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Van de voorzitter • Henk Akkerman  

 

‘Oh Oh Den Haag’ 

Nee, dat is niet Harrie Jekkers die Den 

Haag op een mooie manier bezingt.  

Nee, dit is de harde werkelijkheid van Den 

Haag. 

 

Lees ik vandaag (28 juni) de Volkskrant, 

valt mijn oog op een artikel over het 

Kamerdebat met als kop: Kamer, fiscus 

moet meer binnenhalen! De gemiste 

belastinginkomsten halveren. 

Dit artikel is voor mij aanleiding om er ook 

maar eens wat –en naar mijn mening ge-

stoeld op enige tientallen jaren van erva-

ring– over te schrijven en te zeggen. 

 

Voorheen was het leven van een belas-

tingambtenaar redelijk overzichtelijk. Je 

had ‘inspecteurs’ die legden aanslagen 

op. Je had ‘controleurs’, zij waren het die 

met verstand van zaken op controle 

gingen bij het bedrijfsleven en al dan niet 

met correcties op de proppen kwamen.  

En je had ‘ontvangers’ die er voor zorgden 

dat de opgelegde aanslagen zo veel als 

mogelijk betaald dan wel ingevorderd 

werden. 

 

Het bedrijfsleven wist dat er kennis en 

kunde in huis was en dat als er een con-

trole werd aangekondigd er ook deskun-

dig werd gekeken. En ja, ik weet ook wel 

dat dit de algemene lijn was en dat er 

altijd uitzonderingen te benoemen zijn. 

Ook in die tijd maakten wij uitglijders, 

blunderden wij ook wel eens en waren wij 

niet zo goed in het excuses aanbieden bij 

misstanden.  

 

Ook in het nabije verleden werd er door de 

politiek in Den Haag flink bezuinigd, maar 

werd de belastingdienst ontzien omdat 

daar de smeerolie van de rijksinkomsten 

grotendeels vandaan moest komen. Dat 

was toen een heersende opvatting van de 

politiek. 

 

Maar inmiddels zijn de tijden veranderd 

en onder druk van de politieke opvattingen 

in het land, moet ook op de belasting-

dienst bezuinigd worden en worden wij 

dus niet meer ontzien.  

Wij (belastingdienst) moeten dus met 

minder geld toe. Dat betekent gewoon 

minder mensen, minder huisvesting, 

minder computers enz. enz.  

 

De nieuwe kretologie is dan ook dat wij 

met minder mensen, slimmer moeten 

werken en het liefst nog meer geld 

moeten zien binnen te halen. 

 

Slimmer werken is absoluut mogelijk.  

In deze tijd van technologie kunnen meer 

bestanden met elkaar matchen, is het 

digitale archief bijna onuitputtelijk en met 

slimme mensen op de juiste plekken, 

kunnen er uit al deze hightech hele goede 

analyses gemaakt worden om menskracht 

op de juiste plaatsen in te zetten. 
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Maar inleveren van menskracht heeft een 

ondergrens. Je kunt niet onbeperkt inle-

veren op menskracht en verwachten dat 

de resultaten hetzelfde blijven. De politiek 

neemt hier (on?)verantwoorde risico’s.  

 

Door het dictaat van een kleinere rijks-

overheid (waaronder ook de belasting-

dienst valt) ontkom je er als dienstleiding 

niet aan om maatregelen te treffen die het 

werkpakket voor de medewerkers nog 

enigszins behapbaar houden.  

 

De opdrachten, werkinstructies, richtlij-

nen, aanbevelingen enz. enz. vanuit het 

departement zijn omstandig beschreven 

in het zwartboek van de collegae mede-

werkers onder de vlag van de vakbond 

AbvakaboFNV. De kleurrijke opsomming 

herkennen wij overigens zeker wel! 

 

Horizontaal toezicht wordt geprezen 

buiten, maar niet binnenskamers. 

Accountants, fiscalisten en andere 

intermediairs weten als geen ander 

hoe de werkwijze van de fiscus is. Zij 

weten waar zij wel en niet kunnen 

oogsten.  

Gelet op het krantenartikel wordt de 

politiek nu wakker. Maar... zijn dit 

geen krokodillentranen? De politiek 

zelf is verantwoordelijk voor alle 

maatregelen die de belastingdienst 

nu moet uitvoeren.  

 

Wat mij meer zorgen baart, in 

verband met de publieke opinie, is het feit 

dat er op een aantal plaatsen in het land 

een proef loopt waarbij werk (incasso 

opdrachten) uitbesteed wordt aan het 

bedrijfsleven. (zie ook elders in dit magazine).  

 

De vraag dient zich aan of de samenleving 

gebaat is bij deze nieuwe weg of dat de 

politiek de schuldvraag van het achter-

blijven van de invorderingsbaten, straks 

kan afwentelen. 

Het opleggen van aanslagen, controleren 

van de juistheid van de gegevens van on-

dernemers en het invorderen van de 

openstaande aanslagen was immers 

voorbehouden aan het Rijk. De opvatting 

was dat je dit hele proces in eigen hand 

moest houden, waarbij de overheid ( wij 

ambtenaren van de belastingdienst, 

douane, enz.) zo zorgvuldig mogelijk de 

opgedragen taak kon verrichten. En ja, 

zoals eerder gezegd ook met de uitglij-

ders, blunders en dergelijk die helaas 

voorkomen. 

 

Maar (een deel van) de taak neerleggen bij 

het bedrijfsleven, lijkt mij een uiterst 

risico volle ‘onderneming’. 

Een ondernemer wil in principe minimaal 

zijn kosten terug verdienen en liever nog 

winst maken. Helemaal niets mis mee. 

Integendeel de ondernemers zorgen er 

mede voor dat dit land financieel kan 

draaien. Dus houden zo! Maar of de 

incasso nu opgedragen moet worden aan 

een ondernemer die op een andere 

manier incasseert dan de overheid? 

Laatstgenoemde houdt nog rekening met 

de persoonlijke omstandigheden van de 

belastingschuldige, zoals het onvermogen 

om te betalen en het RECHT op kwijt-

schelding om maar wat te noemen. 

 

Kijk wat verzelfstandiging te weeg heeft 

gebracht bij die zaken die eigenlijk door 

(of vanwege) de overheid zelf geregeld 

zouden moeten worden. 

Kijk onder andere naar de gevolgen van 

privatiseren van het openbaar vervoer, 

delen van de gezondheidszorg, de 

postbezorging en vul zelf maar in.  

Dus politiek, tel je zegeningen alvorens je 

weer een stuk werk uitbesteedt aan de 

‘markt’! 
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Ik wil overigens ook gezegd hebben dat er 

nog voldoende valt te verbeteren. De 

arbeidsethos kan best hier en daar nog 

omhoog.  

 

Hulp van werkende automatisering zou 

een zegen zijn. Een flexibelere opstelling 

van de medewerkers zou prettig zijn 

omdat wel werkbehoud gegarandeerd 

wordt als wij maar wat flexibeler zijn.  

 

Waardering voor het werk dat wij als 

belastingdienstmedewerkers, in de meest 

ruime zin des woords, doen vanuit de 

politiek zou ook best eens door mogen 

klinken en ja de ‘rotte appels’ moeten wij 

ook durven te benoemen. 

 

 

 

Laten wij ook onze zegeningen tellen.  

Wij hebben werkgarantie, het salaris 

wordt op tijd betaald en de arbeidsom-

standigheden zijn doorgaans niet zo 

slecht. En last but not least, meestal 

vinden wij ons werk nog afwisselend en 

leuk ook. 

