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Van de voorzitter • Henk Akkerman  

 

De zomer voorbij 

Nee, dat slaat niet op het financiële 

klimaat. Díe zomer moet nog komen 

en misschien kunnen onze 

CAO’s daar dan van ‘mee 

bruinen’.  

 

Uit onderzoek blijkt 

dat jongeren 

minder ambitieus 

zijn dan 

gedacht. 

Meer en 

meer 

kiezen 

zij voor een 

sociaal leven 

en gaan minder 

voor hun carrière. 

Dat lijkt verrassend 

maar zij hebben – 

wellicht beter dan wij 

ouderen – al aardig door dat 

het leven meer is dan alleen 

maar werken.  

 

Genieten van je vrije tijd, genieten van je 

gezin, familie of vrienden, genieten van 

je vrijheid van meningsuiting en van 

je vrijheid van vergadering 

(vereniging) is eigenlijk 

onbetaalbaar.  

 

Misschien moeten wij 

daar toch iets meer 

aan denken dan 

aan onze 

uitgeholde – 

zeker voor 

de 

minder 

betaalden 

in onze 

organisatie – 

CAO.  

 

Ik zeg dus niet dat wij 

tevreden moeten zijn met 

ons salarisniveau.  

Ik wil alleen maar benadrukken 

dat wij ook de andere dan de 

materiële kant niet moeten vergeten 

te waarderen.  
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Carrièrekansen bij de belastingdienst 

Zo als alles aan tijd onderhevig is, geldt 

dat in niet mindere mate voor de 

belastingdienst-opleidingen. Waren de 

ouderen onder ons gewend aan -na 

gebleken geschiktheid voor een 

bepaalde functie – het kunnen studeren 

in ‘eigen’ huis, sinds een paar jaar 

besteedt de belastingdienst de 

opleidingen uit aan externe partijen 

zoals ROC’s en andere 

opleidingsinstituten. Deze beweging is 

gemaakt omdat de werkgever 

Belastingdienst wil kunnen inspelen op 

de flexibele arbeidsmarkt. Immers als 

medewerkers een meer algemeen 

opleidingscertificaat of diploma hebben, 

zijn zij meer gewild op de arbeidsmarkt.  

 

Met deze filosofie in het achterhoofd 

heeft de dienstleiding de vakbonden en 

de Concern Ondernemingsraad 

voorgesteld om akkoord te gaan met het 

afschaffen van de niveau test. Zowel de 

COR als het Georganiseerd overleg van 

de belastingdienst (de vakbonden) zijn 

inmiddels akkoord gegaan met dit 

voorstel. Wij (CNV) zijn akkoord gegaan 

omdat in de praktijk bleek dat de 

niveautest pas op de derde plaats van 

sollicitatiegerechtigden meedeed. Met 

andere woorden twee andere partijen 

gingen voor bij de sollicitatieprocedures. 

(kandidaten van de belastingdienst met 

de vereiste vooropleiding zelf en 

externen met de vereiste papieren) Deze 

gang van zaken bracht vaak onbegrip 

teweeg en veroorzaakte teleurstellingen 

bij de kandidaten in spé met de 

niveautest.  

 

Wat is er dan voor in de plaats 

gekomen? 

 

De werkgever wil marktconforme 

opleidingen. Als medewerkers bij de 

belastingdienst kun je een opleiding 

gaan volgen nadat je een ‘schooltest’ 

met goed gevolg hebt afgelegd bij de 

school waaraan je wilt gaan studeren. 

(Let op regionale verschillen zijn niet uit 

te sluiten bij dergelijke instituten!)  

 

Uiteraard moet het een voor de 

belastingdienst relevante opleiding zijn, 

zodat je ook gefaciliteerd kunt worden 

met tijd en geld. Overleg met je 

manager is dus noodzakelijk. 
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De nadere invulling zie je eerdaags op 

de beeldkrant verschijnen en in het 

PUB1 (voorheen RPVB2) uitgewerkt. 

 

De boodschap is eigenlijk simpel maar 

vergt wel eigen inzet en 

doorzettingsvermogen. Blijf vitaal en 

blijf jezelf ontwikkelen. Zorg zelf voor de 

juiste diploma’s en dan is er ook in deze 

huidige tijd een heel mooie carrière bij 

de belastingdienst mogelijk. Zeker nu 

wij ook de komende jaren weer mogen 

werven. 

Oh ja, nu wij het toch even over werven 

hebben, er is heel veel te zeggen over 

de wijze waarop de werving 2013 is 

gebeurd. Er zijn zaken goed gegaan en 

zaken absoluut niet goed gegaan. Ook 

de dienstleiding heeft hier weet van. Dit 

is voor de DG aanleiding om een 

onderzoek in te laten stellen en eind 

november 2013 wordt de uitkomst van 

dit onderzoek verwacht. Gedane zaken 

nemen geen keer, maar ik hoop wel dat 

het naar de (nabije) toekomst toe veel 

beter gaat dan dit afgelopen jaar. Van de 

gemaakte fouten moeten wij leren, 

zeker nu de komende jaren nog steeds 

geworven mag worden. 

