengen.  
 
 

Het hiervoor beschreven proces staat 
of valt met de open wijze waarop men 
communiceert met medewerkers, 
bestuurder, ondernemingsraad en 
vakbonden. CNV Publieke Zaak wil 
hierbij vanaf het begin betrokken zijn 

en verwacht van de Directeur-
Generaal Belastingdienst dat de vakbonden 
op elk gewenst moment  “het voorkomen 
van gedwongen ontslagen” kunnen toetsen. 
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CNV jubilarissen/ CNV speldjes • Jan Hafkamp 
 
Algemeen 
Bij de vakcentrale CNV zijn verschillende 
vakbonden aangesloten. Namens de 
vakbonden CNV Vakmensen, CNV Publieke 
Zaak, de CNV Dienstenbond en de groep 
Leden Onbetaalde Zorgarbeid, voorheen de 
CNV Vrouwenbond, huldigt de vakcentrale 
CNV-leden die 25 (m.u.v. leden van CNV 
Publieke Zaak, zij  ontvangen een 
cadeaubon), 40, 50, 60 of 70 jaar lid zijn. Het 

zijn deze trouwe leden die het verdienen dat 
er aan het vakbondsjubileum serieus 
aandacht wordt geschonken. Het aantal te 
huldigen jubilarissen van de genoemde 
vakbonden varieert tussen 5000 en 6000 
leden per jaar. Voor de jubilarissen wordt 
jaarlijks per provincie één of meerdere 
bijeenkomsten (ca 100 voor heel Nederland) 
georganiseerd.

 
 
Impressie 
Op verschillende en vooral creatieve 
manieren wordt dit door vrijwilligers 
georganiseerd. Zo ben ik als vrijwilliger 
betrokken bij de organisatie van de regio 
Midden-Holland, iets wat ik met veel plezier 
al jaren doe. 
In onze regio vindt de huldiging plaats in de 
St. Janskerk in Gouda. Na een CNV-
waardige opening vertelt de koster een 
boeiende en vooral met humor over de 
geheimen van de Goudse glazen. (“Onder 
glas 1C is de WC”). 

Dit gebeurt in de wandelgangen onder 
begeleiding van van ”live” orgelmuziek. 
Na een pauze houdt een prominent van een 
de aangesloten CNV-bonden een betoog. 
Daarna vindt op persoonlijk wijze de 
huldiging plaats, waarna onder het genot 
van een hapje en een drankje genoten wordt 
van een gezellig samenzijn. 
Na afloop gaan de jubilarissen met een 
mooie bos bloemen, na het invullen van een 
enquêteformulier huiswaarts.

 
 
Bezoek thuis 
Leden die 40, 50, 60 en soms zelfs 70 jaar lid 
zijn en de huldiging niet kunnen bijwonen, 
worden thuis bezocht en gehuldigd. 
Voor mij als CNV-vrijwilliger een zeer 
dankbare taak, waar de echte 

levensverhalen op tafel komen, en waar ook 
van hart tot hart over de C van CNV 
gesproken wordt. De jubilarissen waarderen 
deze persoonlijke aandacht positief.

 
 
Vraagje: 
Weet u hoelang u lid bent van het CNV? 
 
 
 

Verantwoording 
Financiën Actueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 
Aan deze uitgave werkten mee: Henk Akkerman • Han Bekker • Jan Hafkamp  

Sjoerd Kuipers • Alfred Lohman • Ellen Rodenstein • Koos de Waard 
Reageren? denhaag@cnvpubliekezaak.nl  