 

De moraal van mijn verhaal is dat de 

politiek moet nadenken over wat zij doet, 

aan werkomstandigheden, publieke opinie 

en wat de haalbaarheid is van al hun 

oprispingen. 

Gedegen besluitvorming en niet mee gaan 

in de waan van de dag maar visie laten 

zien onderscheidt de echte politicus/ 

politica ten opzichte van de ééndags  

(4 jaar?) vliegen. 

 

 

 

Nieuw SFB staat voor situationeel maatwerk! • Loek Schueler 

  

Onderhandelingen leiden tot veel wegen en mogelijkheden die in enkele voorlichtingsbijeen-

komsten worden toegelicht om als medewerker gefundeerd mee te kunnen beslissen. 

 

Als geograaf bekijk ik de kaart kritisch 

alvorens ik een vakantiebestemming 

selecteer. Een criterium staat bovenaan: 

Wijzen de hoogtelijnen op de aanwezig-

heid van bergen? En als de kogel dan 

eenmaal door de kerk is, koop ik maar al 

te graag een gedetailleerde kaart van 

het gebied om me alvast te vergapen 

aan de wandelmogelijkheden en lijkt 

het thuis al dat ik op een van de 

toppen sta. 

In mijn werk heb ik me de 

afgelopen maanden bezig 

gehouden met het nieuwe 

Sociaal Beleid Rijk. Na het 

kennismakingsgesprek met 

minister Spies, werd de koppeling met het 

vastgelopen CAO overleg losgelaten. De 

weg was vrij om in ieder geval aan iets te 

gaan bouwen, namelijk aan vernieuwend 

en modern sociaal beleid.  

 

De urgentie was hoog omdat wij het ARAR 

onvoldoende vinden en de druk nam toe 

door het groeiend aantal reorganisaties, 

zoals ook bij de Belastingdienst!  

 

Onze CNV 'Mindmap' was voor deze 

besprekingen werkzekerheid, flexibilise-

ring en mobiliteit in een veilige context, 

solidariteit tussen werknemers-

generaties, structurele afspraken en 

eigen regie medewerkers.  
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De ‘Mindmap’ van de werkgever was iets 

anders, maar uiteindelijk ben ik tevreden 

met de gezamenlijke kaart die nu bij u 

voorligt. U kunt tot en met 9 juli aan-

staande  uw stem hierover uitbrengen.  

 

Het beleid is niet te vergelijken met het 

eerdere verlopen Sociaal Flankerend 

Beleid, want dit 

beleid kent een 

sluitende aanpak 

voor ambtenaren 

wiens functies is 

komen te ver-

vallen! Dit bete-

kent werkzeker-

heid voor u! 

Uiteraard is het 

geven en nemen 

en hebben we het 

last in first out 

principe los moeten laten en is daarvoor 

een principe op basis van afspiegeling  

-volgens UWV leeftijdscohorten- in de 

plaats gekomen. Bovendien is na 12 

maanden een passende functie, ook een 

functie buiten het rijk maar binnen ABP 

sectoren. 

 

Het totale pakket is te vergelijken met een 

gedetailleerde kaart, met veel informatie 

en uiteindelijk ook veel diverse paden en 

mogelijkheden, passend bij de situatie. In 

een oogopslag zal niet iedereen direct 

weten wat het nieuwe beleid behelst.  

 

Daarom zorgen wij voor de nodige toe-

lichting om het gedetailleerde verhaal 

goed aan u uit te leggen, zodat u goed 

weet waarover u kunt 

stemmen.  

 

In regionale 

bijeenkomsten lichten 

Jorick de Bruin en ik 

het beleid graag toe. 

Veel informatie staat 

ook op onze website 
www.mijnvakbond.nl/rijk  

Tot slot roep ik u op 

om uw stem uit te 

brengen! 

 

Al wandelend over de kleine bergpaden, 

kan ik hopelijk terugblikken op een goede 

uitkomst voor de rijksambtenaren  en zal 

ik na gaan denken over de nieuwe kaart 

voor onze inzet van een CAO Rijk. 

Uiteraard reken ik dan ook op u om mee 

te denken en mee te beslissen! 

 

Fijne zomerperiode!

http://www.mijnvakbond.nl/Stemmen-Sociaal-Beleid-Rijk
http://www.mijnvakbond.nl/rijk
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IJzige stilte • Han Bekker 

 

IJzige stilte is de omschrijving die ik geef 

aan het lawaai rondom de onderhandelin-

gen in relatie tot onze CAO. Ik ervaar dit  

zo omdat er heel veel gebeurt op allerlei 

gebieden die allemaal weer lijken samen 

te komen in die onderhandelingen. Daarbij 

denk ik aan het eindigen van het Sociaal 

Flankerend Beleid van de Belastingdienst 

op 1 januari 2012 in combinatie met alle 

mooie plannen die de Haagse politiek met 

ons voor heeft, het zogenoemde  

‘lenteakkoord’. 

 

Al dit lawaai (rumoer) heeft gevolgen voor 

ons allen. Immers dit veroorzaakt onze-

kerheid en geeft een gevoel van onveilig-

heid. Enige tijd terug was er ook al veel 

rumoer, want vele collega’s ontvingen een 

brief waarin zij konden lezen dat zij 

behoorden tot een groep medewerkers 

waar sprake is van boventalligheid, de 

‘fase 2’ brief. Dit veroorzaakte bij velen 

een naar gevoel, maar er was wel een 

sociaal flankerend beleid. Echter eind 

2011 eindigde het sociaal flankerend 

beleid en kort daarvoor werden de ‘fase 2’ 

brieven ingetrokken. Helaas geen einde 

van de zorg, want het intrekken van die 

brieven betekent niet dat er geen sprake 

meer is van boventalligheid, dus er staat 

ons nieuwe onzekerheid te wachten. 

Gelukkig hebben de onderhandelaars van 

CNV Publieke Zaak, maar ook die van de 

andere vakorganisaties niet stil gezeten. 

Voor de meesten van ons voerden zij 

onzichtbaar en in volstrekte stilte overleg 

met de minister van BZK. De eerste 

contouren van een nieuw sociaal flanke-

rend beleid worden zichtbaar en het 

moment om de stilte te doorbreken is 

aangebroken. Op korte termijn zullen er 

daarom ledenraadplegingen worden 

georganiseerd om het nieuwe sociaal 

flankerend beleid kenbaar te maken. Dat 

is het moment waarop wij als leden de 

stilte mogen doorbreken en kunnen rea-

geren op het resultaat. Een resultaat waar 

altijd wel commentaar op te leveren is, 

maar bedenk daarbij altijd dat het een 

utopie is om iets te bereiken waar ieder-

een zich volledig in kan vinden. Dat bete-

kent dat jouw wens teniet gedaan kan 

worden door de wens van een ander lid. 

Het uitgangspunt is immers dat het voor 

al onze leden acceptabel is en mensen 

zoveel als mogelijk werk houden. 

 

Wat de CAO betreft ben ik minder opti-

mistisch, maar wellicht weten onze 

onderhandelaars toch nog een prachtig 

konijn uit de hoed te toveren. Ik heb veel 

vertrouwen in de deskundigheid van onze 

onderhandelaars, maar besef dat zij het 

moeilijk krijgen.  