 
 

ONZIN 

Wij zijn een aantal keren per mail en 

telefoon benaderd met de mededeling 

dat sommige leidinggevenden druk 

uitoefenen om werk te maken van 

verplaatsen c.q. met het werk mee 

bewegen. Hoewel wij de uitgangspunten 

als vakorganisatie onderschrijven dat, 

nu er een aantal locaties gesloten 

worden en delen van het werk 

gecentraliseerd wordt, mensen ook in 

beweging dienen te komen, moet dat 

wel gebeuren met de juiste 

argumenten. Wij hebben inmiddels 

gehoord dat de mensen die kiezen om 

niet mee te gaan met hun werk in een 

flexpool geplaatst worden. Dat is juist. 

Wat echter totaal niet juist is, is dat 

                                                           
1 Personele Uitvoeringsbepalingen 
Belastingdienst 
 

gezegd wordt dat als je nà 1 januari 

2016 nog steeds in de flexpool zit (het 

einde van de garantieperiode van het 

Sociaal Flankerend Beleid) dat tot 

ontslag kan leiden! Hans Blokpoel als 

directeur ‘Blauw’ en Peter Veld als 

hoogste baas hebben dat beiden ten 

stelligste ontkracht. Dus nee, er hangt 

géén ontslagdreiging boven je hoofd als 

je in de flexpool zit. En ja, het is ook in je 

eigen belang verstandig om wel een 

keuze te maken voor welk werk je 

opteert.  

Immers we praten nog steeds over werk 

en NIET over ontslag, dus tel je 

zegeningen. 
 

2 Reglement Personeelsvoorschriften 
Belastingdienst 
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Bezoek staatssecretaris Weekers • Loek Schueler 

 

Op ons verzoek hebben Henk Akkerman 

en Loek Schueler op donderdag 5 sep-

tember een gesprek gehad met staats-

secretaris Weekers. Aanleiding voor dit 

verzoek was het Toeslagendebat, maar 

gezien de reacties en 

signalen van CNV le-

den, hebben Henk en 

ik dit gesprek breder 

gevoerd. Graag delen 

wij de highlights met 

jullie in dit korte ver-

slag: 

Mindmap 

De afgelopen maanden zijn veel signa-

len binnengekomen die we hebben we-

ten samen te voegen tot enkele dilem-

ma's. Deze dilemma's hebben wij gra-

fisch weergegeven in een zogenaamde 

CNV mindmap met onze waarden helder 

en scherp erbij opgenomen. De staats-

secretaris kreeg deze in een houten lijst 

aangeboden en gaf aan de komende pe-

riode woorden uit deze mindmap zeker 

te gaan gebruiken. We zullen goed blij-

ven luisteren.  

 

Open gesprek 

De staatssecretaris was erg open over 

dat wat hij voorstaat en hoe hard hij 

daarbij een goed functionerende dienst 

nodig heeft. Hij volgt persoonlijk de 

bestuursrapportages en daarbij helpen 

streefcijfers, maar hij gaf daarbij wel 

duidelijk aan dat cijfers geen doel op 

zich mogen zijn in het dagelijks afleve-

ren van kwalitatief goed werk. Dit is dus 

een duidelijk signaal dat niet de “streep-

jes” tellen maar de kwaliteit. Ook gaf hij 

aan groot voorstander te zijn van hori-

zontaal toezicht, maar daarbij moeten  

steekproeven blijven waarborgen dat de 

gemaakte afspraken ook worden nage-

komen. En ook fraudebestrijding en in-

vordering hebben een hoge prioriteit. De 

staatssecretaris heeft grote moeite met 

oninbaar lijden. Verder zijn de bekende 

onderwerpen zo als de automatisering 

(veel uitval), kwaliteit van het manage-

ment (een heldere en duidelijke koers) 

en de risicoanalyse (niet te veel door de 

kelder afstempelen) open en construc-

tief met elkaar besproken. 

 

Toetsing  

Uiteraard bleef de kloof tussen politieke 

ambities en uitvoering niet onbespro-

ken. In aansluiting op het COR advies 

was de staatssecretaris helder. Hij wil 

voordat nieuwe politieke besluiten wor-

den genomen, de haalbaarheid van de 

uitvoering helder krijgen. Het voorbeeld 

voor hem was Toeslagen. Dat was een 

vreemde eend in de bijt van de belas-

tingdienst waarbij regels opgesteld 

waren door andere departementen. Met 

ook nog een politieke opdracht van 

snelle uitbetaling en controle achteraf. 

We kennen het vervolg. De staats-

secretaris geeft aan dat er hard gewerkt 

is om de dienst beter te laten functione-

ren en toeslagen fraudebestendiger te 

maken. 

 

Leren van OEI 

Tot slot bleef de pilot “Onderzoek 

Externe Invordering” niet onbesproken. 

De staatssecretaris is een voorstander 

van pilots, zo gaf hij aan, maar vooral 
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om hiervan te leren. Ook al is hij libe-

raal, deze cruciale taak van de overheid 

(het innen van belastinggelden) zal niet 

uitbesteed worden aan de markt. Het 

werk blijft door ambtenaren gedaan 

worden! Zijn doel is wel dat deze pilots 

slimme tips kunnen opleveren om het 

anders en beter te kunnen doen. Eerder 

hebben wij al suggesties gedaan om 

deze interne en externe pilot OEI 

dezelfde spelregels mee te geven en we 

hebben extra aandacht gevraagd voor de 

huidige uitvoering omdat die niet con-

form de eerder gemaakte afspraken lijkt 

te worden uitgevoerd. Dit signaal werd 

direct opgepakt. 