 

Zo is er een “lenteakkoord” waarbij wij 

geconfronteerd worden met een nullijn 

voor twee jaar. Wordt daarmee vergeten 

dat wij in 2011 ook al op een nullijn 

stonden? Is een nullijn wel een nullijn, 

zonder koopkrachtcompensatie? Heeft de 

verhoging van de BTW geen gevolgen op 

onze koopkracht? Zo kan ik nog wel even 

doorgaan. Met andere woorden, al die 

vragen met vage of wollige antwoorden 

waar niemand iets aan heeft lossen niet 

ons probleem op.  
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Ondanks dit probleem kan ik nog wel aan 

mijn verplichtingen voldoen en nog wel 

rondkomen van mijn inkomen, maar het 

maakt mij en mijn collega’s somber. Ik zie 

en hoor hier steeds meer ambtenaren 

over praten, dus dit leeft sterk. Dit alles 

leidt tot onzekerheid, angst en verkram-

ping. Tegelijkertijd wordt van ons een 

optimale flexibiliteit verlangd als het gaat 

om mobiliteit als gevolg van inkrimping of 

sluiting van kantoren. Helaas hoor ik nie-

mand adviseren bij wat je moet doen als 

mobiliteit je dwingt je huis te verkopen, 

wat voor menigeen niet of nauwelijks zon-

der verlies kan. 

 

Tijdens mijn over-

wegingen op 

IJsland, een gepaste 

omgeving bij 

gedachten aan een 

ijzige stilte, ben ik 

mij gaan afvragen 

of een ijzige stilte 

wel de juiste om-

schrijving is. De 

achtergrond van 

die twijfel is dat 

het klimaat wel 

ijzig is, maar er 

zijn veel 

‘geysirs’, een niet Nederlands woord voor 

heetwaterbronnen. Het water is vlak 

onder de oppervlakte (nog onder druk) 

soms honderden graden heet en ver-

warmd de grond en de omgeving. Op het 

gebied van sociaal flankerend beleid zijn 

er gelukkig ontwikkelingen. Onze bond 

informeert ons daar goed en snel over en 

is dus allesbehalve stil. Die stilte is vooral 

aan de kant van de werkgever.  

 

Een ‘geysir’ is dan ook een mooie meta-

foor voor CNV Publieke Zaak. Een bond 

waar wij ons kunnen warmen en die ons 

een veilig gevoel kan bieden, maar niet 

zonder de steun van haar leden. 

 

Het is zaak dat de leden en CNV Publieke 

Zaak met elkaar blijven communiceren, 

waarbij wij de onderhandelaars niet met 

lege handen op pad sturen, maar met 

onze wensen. Om dit te bereiken is het 

belangrijk dat alle leden de ledenraadple-

gingen bezoeken en hun mening geven. 

Om een resultaat te bereiken waar wij blij 

van worden is voor onderhandelaars 

alleen bereikbaar als zij onze wensen 

kennen. Laat hun dus niet in het onge-

wisse, maar benut alle kans op dit terrein.  

 

Wordt wakker en doorbreek de stilte.
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2012 - Het jaar van de invordering • Deurwaarder  

 

Gekozen worden voor het thema van het jaar 

moet aanleiding zijn om een gat in de lucht 

te springen. Het jaar 2012 is dan ook voor de 

invordering het moment om een gat in de 

lucht te springen. Maar een rondje langs de 

(invorderings) velden leert ons als vakbond 

dat het moment om een gat in de lucht te 

springen voor de invordering nog te vroeg is. 

Al jaren wordt er geroepen dat we met min-

der mensen meer en beter werk moeten 

doen. We moeten keuzes maken en “slim-

mer” invorderen. In het jaar van de invorde-

ring is hier geen verandering in gekomen. 

Nog steeds worden bakhouders wegbezui-

nigd en met het voortdurend verkleinen van 

de formatie in de invordering wordt met 

kunstgrepen, als ‘Oninbare Posten-

PARKeer bakken’ voor posten tot  

€ 5000,- de werkdruk wat verlicht. Dit 

knaagt bij veel invorderaars aan het recht-

vaardigheidsgevoel en bij de politiek en het 

management is het angstvallig stil. Het 

regeerakkoord is namelijk heilig en we 

moeten naar een kleinere overheid. Dit alles 

om de staatskas weer op orde te brengen.  

 

Het effect van deze ongebreidelde bezuini-

gingen werkt bij de invordering averechts. 

Het totaal van de oninbare vorderingen is de 

afgelopen jaren gestegen tot € 15.6 miljard. 

Men mag niet de illusie hebben dat dit geld 

voor 100% binnen komt, want dat is een 

utopie. De oorzaak is dat het vaak handelt 

om faillissementen. Inmiddels vindt de poli-

tiek het nu ook te gortig en begint zich te 

roeren. Zo horen wij ineens de vraag: “kan 

de invordering niet worden uitbesteed?” In 

de vaart om deze vraag te stellen bekruipt 

mij en vele anderen het gevoel of men wel 

gekeken heeft naar de kosten. Het is alge-

meen bekend dat het uitbesteden van werk 

duurder is dan het zelf uitvoeren. Helaas 

lijkt het er op dat de heren en dames politici 

vergeten zijn dat zij een niet geringe 

bijdrage hebben geleverd aan de grote bak 

oninbare schuld. Zo noem ik maar als voor-

beeld het ongecontroleerd uitbetalen van 

(onterechte) toeslagen en het blijven bezui-

nigen op personeel. Iedere invorderaar weet 

dat hoe langer je wacht met invorderen hoe 

moeilijker het wordt om alsnog iets binnen 

te krijgen. De oplossing is dus niet aan het 

eind weer eens een noodverband te leggen 

maar aan de voorkant de invordering beter 

regelen. Bij de invordering wordt niet voor 

niets gezegd dat iedere invorderaar zich 

dubbel en dwars terugverdiend. Om de 

staatskas weer op orde te krijgen moet je 

uiteraard wel bezuinigen, maar niet zonder 

erbij na te denken. Geen enkele ondernemer 

zal een euro bezuinigen om vervolgens tien 

euro te verliezen.  

Ook bij de Belastingdienst kennen we het 

principe van kosten en baten. Door in de 

invordering te investeren voorkom je invor-

deringsachterstanden die vervolgens onin-

baar moet worden geleden en waarvan je 

aan het eind via kunstgrepen nog iets pro-

beert te redden. Dus bezuinigen is nodig, 

maar zonder naar de gevolgen te kijken 

kortzichtig en slecht voor de staatskas.  

 

Wij roepen dan ook alle verantwoordelijke 

politici en bestuurders op om in het jaar van 

de invordering eens goed na te denken over 

de ingeslagen weg. Weg met de doelmatig-

heidsgrenzen en gewoon invorderen.  

Onze oproep als vakbond is dan ook: zorg 

dat voor het einde van het “jaar van de 

invordering” niet alleen de invordering een 

gat in de lucht springt, maar ook dat de des-

kundige invorderaars vooral op een enthou-

siaste en gemotiveerde manier het werk 

kunnen doen waar zij goed in zijn.  

 

Dan zal het aantal oninbare posten zeker 

afnemen, niet door cosmetische ingrepen, 

maar door het innen van echte euro’s. 
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Concentreren, tenzij… en de rol van de medezeggenschap • Jan Fonhof 

 

Het onderwerp ‘Concentreren, tenzij…’ 

houdt de gemoederen al geruime tijd 

bezig. Aan dit onderwerp is de 

huisvesting van de Belastingdienst 

bijna onlosmakelijk gekoppeld. 

 

Op het moment dat ik dit stuk 

schrijf (15 juni 2012) is het voor-

genomen besluit rondom de 

concentratiebewegingen nog 

niet gepubliceerd. Wel is de 

denkrichting bekend. Daar-

over is de afgelopen maan-

den ongetwijfeld al veel 

gezegd. 

 

Vermoedelijk zal publica-

tie van het voorgenomen 

besluit 15 juni of direct 

daarna plaatsvinden. De 

medewerkers worden daarover zo 

spoedig mogelijk, op een soortgelijke 

wijze als in februari is gebeurd bij het 

openbaar maken van toen geldende 

denkrichting, door het lokale 

management (M1) geïnformeerd.  

 

Na de gepubliceerde denkrichting 

in februari jl. is de medezeggen-

schap nog meer bij dit proces betrokken 

geraakt. Vorig jaar is het Middel Lange 

Termijn Plan (MLTP) afgeprocedeerd en 

daarin was onder andere het beleidsuit-

gangspunt dat processen uit de segmen-

ten Semi Massale Processen (SMP) en 

Particulieren Dienstverlening en Bezwaar 

(PDB) worden geconcentreerd, tenzij dit 

niet kan of onverstandig lijkt. 

 

Ook verschillende medewerkers hebben 

zich in de discussie gemengd en hebben 

wijzigingsvoorstellen en mogelijke verbe-

teringen bij de landelijke medezeggen-

schap aangedragen. 

 

Zoals het er nu uitziet worden die voor-

stellen geheel of gedeeltelijk overge-

nomen door de dienstleiding. Daaruit 

blijkt dat medewerkers vanuit hun 

deskundige dagelijkse praktijk ge-

lukkig serieus worden genomen. 

De dienstleiding heeft ingezien 

dat er duidelijke verbeteringen 

ten opzichte van de oorspron-

kelijk denkrichting aange-

bracht kunnen worden. Ik 

besef dat waarschijnlijk niet 

alle inbreng heeft geleid tot 

wijzigingsvoorstellen. Maar ik ben wel 

blij dat inspraak van medewerkers en 

medezeggenschap toch tot meer 

verstandige richtingen  heeft opgeleverd. 

Ook de bedenkers van de oorspronke-

lijke denkrichting (lees: het MT van de 

Belastingdienst) zijn nu die mening 

toegedaan. Maar volgens mij kan 

het toch nog anders. 

 

Zoals ik al aangaf heeft concentratie van 

SMP en PDB ook gevolgen voor de 

huisvesting. Eerder is al eens uitgespro-

ken dat we ons als Belastingdienst zouden 

gaan concentreren op 12 rijksknooppun-

ten. Dat voornemen is onder politieke en 

medezeggenschapsdruk aangepast en 

lijkt van tafel. In de Meerjarenvisie Huis-

vesting Belastingdienst wordt nu de term 

‘vraagbundelingslocaties’ genoemd. 
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Intern wordt bij de Belastingdienst nu 

onderscheid gemaakt tussen ‘concentra-

tiekantoren’ en ’toezichtskantoren’. De 

‘concentratiekantoren’ 

worden in de wandel-

gangen ook wel de 

blauwe backoffice kan-

toren genoemd. Die 

backoffice kantoren zijn, 

zo lijkt het, voor de 

dienstleiding feitelijk dé 

kantoren waarop onze 

dienstleiding zich echt 

wil richten. Toezichts-

kantoren worden op 

termijn uitgefaseerd 

voor wat betreft de nu 

nog aanwezige of bin-

nenkort toe te wijzen 

administratieve proces-

sen. Tijdelijk dus ! 

 

De blauwe toezichts-

kantoren krijgen geen 

geconcentreerde pro-

cessen toegewezen. 

Natuurlijk kunnen onze 

SMP en PDB processen niet in één keer in 

een big bang omgaan. Dat snapt inmiddels 

iedereen. Dat betekent dat op de 

toezichtskantoren tijdelijk nog admini-

stratieve processen blijven. Maar…deze 

kantoren worden wel uitgefaseerd. Dat 

betekent dat geleidelijk aan alle proces-

sen worden overgebracht naar backoffice 

kantoren en dat toezichtskantoren al die 

processen kwijtraken. Voeg daarbij het 

natuurlijk verloop en je ziet dat er een 

moment komt waarop bepaald gaat wor-

den dat de nog resterende administratieve 

processen die dan nog in afgeslankte 

vorm op een toezichtskantoor  voorhan-

den zijn, uitgefaseerd worden. Vanaf dat 

moment rest er op een toezichtskantoor 

alleen nog maar (fysiek) toezicht. Vaak 

ook nog op basis van alleen maar aan-

landplekken.  

 

Er is inmiddels ook een Meerjarenvisie 

Huisvesting Belastingdienst gepresen-

teerd. Deze meerjarenvisie is ook aan alle 

medewerkers bekendgemaakt via een 

beeldkrantbericht van onze directeur-

generaal Belastingdienst op 29 mei jl. 

Ik verwijs daar graag naar.  
http://www.belastingnetportaal.nl/beeldkrant/20

12/05/peter-veld-ik-kan-en-wil-de-onzekerheid-

niet-wegpraten/ 

 

Deze meerjarenvisie is bedoeld als bouw-

steen voor een veel omvattender huisves-

tingsplan, het zogeheten Masterplan Rijk 

dat wordt opgesteld door het ministerie 

van BZK. 

In een politieke afweging is bepaald dat 

elk departement zijn huisvestingsbehoefte 

inventariseert en dit aan BZK verstrekt. at 

is inmiddels gebeurd door onze 

meerjarenvisie van 14 mei 2012. Dit plan 

is besproken met de Concern 

Ondernemingsraad. Dit plan valt niet los 

te koppelen van de eerder door mij 

genoemde plannen rondom het 

concentreren van processen. Het heeft 

alles met elkaar te maken.  

 

De politiek heeft zich meermalen uitge-

sproken voor een fatsoenlijke spreiding 

van werkgelegenheid bij het Rijk over 

Nederland. Dit raakt dus ook de Belas-

tingdienst.  

 

In een Kamerdebat op 22 maart 2012 is 

door verschillende politieke partijen nog-

maals benadrukt: 

- dat reorganisaties als gevolg van 

bezuinigingen niet mogen leiden tot een 

meer dan evenredig verlies van werk-

gelegenheid in krimpregio’s en regio’s 

met een zwakke economische structuur;  

http://www.belastingnetportaal.nl/beeldkrant/2012/05/peter-veld-ik-kan-en-wil-de-onzekerheid-niet-wegpraten/
http://www.belastingnetportaal.nl/beeldkrant/2012/05/peter-veld-ik-kan-en-wil-de-onzekerheid-niet-wegpraten/
http://www.belastingnetportaal.nl/beeldkrant/2012/05/peter-veld-ik-kan-en-wil-de-onzekerheid-niet-wegpraten/
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- dat reorganisaties versterkend dienen te 

zijn voor krimpgebieden; 

- dat pijn van inkrimpen van rijksdiensten 

eerlijk moet worden verdeeld over het 

land; 

- dat niet moet worden toegewerkt naar 

twaalf concentratiesteden. 

 

Bovengenoemde opvattingen zijn de 

afgelopen jaren in meerdere Kamer-

moties vastgelegd en die moties werden 

gelukkig telkens breed ondersteund door 

de partijen in de Tweede Kamer. Kortom, 

we kunnen dit zo maar niet naast ons 

neerleggen en de Belastingdienst zal zich 

hier naar mijn mening aan moeten con-

formeren. Dat is wel zo chique. Dan druk 

ik me nog voorzichtig uit. 