 

De staatssecretaris sloot af met de uit-

nodiging om met suggesties te blijven 

komen om de dienst beter te maken, 

want niet voor niets staat de belasting-

dienst midden in onze CNV mindmap en 

willen we graag onze eigen verantwoor-

delijkheid oppakken om aan te kwaliteit 

te blijven werken! 
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Alles kan, maar niets hoeft •  Han Bekker 
 

Wellicht vraag je je af waarom deze titel. 

Dat kan ik mij voorstellen, want dit 

associeer je terecht niet direct met je 

werk of het werk dat de vakbond 

verricht. Die titel slaat op jou in jouw 

leven en werk. Echter om het verhaal 

begrijpelijk te houden ga ik even terug 

in de tijd. 

 

De laatste jaren is er veel veranderd, 

niet alleen in de maatschappij, maar 

ook in de Belastingdienst. Van ons als 

medewerker wordt verwacht dat wij 

onze verantwoordelijkheid nemen en dat 

wij ons aan de spelregels houden. 

Uiteraard is dit niet nieuw, want je 

diende ook vroeger je 

verantwoordelijkheid te nemen en je 

aan spelregels te houden. Echter de 

manier waarop is wel anders geworden. 

 

Vroeger moest je voor veel zaken eerst 

toestemming vragen aan een 

leidinggevende, nu moeten wij steeds 

meer zaken zelf regelen en wordt 

achteraf gecontroleerd of er geen 

regels zijn overtreden. Dit betekent dat 

je je op het moment van handelen meer 

bewust moet zijn van wat kan en mag. In 

geval van twijfel zal je dus moeten 

vragen of iets kan of mag. 

 

Ter illustratie geef ik een voorbeeld dat 

in de praktijk vaak soepel wordt 

opgelost, maar toch voor een 

medewerker tot problemen kan leiden. 

 

Stel je besluit woensdag verlof te nemen 

om een mooie wandeling te maken en 

boekt dit keurig een dag van te voren in 

SAP. Echter woensdagochtend blijkt het 

hard te regenen. Op het 

nieuws wordt wel 

aangekondigd dat het 

aan het einde van 

de dag gaat 

opklaren en dat 

na vandaag mooi 

weer aanbreekt. Je 

besluit te gaan 

werken en in 

plaats van 

woensdag 

donderdag vrij te nemen. Je denkt op 

woensdag kan ik geen uren schrijven, 

want je hebt al verlof geboekt, dus 

donderdag boek ik wel werk uren maar 

ga niet werken. Resultaat op woensdag 

werk je 8 uur, maar boek je 8 uur verlof 

en op donderdag boek je 8 uur werken, 

maar neem je 8 uur verlof. In cijfers 

klopt het dus helemaal, maar het komt 

niet overeen met jouw feitelijke 

handelen. Bij controle een week later 

komt jouw manager hier achter en stelt 

zich op het standpunt dat je hebt 

geknoeid met SAP. De uitkomst kan dan 

dramatisch zijn, want je hebt je 

weliswaar niet verrijkt door het onjuist 

vullen van SAP, maar dit kan wel het 

vertrouwen in jou schaden. Indien tot 

sancties wordt overgegaan zal het 

accent dan ook liggen op het gegeven 

dat je het vertrouwen hebt geschaad. 

 

Hoe had je dit kunnen voorkomen.  

De beste oplossing is om dit op 

woensdagochtend even via de mail te 

melden aan de manager. In die mail kan 

je dan aankondigen dat je het verlof wilt 



 

CNV • Groep Financiën 

Nr. 17 • 10 oktober 2013 • blad 7 

 

 

 

terugboeken en hem verzoeken dit goed 

te keuren. Daarnaast het verlof 

terugboeken en na goedkeuring alsnog 

woensdag 8 uur werken boeken en 

donderdag 8 uur verlof. Bedenk in ieder 

geval dat anders handelen tot 

vervelende discussies kan leiden. Dit 

laat onverlet dat als een manager 

aanwijzingen geeft hoe te handelen dat 

je dat natuurlijk kan volgen, maar zorg 

dan wel dat dit ergens voor jou goed is 

vastgelegd. 

 

Waarom? 

In toenemende mate hoor ik in mijn 

omgeving verhalen over schendingen 

van de integriteitsregels en ik krijg het 

gevoel dat die schendingen zwaar 

worden bestraft. Soms wordt zelfs tot 

ontslag overgegaan. Dan is een 

waarschuwing wel op zijn plaats. Het 

blijkt dat in geval van een conflict 

verondersteld wordt dat de medewerker 

de regels kent. Echter kennis van de 

regels hebben de meeste mensen niet 

altijd paraat. Vaak zoekt men dan naar 

een praktische oplossing zonder goed 

over de mogelijke consequenties na te 

denken. In die gevallen is het belangrijk 

voordat je iets doet overleg te voeren 

met jouw leidinggevende. Genoemde 

medewerkers horen te weten wat kan 

en mag en hebben ook de positie om 

afspraken daarover met jou te maken. 

In geval van een afspraak voor langere 

tijd met je leidinggevende, die afwijkt 

van de rechtspositieregels, bijvoorbeeld 

afwijkende werktijden, inzet 

bedrijfsmiddelen of reiskosten enz., laat 

die afspraak dan vastleggen. Dit 

voorkomt narigheid bij een wisseling 

van leidinggevende. 

 

Oproep 

Ken jij gevallen of heb je zelf 

meegemaakt dat sprake is van straf 

voor een vergrijp waarvan men op de 

werkvloer denkt dit moet toch gewoon 

kunnen? Laat ons dit dan weten, niet om 

het individuele geval te beoordelen, 

maar vooral om te kunnen onderzoeken 

of iedereen voldoende besef heeft van 

wat integer handelen is en wat niet 

meer integer handelen is. Daarnaast om 

te onderzoeken wat dit kan betekenen 

voor ieders functioneren in de 

organisatie. Dit om te helpen 

voorkomen dat mensen geconfronteerd 

worden met onverwachte 

onomkeerbare sancties voor kleine 

zaken. Gebleken is dat de 

arbeidsjuristen van de werkgever die de 

sancties bepalen bij de toepassing van 

de regels geen rekening houden met 

aantal dienstjaren of het functioneren 

van die ambtenaar in het verleden. 

 

Conclusie 

Zoals het voorbeeld laat zien alles kan, 

maar niets hoeft. Jij hebt als 

medewerker altijd de regie en 

kunt bepalen, voorleggen en 

gemaakte afspraken vastleggen 

voordat je gaat handelen of de 

gok nemen het zal wel mogen.  

Neem je een gok, denk dan 

goed na over de consequenties.
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Koers van de medezeggenschap • Peter Eissing 

Sinds de verkiezingen voor onderne-

mingsraden in de blauwe tak van de 

Belastingdienst in het najaar van 2012, 

is een merkwaardige situatie ontstaan. 

De toen gekozen ondernemingsraden 

hebben een zittingstermijn van drie jaar, 

maar zitten vanaf 1 januari 2013 zonder 

‘onderneming’. Want per die datum kent 

de blauwe dienst een nieuw organisatie-

model. De belastingregio’s, waarvoor de 

ondernemingsraden gekozen zijn, be-

staan niet meer. De raden leven echter 

voort. Maar hoe, voor wie en waarvoor? 

 

Bevoegdheden 

De beslissingsbevoegdheid in de blauwe 

dienst is gecentraliseerd op een hoofd-

kantoor, waar een algemeen directeur 

de scepter zwaait. Vanuit de lokale, eer-

der regionale ondernemingsraden is 

een Groepsondernemingsraad (GOR) 

afgevaardigd die bevoegd is met de 

algemeen directeur, als bestuurder in 

de zin van Wet op de ondernemings-

raden (WOR), te overleggen. Deze GOR 

kan alle bevoegdheden uitoefenen die in 

de WOR vermeld staan, zoals het 

adviesrecht en het instemmingsrecht. 

De GOR heeft in de diverse segmenten 

waarin de blauwe dienst opgedeeld is, 

werkgroepen geplaatst, die men klank-

bordgroepen (KBG’s) noemt. Deze 

KBG’s praten met de landelijke seg-

mentdirecteuren, pre- adviseren de 

GOR en hebben geen formele, uit de 

WOR voortkomende, bevoegdheden.  

De KBG’s worden bezet door leden van 

de lokale ondernemingsraden. 

 

De lokale OR in het nieuwe model 

De lokale, gekozen ondernemingsraden 

hebben geen bestuurder meer als over-

legpartner voor te formuleren beleid. 

Lokaal wordt immers helemaal geen 

beleid meer geformuleerd en de 

‘plaatsvervangende’ directeuren op de 

lokale kantoren hebben slechts uitvoe-

rende bevoegdheden.  

De raden hebben leidinggevenden M2, 

belast met HRM, toegewezen gekregen 

als gedelegeerde bestuurders. Daarbij 

is tot op heden de reikwijdte van het 

mandaat dat deze overlegpartners heb-

ben slechts in grove lijnen aangegeven. 

ARBO en ‘klein leed’, aldus de algemeen 

directeur, zonder te specificeren wat 

klein leed eigenlijk inhoudt. De gekozen 

ondernemingsraden kunnen hun be-

voegdheden die hen op grond van de 

WOR toekomen, niet of nauwelijks nog 

uitoefenen omdat ze moeten overleggen 



 

CNV • Groep Financiën 

Nr. 17 • 10 oktober 2013 • blad 9 

 

 

 

met een partner die zelf niets te vertel-

len heeft. De leden houden zich voorna-

melijk bezig met de KBG’s, die niet 

meer dan onbevoegde adviesorganen 

zijn.  

De ondernemingsraden hebben geen 

onderneming meer. 