 

Daarom zou het, eendachtig de politieke 

uitspraken, juist ook moeten gaan gelden 

voor SMP en PDB processen. Volgens mij 

moet het niet zo moeilijk zijn om juist in 

een tijd van digitale vooruitgang proces-

sen of delen daarvan meer te spreiden en 

tot een bestuurlijke concentratie over te 

gaan. Dat biedt de wat zwakkere regio’s in 

ons land ook de mogelijkheid om Rijks-

werkgelegenheid op administratief gebied 

te behouden. Ik zeg dan wel eens tegen 

collega’s dat dan je kinderen en mogelijk 

kleinkinderen ook nog een kans maken 

om bij de Belastingdienst in een admini-

stratief proces werkzaam te zijn.  

 

Zonder de Randstad te kort te willen doen 

kan wel gesteld worden dat de werkgele-

genheid in de Randstad, zeker over een 

paar jaar, enorm onder druk staat. Iedere 

werkgever vecht tegen die tijd voor poten-

tiële werknemers. Mijn inschatting is dat 

het Rijk die slag daar gaat missen. 

Althans de kans daarop is daar veel groter 

dan in een gebied dat tot de periferie 

behoort. Daarom zou het Management er 

wijs en zeer verstandig aan doen om toch 

ook maar definitief SMP en PDB proces-

sen op de geplande toezichtskantoren in 

te boeken én te behouden. 

Ik realiseer me dat de grote lijn tot nu toe 

anders uitwijst maar beter ten halve 

gekeerd dan ten hele gedwaald. Mijn 

oproep aan dienstleiding en medezeggen-

schap is:  

 

Ga toezichtskantoren niet op termijn uit-

faseren maar behoud administratief werk 

op die locaties. Het is beter voor de dienst 

en de medewerkers. Een voorbeeld van 

processen die blijvend aan toezichtskan-

toren zouden kunnen worden toebedeeld 

zijn (landelijke) specials.  

 

Als de wil er werkelijk is en iedereen over 

zijn/haar schaduw heen zou willen stap-

pen dan zijn er naar mijn stellige overtui-

ging ook nog wel andere onderdelen dan 

specials van SMP en PDB te benoemen 

die redelijk eenvoudig afgezonderd kun-

nen worden voor toedeling aan toezichts-

kantoren in bijvoorbeeld Zeeland, 

Limburg, Twente en Drenthe. 

  

Geef de periferie perspectief, eenduidig de 

politieke opvattingen! 
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Laag hangend fruit • Ko Os 

 

’Quick-wins’, ’laag hangend fruit’, ’cherry-

picking’ (of “sherry-picking”zoals mijn 

oudtante altijd zei, maar zij bedoelde wat 

anders) zijn momenteel ‘de’ trending 

topics in de beleidswereld. Zij zijn hot.  

 

De (verander-) manager of kwartiermaker 

komt, eist snel resultaat, pakt de korte 

termijn winst en vertrekt, daarbij het 

bedrijf in verwarring achterlatend. Men is 

niet meer ingesteld op het uitvoeren van 

de reguliere taken. 

       

Neem nu een willekeurige fruitkwekerij. 

Men wil snel winst halen. De aangestelde 

verandermanager weet daar wel raad 

mee. Voor een meer dan riant salaris 

belooft hij gouden bergen voor het bedrijf. 

Hij start in de zomer met 

de fruitplukkers 

dagelijkse 

LEAN ses-

sies. Dat 

moet na-

tuurlijk 

onder de 

fruitbomen 

plaatsvinden. 

Want heen en weer 

lopen naar het schaftlo-

kaal kost teveel productietijd. 

Op de bomen worden grote plan-

borden aangebracht en men kijkt tij-

dens de sessie omhoog of de appelen al 

rijp zijn. Nu zijn, natuurlijk door het dichte 

lover, alleen de laaghangende appels te 

zien. De medewerkers proberen de ver-

andermanager te overtuigen dat boven de 

bladeren nog veel meer appels hangen 

van betere kwaliteit. Maar zoals gewoon-

lijk gelooft de teamleider alleen in wat hij 

ziet en luistert niet. Zijn motto is: “Door te 

luisteren naar de mensen verandert er 

niets”. 

De manager gaat af op objectieve criteria. 

Hij ziet niet alleen laaghangende appels, 

maar ook een stel overbodige ladders. De 

eerste quick-win is in de pocket. Door de 

verkoop van de ladders is de kaspositie 

van het bedrijf sterk toegenomen. Om een 

lang verhaal kort te 

maken; in september 

laat hij de medewer-

kers het laaghangende 

fruit plukken. Strijkt 

vervolgens de afge-

sproken bonus op en 

vertrekt naar elders, 

het bedrijf zonder lad-

ders maar met rottend fruit in de bomen 

achterlatend. 

 

Onlangs las ik in een zwartboek over de 

Belastingdienst, dat die domme mede-

werkers miljarden euro’s op straat lieten 

liggen. Nu weet elke rechtgeaarde mede-

werker, dat het gewoon niet mogelijk is 

om 100% te innen. Met name binnen de 

wereld van de belastingdeurwaarders 

wordt sinds jaar en dag genuanceerd 

gekeken of men nu (het laaghangende 

fruit) int en het bedrijf naar de kelder 

helpt of dat men het hooghangende fruit 

ook ziet en het bedrijf respijt geeft.  

 

Na meldingen in het AD, is het schijnbaar 

aantrekkelijke laaghangende ’oninbare’ 

fruit zo aanlokkelijk, dat men niet kan 

wachten het zelf te plukken. 

 

Externe deurwaarders gaan het varkentje 

wel even wassen.  
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Een reactie op het Lenteakkoord 2012 • Theo Schelbergen 

 

Het zogenoemde Lenteakkoord 2012, 

draagt de titel “Begrotingsakkoord 2013: 

Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd” 

De inleiding luidt: 

“Gezonde overheidsfinanciën 
zijn van essentieel belang. 
Sinds de tweede helft van 2011 
zijn we geconfronteerd met 
nieuwe onzekerheden en 
tegenvallende economische 
ontwikkelingen. Nederland is 
opnieuw in een recessie terecht 
gekomen en ook voor de 
komende jaren wordt een lage 
economische groei verwacht. 
Als gevolg hiervan dreigden de 
overheidsfinanciën voor 2013 
verder te verslechteren. In de 
ontstane politieke situatie 

enz.” 

 

Ga je het Begrotingsakkoord 2013 vervol-

gens doorlezen, dan zie je veel zaken die 

direct dan wel indirect ’pijn’ gaan doen. 

Drie er van wil ik toch even belichten 

omdat wij als ambtenaar hierbij genoemd 

zijn dan wel mee te maken krijgen. 

 

Collectieve sector 
 
Additionele nullijn ambtenaren (incl. Politici en Hoge 
Colleges van Staat; excl. Zorg en uitkeringsgerechtig-
den) vanaf 2012 

 

De lonen van ambtenaren worden bevro-

ren gedurende een periode van twee jaar, 

ingaande 1 januari 2012.  

Deze komen bovenop de twee eerdere 

nullijnen uit 2010 en 2011. In totaal heb-

ben we dan te maken met een nullijn voor 

vier jaren.  

Nu is dit voor ambtenaren die werkzaam 

zijn in de sector Rijk niet helemaal waar. 

Onze vorige CAO Rijk had een looptijd van 

2007 tot en met 2010.  

Per 1 april 2009 hebben de ambtenaren in 

de sector Rijk een laatste salarisaanpas-

sing gehad, een verhoging van 2% en in 

2010 is de eindejaarsuitkering een vol-

waardige 13e maand geworden. De toen-

malige minister van BZK heeft in 2010 

meerdere pogingen gedaan om deze CAO 

open te breken, met de bedoeling de groei 

van de eindejaarsuitkering naar een vol-

waardige 13e maand ongedaan te maken. 

Per saldo hebben wij dan te maken met 

drie jaren geen salarisaanpassing. Vanaf 

2011 hebben wij nog (steeds) geen CAO. 