 

Belangenbehartiging 

Dit alles doet geen recht aan 

medezeggenschap zoals deze 

bedoeld is en die medewerkers 

mogen verwachten. Lokale, gekozen 

ondernemingsraden zijn goeddeels 

vleugellam en de GOR, die wel met een 

bevoegd bestuurder kan overleggen, 

staat op forse afstand van de dagelijkse 

problematiek op de lokale 

werkvloeren. De gesprekken met de 

gedelegeerde bestuurders 

kenmerken zich door een mate van 

vrijblijvendheid en het is niet 

vreemd dat onderne-

mingsraadleden regelmatig het 

gevoel hebben niet meer serieus 

genomen te worden. Directe 

slachtoffers van deze stand 

van zaken zijn de gewone 

medewerkers, die zich in 

de behartiging van hun 

belangen nauwelijks 

nog vertegen-

woordigd voelen. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe koers nodig 

De medezeggenschap heeft zelf geko-

zen voor het op zijn minst merkwaardige 

model waarvan thans sprake is. Men is 

akkoord gegaan met verkiezingen in 

2012 terwijl men wist dat de organisatie 

in 2013 op de schop ging. Of dat verstan-

dig was, zal de geschiedenis leren, maar 

vooralsnog heeft men de schijn tegen. 

Ondernemingsraden bij de overheid 

hebben altijd een wat gekunsteld 

karakter gehad. Een ambtelijke organi-

satie is nu eenmaal geen onderneming. 

Maar daar leefden we redelijk mee. 

Wat nu gebeurt, staat op 

gespannen voet met de WOR en 

vervreemdt de mede-

zeggenschap van de eigen 

achterban. Dat moet ook 

een zorg voor de 

vakorganisaties zijn. 

We moeten heel hard 

gaan nadenken over 

een nieuwe koers, 

want anders kan het 

instituut 

ondernemingsraden 

niet overleven in een 

vorm die voor het eigen 

electoraat wenselijk is.
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Geweldsbeheersing Douane • Aad Kornaat  

 

Op 23 mei 2013 heeft de directeur 

Bedrijfsvoering Marieke Nell, lid van het 

Management team Douane, via een 

beeldkrant bericht de nieuwe kadernota 

geweldsbeheersing Douane 

gepresenteerd. In dit bericht deelt 

Marieke Nell onder andere mee: 

“De basis voor de toepassing van geweld 

is gelijk gebleven. In ons reguliere werk is 

het vuurwapen geen dwangmiddel ter 

aanhouding, maar een middel voor eigen 

veiligheid. Afhankelijk van dreiging en 

omstandigheden gebruikt een 

wapendrager een geweldsmiddel dat bij 

die omstandigheden past: de wapenstok, 

pepperspray of vuurwapen. Dat is het 

proportionaliteitsbeginsel – voor elke 

wapendrager een bekend begrip. 

We gebruikten het vuurwapen voorheen - 

ook in de samenwerking - niet ter 

aanhouding; de Douane trok zich terug, 

om het aan bijvoorbeeld politie of 

Koninklijke Marechaussee over te laten. 

Daarin komt nu verandering. Als we in 

samenwerkingsverband optreden, kan het 

vuurwapen zo nodig wel ter aanhouding 

worden gebruikt.” 

 

Deze mededeling omvat een wijziging in 

het tot nu toe gevoerde beleid.  

De wijziging strekt er toe dat het 

vuurwapen niet langer alleen ter 

verdediging dient, maar ook aangewend 

kan worden bij aanhoudingen.  

 

Dit is van belang in situaties dat 

medewerkers samen met medewerkers 

van andere opsporings- en 

handhavingsdiensten werkzaamheden 

verrichten. Immers de verschillende 

medewerkers zijn dan van elkaar 

afhankelijk en moeten op elkaar kunnen 

vertrouwen en daarbij is het wenselijk 

dat men kan functioneren op basis van 

gelijkwaardigheid als het gaat om de 

inzet van vuurwapens. Het mag duidelijk 

zijn dat dit, bij juist gebruik van de 

vuurwapens, de veiligheid voor alle 

betrokken medewerkers vergroot. 

Daarnaast dat dit een positief effect 

heeft op het vertrouwen dat de 

medewerkers van de verschillende 

diensten in elkaar behoren hebben. 

 

Echter deze koerswijziging in beleid 

heeft ook neveneffecten. De kans op een 
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schietincident tijdens de uitoefening van 

de functie neemt toe voor de 

douanemedewerker.  

 

Dit vergroot dus ook de kans op 

psychologische schade en fysieke 

schade voor de douanemedewerker, 

maar ook voor eventuele slachtoffers.  

 

Een ander niet onbelangrijk aspect is 

het risico dat de douanemedewerker als 

dader wordt aangeduid en wordt 

aangeklaagd wegens het ten onrechte 

gebruiken van zijn dienstwapen. Een 

situatie waarbij de Rijksrecherche het 

onderzoek zal uitvoeren. Het is dan 

ook van belang dat er een goed 

protocol is waarin de procedure 

wordt beschreven welke 

gevolgd dient te worden bij 

een schietincident wordt.  

 

In dit protocol, dat het CNV 

niet kent, zou volgens het 

CNV de opvang, begeleiding 

en rechtsbijstand voor de 

medewerker die betrokken is 

geraakt bij een schietincident 

beschreven dienen te worden. 

 

Bij bestudering van de nota, kom ik tot 

de conclusie dat in deze nieuwe richtlijn 

twee wezenlijke elementen ontbreken. 

Zo mis ik in de eerste plaats de 

wettelijke basis voor het toepassen van 

aanhoudingsvuur en in de tweede plaats 

onder welk verantwoordelijk regime een 

douanemedewerker wordt ingezet. 

Zolang dit niet duidelijk is omschreven 

en er geen duidelijk protocol bestaat 

lopen douanemedewerkers nodeloos 

risico’s bij de beoordeling van een 

geweldsincident.  

 

Kortom ik, en met mij het CNV,  vinden 

de nota op het punt van de toepassing 

van aanhoudingsvuur te vaag. In een 

toelichting geeft de dienstleiding wel 

aan dat ten aanzien van de bevoegdheid 

om een vuurwapen te gebruiken de 

medewerkers vallen onder de 

werkingssfeer van de convenantpartner 

die aan het opsporingsonderzoek 

leiding geeft.  

Als CNV vinden we deze toelichting 

onvoldoende (rechts)zekerheid 

bieden aan de betrokken 

medewerkers. We zijn dan 

ook geïnteresseerd naar de 

mening van onze leden ten 

aanzien van dit onderwerp. 

 

De Ondernemingsraad 

Douane NL  heeft ook 

aandacht gevraagd bij de 

algemeen directeur Douane. Dit heeft 

geleid tot de toezegging dat nadere 

toetsing zal plaatsvinden. Wij twijfelen 

niet aan de zorgvuldigheid waarmee de 

dienstleiding een en ander zal toetsen. 

 

De aanpassing bevestigt de 

gelijkwaardigheid van de Douane als 

professionele handhavingspartner. 
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Sociaal Beleid Rijk • Jan Rijsdijk 

 

Inleiding 

De minister van Wonen en Rijksdienst 

(W&R) en de bonden hebben in het SOR 

(Sector Overleg Rijkspersoneel) een 

overeenkomst gesloten voor een sociaal 

beleid bij reorganisaties binnen de 

Rijksdienst. De bestuurder en de 

bonden van de Belastingdienst hebben 

in het GOBD (Georganiseerd overleg 

Belastingdienst) vastgesteld dat de 

Belastingdienst op dit moment en in de 

komende jaren te maken krijgt met een 

aantal organisatieveranderingen. Het 

gaat om een complexe situatie waarin 

enerzijds sprake is van werving en 

instroom in het kader van intensivering 

toezicht en invordering (ITI) op basis van 

het Regeerakkoord, en anderzijds 

natuurlijk verloop alsmede krimp als 

gevolg van - onder andere - eerdere 

taakstellingen. Bovendien zal het aantal 

kantoren sterk worden verminderd. 

Daarom hebben bestuurder en bonden 

in het GOBD vastgesteld dat het 

rijksbrede sociaal beleid, ook Van Werk 

Naar Werk (VWNW) beleid genoemd, 

niet zondermeer 

toepasbaar is en 

vraagt om een 

toegespitste 

'handleiding' voor 

de Belastingdienst. 

 

Zoals hiervoor aangegeven gaat het bij 

de Belastingdienst om een complexe 

situatie waardoor de 

organisatieveranderingen naar aard en 

aanpak anders zijn dan bij andere 

organisaties in de sector Rijk. Deze 

‘uitwerking Sociaal Beleid Rijk voor de 

Belastingdienst’ is tot stand gebracht 

om, als handleiding, een goede (juiste 

en eenduidige) toepassing van het 

rijksbrede VWNW-beleid voor de 

Belastingdienstspecifieke 

organisatieveranderingen te borgen. 

Deze uitwerking geldt 

Belastingdienstbreed en is niet 

vrijblijvend. Dit betekent dat het 

management van de dienstonderdelen 

dit beleid onverkort behoren uit te 

voeren!! 

  

Geldigheidsduur 

Het rijksbrede VWNW-beleid gaat in op 

15 april 2013 en geldt tot 1 januari 2016. 

Dezelfde termijn geldt voor de 

uitwerking voor de Belastingdienst. 

 

Wat is een reorganisatie 

Onder een reorganisatie wordt verstaan 

iedere wijziging van de 

organisatiestructuur, de omvang of 

taakinhoud van een ministerie of een 

onderdeel daarvan, waaraan personele 

consequenties zijn verbonden. Hierbij 

kunnen zich situaties voordoen van 

gedwongen functiewijziging en/of 

gedwongen standplaatswijziging. Wel is 

afgesproken dat de hele operatie zoveel 

mogelijk op basis van vrijwilligheid 

wordt uitgevoerd. Daar waar mogelijk 

wordt met werk geschoven in plaats van 

met mensen. Reorganisatie kan geen 

zelfstandige grond zijn voor ontslag, 

zodat reorganisatieontslag gedurende 

de looptijd van de rijksbrede 

overeenkomst niet mogelijk is. 

Uiteraard is hiervoor wel nodig dat 
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sprake is van om- en bijscholing 

respectievelijk mobiliteit. 

 

Hoe werkt een reorganisatie in de 

praktijk? 

Bij organisatiewijzigingen wordt door 

het management een voorgenomen 

besluit gemaakt waarin de 

organisatorische en personele gevolgen 

zijn vastgelegd. Afgesproken is dat het 

personeel hier nadrukkelijk bij wordt 

betrokken. Uiteindelijk wordt advies 

gevraagd aan de ondernemingsraad. 

Indien de ondernemingsraad akkoord 

gaat kan het besluit worden uitgevoerd. 

Het Sociaal Beleid Rijk wordt van 

toepassing verklaard en het gesprek 

met de medewerkers kan verder. 