 

Departementale taakstellingen 

 

Op dit moment is onze dienst al behoorlijk 

in beweging. Werkzaamheden worden of 

zijn al gecentraliseerd en het aantal 

belastingkantoren wordt de komende tijd 

beduidend naar beneden bijgesteld en 

gesloten. Welke taken/werkzaamheden 

zullen vervallen is nog niet duidelijk. Wel 

is duidelijk dat door de sluiting van 

kantoren collega’s meer moeten reizen 

dan voorheen. Wat opvalt is dat in de 

plaatsen waar kantoren mogelijk worden 

gesloten, het openbaar vervoer niet opti-

maal georganiseerd is.  

 

Op dit moment ligt er ter raadpleging een 

Sociaal Beleid: Van werk naar werk. 

Jammer dat we nu geen CAO hebben.  

Het Sociaal Beleid had hier mogelijk 

onderdeel van kunnen uitmaken, zeker als 

onderdeel van bespreking. Nu krijg je het 

gevoel tegen de muur te worden gezet. 
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Mobiliteit 
 
Afschaffen onbelaste reiskostenvergoeding voor woon- 
werkverkeer en maatregel auto van de zaak 

 

De afschaffing van deze maatregel heeft 

de intentie om de automobiliteit terug te 

dringen zodat dit bijdraagt aan minder 

filedruk en minder CO2 uitstoot. Men 

hoopt ook dat mensen dichter bij hun 

werk gaan wonen.  

 

Maar wacht eens. In de aanhef van het 

begrotingsakkoord 2013 las ik dat de BV 

Nederland in crisistijd verkeerd. Het 

Nederlandse gezin heeft er dus ook last 

van. Een eigen woning hebben en de 

partner ook nog eens leuk werk. Als straf 

krijg je, wanneer je blijft wonen en gaat 

reizen, wel een geweldige bruto loonsver-

hoging die ook nog eens op je netto inko-

men gaat drukken waardoor je nog 

minder te besteden hebt. Je directe lasten 

gaan omhoog zodat er voor levensonder-

houd minder te besteden zal zijn.  

 

Mocht onze werkgever overwegen om de 

reiskosten te bruteren, hoeveel collega’s 

leveren we daar dan voor in?  Als deze 

stap gezet zou worden dan neemt het 

bruto inkomen nog meer toe. Mocht je nu 

mogelijk nog recht hebben op zorg- en 

huurtoeslag, dan kan je dit straks ook wel 

vergeten. Het ligt toch allemaal wel erg 

complex. 

 

Woensdag 12 september aanstaande 

mogen wij weer gaan stemmen voor de 2e 

Kamerverkiezingen. 

Inmiddels zullen de verkiezingspro-

gramma’s van alle politieke partijen 

bekend zijn. Tijdens het schrijven over dit 

onderwerp was al duidelijk dat er maar 

één politieke partij zijn rug recht wil 

houden. Zijn andere vier vrienden die dit 

akkoord mede hebben ondertekend zijn al 

min of meer terugtrekkende bewegingen 

aan het maken met betrekking tot het 

onderdeel mobiliteit.  

 

Ik weet even niet wat ik hiervan moet 

denken. In ieder geval adviseer ik: ga 

stemmen op 12 september en laat je stem 

niet verloren gaan. 

 

Stem wijs. 
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Interdepartementale Commissies en gesprekscyclus • Rien Karreman 

 

Rijksbreed zijn er diverse Interdeparte-

mentale Commissies (IC). In deze com-

missies worden onderwerpen rijksbreed 

besproken, afgestemd en besloten. Hierbij 

spelen zaken als harmonisatie, eendui-

digheid, efficiency en één werkgever Rijk 

een rol. Zo zijn er onder andere 

commissies op het gebied van organisatie 

en personeel (ICOP), bedrijfsvoering 

(ICBR), automatisering (ICCIO).  

De afspraken en besluiten van de 

commissies hebben weer hun gevolgen en 

effecten voor de afzonderlijke ministeries.  

 

Al langere tijd is in het ICOP gesproken 

over de harmonisatie van de gespreks-

cyclus (voortgangs/functionerings-

gesprekken en beoordelingen). In het 

ICOP van juli 2011 heeft men ingestemd 

met een aantal voorstellen, o.a. dat er bij 

elk ministerie in een functionerings-

gesprek minimaal acht verplichte onder-

werpen worden besproken met de mede-

werkers.  

Voor de Concern Ondernemingsraad (COR) 

was dit aanleiding om te komen met een 

initiatiefvoorstel inzake de harmonisatie 

gesprekscyclus. 

 

Initiatiefvoorstel COR 

De COR heeft in de overlegvergadering 

met de directeur-generaal (DG) van 15 

maart 2012 formeel een initiatiefvoorstel 

gedaan. Dit voorstel houdt een beleidswij-

ziging in, inzake de gesprekscyclus van 

leidinggevenden met medewerkers bij de 

Belastingdienst. Concreet betekent dit 

voor de Belastingdienst het invoeren van 

het functioneringsgesprek als het formele 

gesprek, waarbij minimaal de acht in het 

ICOP afgesproken gespreksonderwerpen 

verplicht besproken worden.  

 

 

De beoordeling als verplichting zal dan 

vervallen. Deze blijft wel behouden in 

geval van juridische of arbeidsrechtelijke 

stappen, of voor het geval de medewerker 

hierom verzoekt. 

 

De COR heeft naast een aantal al in het 

ICOP genoemde doelen (zoals meer uni-

formiteit als onderdeel van één werkgever 

Rijk, een herkenbare standaard, efficiënte 

bedrijfsvoering en minder lastendruk door 

deregulering, harmonisering en vereen-

voudiging )de volgende argumenten: 

 

 Functionerings/voortgangsgesprekken 

zijn tweezijdig en een beoordeling is 

eenzijdig gericht. In de ontwikkelingen 

binnen de organisatie waarbij we aan 

onze medewerkers vragen om vorm te 

geven aan de eenvoudig 

aanspreekbare Belastingdienst past 

een eenzijdig opgemaakt oordeel niet 

meer. We gaan uit van gerechtvaardigd 

vertrouwen richting onze 

belastingplichtigen en daarbij past dan 

ook een gerechtvaardigd vertrouwen 

richting onze eigen medewerkers.  

Op deze manier kan een nieuwe impuls 

worden gegeven aan het belang dat we 

als organisatie stellen aan de eigen 

verantwoordelijkheid van de 

medewerker voor zijn eigen 

ontwikkeling. Voor de leidinggevende is 

dit weer een impuls aan zijn rol als 

coach voor de medewerker. 

 

 Onderwerpen als leiderschap en 

employability worden zo verankerd in 

de gesprekscyclus en krijgen zo een 

nog duidelijkere relatie met het werk. 
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De acht verplichte onderwerpen conform 

de in het ICOP afgesproken minimum-

variant zijn: 

 

1. terugblik: resultaten van het vorige 

jaar,  

2. terugblik: arbeidsomstandigheden 

(inclusief verzuim) van het vorige 

jaar, 

3. vooruitblik: te leveren resultaten voor 

het komende jaar 

4. vooruitblik: arbeidsomstandigheden 

voor het komende jaar, 

5. interne en externe integriteit, 

6. de ontwikkeling van de medewerker, 

7. de loopbaan c.q. mobiliteit van de 

medewerker, 

8. bepalen (extra) beloning. 