Onderwerp van gesprek is niet alleen de 

wijze waarop de nieuwe organisatie 

vorm moet krijgen maar zeker ook de 

personele gevolgen op individueel 

niveau! 

 

De wijze waarop dit gestalte moet 

krijgen is uitgebreid beschreven in de 

‘Uitwerking Sociaal Beleid Rijk voor de 

Belastingdienst’. 

Link: 
http://www.mijnvakbond.nl/Financien?highli

ght=uitwerking%2c%20sociaal%2c%20belei

d%2c%20rijk 

 

 

Voorzieningen 

In de uitwerking ‘Sociaal Beleid Rijk 

voor de Belastingdienst’ zijn een reeks 

maatregelen opgenomen om de 

medewerker te faciliteren. Voorbeelden 

hiervan zijn opleidingskosten, 

reiskosten, reistijd enz. Op deze 

faciliteiten kunnen de medewerkers die 

te maken hebben met een reorganisatie 

een beroep doen. 

Let op: Het management is hier aan 

gebonden en kan geen eigen regels 

hanteren die onder het niveau van deze 

faciliteiten liggen. 

 

Wat als de toepassing een probleem is? 

Wij ontvangen regelmatig signalen dat 

op de werkvloer problemen ontstaan 

over de toepassing van de afspraken. 

Indien dit aan de orde is vraag dan altijd, 

bij voorkeur schriftelijk, aan het 

management waarom een faciliteit niet 

wordt verleend. Ook kan het zinvol zijn 

via HRM na te vragen hoe het zit.  

 

Uiteraard kunnen ook de leden van de 

ondernemingsraad je hierbij helpen.  

 

Als uiteindelijk blijkt dat ook dit geen 

soelaas biedt, dan staat de normale 

rechtsgang via de bezwaarprocedure 

nog open. Natuurlijk is het altijd beter 

er in goed overleg met het management 

uit te komen. Immers zowel het ma-

nagement als het personeel heb-

ben er belang bij 

dat een reorgani-

satie goed ver-

loopt. Iedereen 

moet dan ook be-

seffen dat de fa-

ciliteiten de 

smeerolie van de 

reorganisaties zijn. 

 

 

 

http://www.mijnvakbond.nl/Financien?highlight=uitwerking%2c%20sociaal%2c%20beleid%2c%20rijk
http://www.mijnvakbond.nl/Financien?highlight=uitwerking%2c%20sociaal%2c%20beleid%2c%20rijk
http://www.mijnvakbond.nl/Financien?highlight=uitwerking%2c%20sociaal%2c%20beleid%2c%20rijk
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Hectische tijden voor de Belastingdienst –vervolg • Rien Karreman 

 

In de vorige FinanciënActueel heb ik ge-

schreven over de ontwikkelingen binnen 

de dienst naar aanleiding van het 

Kamerdebat met betrekking tot de Toe-

slagenfraude. De directeur-generaal 

(DG) heeft toen aan de Concern Onder-

nemingsraad (COR) om een advies ge-

vraagd naar aanleiding van de toezeg-

ging van de staatssecreta-

ris om met de 

COR in gesprek te 

gaan. 

Op 20 juni heeft de COR 

zijn rapport aan de DG 

aangeboden. Het rap-

port is mede tot stand 

gekomen door gebruik 

te maken van de 

inbreng van collega’s 

uit de Belasting-

dienst.  

Het rapport omvat 

12 adviezen. De 

adviezen in een 

notendop: 

- Eerder kijken naar 

uitvoerbaarheid en 

eenvoud van wetgeving; 

- ‘Meer confectie en 

minder maatwerk’ in wetgeving; 

- Verbetering van het imago van de 

Belastingdienst als rechtshandhaver 

en werkgever; 

- Meer ruimte voor individueel profes-

sioneel oordelen en handelen; 

- Organiseer inbreng van medewer-

kers bij het vormgeven van de hand-

havingsregie; 

- Geef openheid over lopende fraude-

zaken; 

- Onderzoek of Douane een helpende 

hand kan bieden aan Belastingen bij 

toezicht op BPM, en vereenvoudig de 

autobelastingen; 

- Medewerkers moeten kunnen reke-

nen op de steun van de politiek; 

- Extra aandacht voor de psycho-

sociale gevolgen van reorganisaties; 

- Versnelde invoering van LEAN; 

- Maximale aandacht voor de 

verplichte kwalitatieve gespreks-

cyclus; 

- Denk na over webcare voor interne 

communicatie. 

Daarnaast heeft de COR geadviseerd om 

een gesprek tussen COR en de Staats-

secretaris van Financiën te organiseren. 

 

Het rapport van de COR is goed ontvan-

gen en ook de bonden hebben aangege-

ven zich hierin te vinden en zich achter 

het rapport te scharen. Naar aanleiding 

van het rapport heeft de Staats-

secretaris de COR uitgenodigd voor een 

gesprek. 

Dit gesprek heeft op 2 juli plaatsgevon-

den en heeft de COR de gelegenheid ge-

geven het rapport toe te lichten. Hierbij 

is ook duidelijk de rol van de politiek in 

dit onderwerp en wat dit heeft gedaan 

met het gevoelen van de medewerkers 

bij de Belastingdienst aan de orde ge-

weest. 