 

De COR pleit er niet voor om maar één 

gesprek per jaar te houden. Belangrijk is 

en blijft dat de leidinggevende en de 

medewerker met elkaar in verbinding zijn 

en dat de zaken welke in het formele 

functionering/voortgangsgesprek bespro-

ken worden, voor beide niet als een 

verrassing komen. 

 

Alvorens dit voorstel in te voeren heeft de 

COR ook een implementatie- en 

communicatietraject voorgesteld.  

Ook ziet de COR een koppeling met de 

invoering van het nieuwe verplichte  

P-direktformulier voor de vastlegging van 

het functioneringsgesprek.   

Belangrijk bij dit implementatie- en  

communicatietraject is dat er o.a. aan-

dacht wordt besteed aan: 

- Het belang van commitment, 

verantwoordelijkheid en kwaliteit bij 

leidinggevenden van begeleiding van 

medewerkers. 

- Het belang van de kwaliteit van de 

dialoog en gespreksvoering.  

 

Verder heeft de COR voorgesteld dat de 

opleidingen voor managers op dit gebied 

worden aangepast aan de nieuwe situatie, 

worden geïntegreerd in de management-

opleiding en dat er een opleiding/EP voor 

de medewerkers komt, indien hier 

behoefte aan bestaat.  

Als invoeringsdatum heeft de COR  

1 januari 2013 in gedachte. 

 

De DG heeft het voorstel van de COR posi-

tief ontvangen. Alvorens een besluit te 

nemen zal hij zich laten adviseren door 

zijn Human Resource afdeling op het 

directoraat-generaal Belastingdienst. Ook 

zal dit nog in het Georganiseerd Overleg 

Belastingdienst (GOBD) besproken wor-

den.  Afwachten dus. 
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Medezeggenschap vernieuwd • Cor Meijer 

 

Begin juni 2012 heeft de directeur-gene-

raal Belastingdienst (DG) zijn besluit ge-

publiceerd over de medezeggenschap bij 

de Belastingdienst, gebaseerd op de 

adviezen van de Coördinatiegroep Mede-

zeggenschap (verder CG).  

De CG heeft zich vanaf half september 

2011 gebogen over zijn opdracht die als 

volgt is geformuleerd: ‘Onderzoek hoe een 

toekomstbestendige medezeggenschap er 

voor de Belastingdienst uit kan zien.’  

Daarnaast is aan de CG gevraagd naar 

mogelijkheden tot vernieuwing binnen de 

medezeggenschap. De opdrachtgevers 

waren de DG en de voorzitter van de Con-

cern Ondernemingsraad (COR).  

De CG bestond uit OR-leden, 

leden van het GOBD, M1-

leden, een medewerker 

van DG BEL en hadden 

als secretaris Nico Rijs, 

werkzaam bij DG Bel.  

 

Aan de hand van een 

groot aantal interviews bij 

de onderdelen van de 

Belastingdienst, gesprekken 

met deskundigen en met 

medezeggenschap en bestuurders 

van buiten de Belastingdienst, is ter 

afronding van het eerste gedeelte van 

de opdracht een grote 

medezeggenschapsconferentie gehouden 

in Nieuwegein.  

 

Een grote groep medezeggenschappers, 

bestuurders en jongeren waren aanwezig 

om hun mening te geven over het eerste 

product van de CG. Tijdens deze dag wer-

den kritische geluiden gehoord van jon-

geren over het functioneren van de mede-

zeggenschap. Daarnaast werd bevestigd 

wat uit de interviews naar voren kwam: 

“De verbinding tussen medewerkers 

(‘achterban’) en medezeggenschap kan 

beter, evenals de verbinding tussen OR-en 

en COR.”  

 

Voorwaar een beste huiswerkopdracht 

aan de CG om te verwerken in de adviezen 

aan DG en COR. Toch is dat gelukt. Als 

tussenstap is aan de OR-en gevraagd hun 

visie op vernieuwing medezeggenschap na 

de conferentie te bespreken en door te 

geven aan de CG. Vrijwel alle OR-en 

hebben aan dit verzoek voldaan. Na een 

goede maand zwoegen is het advies aan 

de opdrachtgevers uitgebracht.  

 

In grote lijnen stelt de CG voor de vorm 

van medezeggenschap bij FIOD, 

B/CKC, B/CFD, B/CA en IV-aanbod 

niet te wijzigen, daar blijft een OR 

op regioniveau. De 

T(ijdelijke)OR Douane wordt 

omgezet in een OR, evenals de 

TOR Landelijk Kantoor 

Belastingregio’s.  

De Tijdelijke Groepsonderne-

mingsraad (TGOR) Belastingregio’s 

wordt een GOR. Ook de COR blijf in zijn 

huidige vorm bestaan.  

 

Op 1 november worden bij vrijwel alle 

dienstonderdelen OR-en verkiezingen 

georganiseerd. Uitgezonderd die waar in 

maart 2012 al verkiezingen hebben 

plaatsgevonden.  

Bij de Douane komt er op landelijk niveau 

een ondernemingsraad en op de regio-

kantoren en het Landelijk Kantoor Douane 

een onderdeelscommissie. 

 

De zittingsperiode voor de zogenoemde 

‘Blauwe’ OR-en is in principe 3 jaar, maar 

door alle veranderingen bij de Belasting-

regio’s kan dat worden verkort. In dat 

geval wordt waarschijnlijk met voorberei-
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dingscommissies gewerkt tot de nieuwe 

structuur en besturing is afgerond. 

 

Vernieuwing bespreekt iedere OR met zijn 

eigen bestuurder. Hetzij in de vorm van 

een ‘testament’, hetzij al direct in de laat-

ste maanden van de huidige zittings-

periode. Daar zijn mooie voorbeelden van 

opgenomen in het eindrapport van de CG.  

 

Vernieuwde OR-en? 

Wat is nu het gevolg van bovenstaande 

voor ons als CNV Publieke Zaak? 

Wel, we zullen op zoek 

moeten naar kandidaat OR- 

en OC leden.  

 

 

 

 

We zullen, al is dat 

een lastige in een vergrijzende dienst, 

moeten verjongen. 

De nieuw gekozen medezeggenschap zou 

een mix moeten worden van jong en 

ervaren.  

 

Hoewel 1 november 2012 erg ver weg lijkt, 

gaat het sneller dan je denkt.  

Na de zomervakantie blijven er nog maar 

zo’n 8 weken over tot de verkiezingen. 

Verkiezingscommissies zijn inmiddels 

geformeerd.  

 

Een schone taak dus aan u als lezer om 

eens na te denken of zo’n OR-lidmaat-

schap niet iets voor u is. Denk nou niet, 

dat is niks voor mij, maar informeer eens 

bij de zittende OR-leden of woon eens een 

vergadering bij.  

Wie weet groeit dan je enthousiasme voor 

dit mooie vak.  Want dat is het. 

 

 

 

 

 

 

OR Verkiezingen 1 november 2012 • Ben Vels & Koos de Waard 

 

De directeur generaal Belastingdienst 

heeft ons als vakbond laten weten dat er 

kandidaten kunnen worden voorgedragen 

voor de komende verkiezing bij bijna alle 

onderdelen van de Belastingdienst op 1 

november 2012. Zoals het er nu voor staat 

zijn er geen OR verkiezingen bij Belas-

tingdienst/Randmeren, Belasting-

dienst/Holland Midden en de FIOD. Deze 

organisatieonderdelen hebben de verkie-

zingen in het voorjaar gehouden. 

Het CNV hecht veel waarde aan een goed 

functionerende ondernemingsraad. De 

ondernemingsraad zorgt er namelijk 

onder andere voor dat het personeel op de 

hoogte wordt gehouden van ontwikkelin-

gen in de organisatie.  

 

Daarnaast beslist de ondernemingsraad 

ook mee bij belangrijke zaken. De onder-

nemingsraad bevordert op die manier een 

goed functionerende organisatie en draagt 

zorg voor het welzijn en de belangen van 

alle medewerkers. Het CNV wil bij de 

Belastingdienst graag voor en vooral mét 

u actief aan de slag! 

 

Het is ons bekend dat veel mensen het nut 

van de ondernemingsraad onderschrijven 

en eigenlijk ook best zèlf actief zouden 

willen zijn als lid van de OR. Toch denken 
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zij vaak dat ze onvoldoende kennis in huis 

hebben van de vele zaken die aan de orde 

komen en/of dat de positie als OR-lid 

moeilijk te combineren valt met de eigen 

baan. 

 

Deze twijfels zijn onterecht. Wij willen u 

dan ook overtuigend vragen om u aan te 

melden als kandidaat voor de aanstaande 

verkiezing. Wij vragen dat natuurlijk niet 

zomaar. Wij durven dit te doen omdat wij u 

op voorhand een aantal ondersteunende 

activiteiten kunnen aanbieden die u in 

staat zullen stellen om het werk van 

ondernemingsraadslid goed en met 

plezier te kunnen uitoefenen zonder dat 

dit uw eigen functie zal schaden. 

 

Allereerst kunnen ondernemingsraads-

leden rekenen op actieve ondersteuning 

vanuit de CNV Landelijke groep Financiën. 

Met name vanuit de helpdesk die wordt 

bemand door Ben Vels en Koos de Waard. 

Zij  staan u graag met raad en daad bij. U 

staat er dus niet alleen voor.  

 

Ook kunt u via nader informatie vinden op 
www.mijnvakbond.nl/ondernemingsraden  

Naast de ondersteuning vanuit de CNV 

helpdesk organiseert het CNV voor haar 

kaderleden specifieke trainingen, cursus-

sen en coaching. 

 

Als u op zoek bent naar informatie  dan 

vragen wij u om per e-mail contact op te 

nemen met de CNV-OR Helpdesk: 

 

Ben Vels 

benvels@kpnplanet.nl (privé) 

bj.vels@belastingdienst.nl (werk) 

 

Koos de Waard  

koosdewaard@kpnmail.nl (privé) 

j.de.waard@belastingdienst.nl (werk 

of neem contact op met het lokale CNV 

aanspreekpunt. 

 

Reeds zittende ondernemingsraadleden 

die dit belangrijke werk willen blijven 

doen moeten zich opnieuw kandidaat 

stellen voor de verkiezing.

   

http://www.mijnvakbond.nl/ondernemingsraden
mailto:benvels@kpnplanet.nl
mailto:bj.vels@belastingdienst.nl
mailto:koosdewaard@kpnmail.nl
mailto:j.de.waard@belastingdienst.nl
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Themadag ‘Recht op Werk!’ • landelijk groepsbestuur Financiën  

 

Op 21 augustus aanstaande 

organiseert de Landelijke 

Groep Financiën van het 

CNV een dag voor CNV 

leden die werken bij alle 

organisatieonderdelen van 

de Belastingdienst en het 

Ministerie van Financiën. 

 

Het CNV wil graag werken 

aan een duurzame 

Belastingdienst met duur-

zaam inzetbare medewerkers. 

Uitgangspunt daarbij zijn: respect 

voor iedereen die bij de dienst werkt 

en creëren van kansen en ontwikkel-

mogelijkheden voor alle medewerkers van 

de Belastingdienst en het Ministerie van 

Financiën. 

 

Als sprekers voor deze dag zijn  

uitgenodigd: 

 

 Pieter Oudenaarden • lid bestuur CNV 

Publieke Zaak en portefeuillehouder 

Overheid 

 

 Nauman Janjau • lid CNV jongeren   

 

 Rien Karreman • kaderlid CNV en voor-

zitter COR Belastingdienst. 

 

De sprekers zullen hun licht laten 

schijnen op: uit–, in– en doorstroom van 

medewerkers. De aanwezigen krijgen 

tijdens de dag de gelegenheid op ludieke 

wijze hun persoonlijke kijk te uiten op het 

huidige en het toekomstige (strategische) 

personeelsbeleid. 

 

Tijdens de bijeenkomst worden de menin-

gen verzameld. De opbrengst van de dag 

wordt gebruikt als input van een alterna-

tief personeelsplan Belastingdienst.  

 

Voor de themadag zijn maximaal 80 plaat-

sen beschikbaar.  

Ben je lid van het CNV? Meld je aan! Stuur 

dan een e-mail naar:  
 

koosdewaard@kpnmail.nl of  

j.de.waard@belastingdienst.nl 

 

met vermelding van: 

- naam + voornaam,  

- adres,  

- postcode en woonplaats  

- e-mailadres.  

 

De bijeenkomst wordt op een centraal 

gelegen gemakkelijk bereikbare plaats 

gehouden.  

Nadere informatie over plaats, tijd en pro-

gramma volgt later. 

 

Voor deze dag geldt: Vol = Vol. 

 

Graag tot ziens op 21 augustus!  

 

  

mailto:koosdewaard@kpnmail.nl
mailto:j.de.waard@belastingdienst.nl
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Vakantietijd • Henk Akkerman  

 

Beste collega’s, 

Als u dit leest geniet het zuiden van ons 

land al van de eerste week van de zomer-

vakantie. Het midden en noorden van het 

land volgen later. Ook dit jaar is – wat mij 

betreft - weer omgevlogen. Mijn sport-

maatje zegt iedere keer als hij mij komt 

ophalen als welkomstgroet “hi Henk, 

weer een dag eerder bij ons afscheid hier 

op aarde!” Hoewel ik in het begin er toch 

even aan moest wennen, ben ik het maar 

filosofisch gaan bekijken. Hij heeft gelijk 

en het is tevens weer een moment van 

bezinning. Wij nemen na afloop van het 

sporten (spinning) dan ook maar de week 

door, zeg maar een soort van ‘Keek op de 

week’ van Kooten en De Bie. En aangezien 

je na het sporten -en onder het genot van 

een kopje koffie - heel relaxed terug kan 

kijken, zie je van veel zaken de betrekke-

lijkheid in, terwijl je nog in die week je er 

druk om kon maken. Humor ligt dan heel 

erg voor de hand. Als we zo het afgelopen 

halfjaar ook op ons werk kunnen terugkij-

ken is dat wellicht een mooie manier om 

daarna -emotioneel uitgerust- op vakantie 

te gaan. 

Ik wens u allen een mooie vakantietijd toe 

en vooral veel gezondheid voor u en de 

uwen. 

 

 

 

 

 

 

 

Prettige vakantie • landelijk groepsbestuur Financiën  
 

De leden van het landelijk groepsbestuur Financiën wensen u een 

prettige vakantietijd! Mocht het zo zijn dat u de vakantie al genoten hebt 

(of later nog gaat) dan wensen wij u veel werkplezier!  

Geniet ervan, het is u van harte gegund! 
 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording 

Financiën Actueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

Aan deze uitgave werkten mee:  

Henk Akkerman • Han Bekker • Jan Fonhof • Rien Karreman  

Sjoerd Kuipers • Cor Meijer • Ellen Rodenstein • Theo Schelbergen 

Loek Schueler • Ben Vels • Koos de Waard 

 

Reageren? denhaag@cnvpubliekezaak.nl 

http://www.mijnvakbond.nl/overheid 

mailto:denhaag@cnvpubliekezaak.nl
http://www.mijnvakbond.nl/overheid