De Staatssecretaris heeft aangeven dat 

fraudebestendigheid van wetgeving en 

fraudebestrijding zijn grote aandacht 

hebben evenals de uitvoerbaarheid en 

vereenvoudiging van wetgeving. Maar 

we hebben ook te maken met een poli-

tieke realiteit. 
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De DG heeft aangeven met de adviezen 

aan de slag te zullen gaan. Als COR 

zullen we de voortgang in dit dossier op 

de voet volgen en bewaken. Intussen 

zien we al diverse ontwikkelingen. Zo 

zijn bij het uitbetalen van toeslagen een 

aantal maatregelen genomen om de 

onterechte uitbetalingen zoveel moge-

lijk tegen te houden. Daarnaast is er een 

MT fraude ingesteld en sinds kort een 

CAF (Combiteam Aanpak Facilitators) 

team ingericht welke zich bezig houdt 

met de aanpak van de facilitators achter 

de fraude.  

Er komt meer ruimte voor de eigen pro-

fessionaliteit van de medewerker. Dit 

betekent voor de medewerkers meer 

geven en nemen van verantwoordelijk-

heid.  

Horizontaal toezicht is niet het enige wat 

telt, we praten over het totale pakket 

aan maatregelen binnen handhavings-

regie, dus ook verticaal toezicht en 

opsporing. Elk bedrijf en elke persoon 

krijgt de behandeling die hij/zij verdient.  

Aan het vernieuwde MLTP wat er straks 

komt hebben medewerkers hun input 

kunnen leveren o.a. door online discus-

sies en door bijeenkomsten van mede-

werkers met onze DG. 

 

Het is goed om te zien dat er in dit dos-

sier stappen in de goede richting wor-

den gezet en dat er wordt geluisterd 

naar de inbreng van de medewerkers. 

De COR zal de ontwikkelingen op de voet 

volgen en niet nalaten om hier steeds op 

te wijzen.  
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Belastingdienst 2040 (Science Fiction) • Ko-Os 

 

Laatst zat ik in de trein en hoorde twee 

mensen filosoferen over de toekomst. 

Opeens viel me op dat ze het over Belas-

tingen hadden. Twee collega’s die hun 

(on)zekerheden met elkaar deelden. Hoe 

zou de toekomst eruit gaan zien? 

Ik vernam dat het voor hen niet duidelijk is 

of het gebouw waar ze werken op termijn 

nog gehuurd zou worden door de Belas-

tingdienst. “Wat vervelend” dacht ik, 

“maar, goed dat ze de verschillende mo-

gelijkheden met elkaar doorspreken.” 

Ik luisterde verder niet meer en droomde 

weg. Ik begon me af te vragen hoe de 

maatschappij en de dienst er in 2040 uit 

zou zien?  

 

2040: Nieuwe, jonge, ambitieuze Belas-

tingdienstambtenaren luisteren via hun 

beeldscherm lachend naar de verhalen 

van de ‘oude’ in 2014 geworven col-

lega’s. Die vertelden dat men vroeger 

reiskostenvergoeding kreeg. Voor 

dienstreizen en voor woon-

werkverkeer. Met gedoe over 

OV kaarten. Voor elke type 

reis was er een an-

dere kaart. Na-

tuurlijk kon-

den de jon-

kies zich daar 

helemaal 

niets bij voor-

stellen. Alles gebeurt tegen-

woordig op afstand.  

Via beeldschermen. Reizen doet men 

nog sporadisch. Men haalt gewoon de 

buitenwereld in huis. Chillen en werken 

met elkaar via de webcam. 

Toezicht en handhaving bestaat bijna 

niet meer. In 2035 is een wet aangeno-

men, waardoor bedrijven verplicht zijn 

hun boekhouding te laten draaien op de 

computers van het Rijk. De jongeren la-

chen bij het idee dat vroeger duizenden 

ambtenaren een ‘kat en muis spel’ 

speelden met frauderende bedrijven en 

burgers. Deze laatsten (de burgers) zijn 

in 2030 volledig uit het klantenbestand 

verdwenen, nadat het toenmalige Euro-

pese kabinet besloten heeft dat er al-

leen nog indirecte belastingen geheven 

worden. 

 

Mijn trein naderde zijn bestemming. De 

‘blikken’ stem van de conducteur deed 

mij ontwaken uit mijn mijmeringen.  

In mijn gedachte speelde een variant op 

de uitspraak van Neil Armstrong* toen 

hij als eerste mens op de maan 

stond. “Reorganiseren (concen-

treren) is een grote stap voor de 

individuele medewerker, 

maar een kleine in de 

ontwikkeling van 

de dienst.” 

 

 

 

 

 

 

*“Het is een kleine stap voor een mens, maar een 

reuzensprong voor de mensheid”. 
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Ledenwerving • Theo Schelbergen 

 

Het is nu een goed moment om aan een 

ledenwerving voor het CNV Publieke 

Zaak te denken. 

Daarom heeft het Landelijk 

groepsbestuur Financiën een 

ledenwerfactie geïnitieerd. Het 

Landelijk groepsbestuur Financiën is 

van mening dat CNV Publieke Zaak het 

verdiend dat collega's lid worden en 

hierdoor groeit waardoor het er echt toe 

doet op het moment wanneer we 

serieus genomen willen worden door 

onze overlegpartner.  

In overleg met het dagelijks bestuur van 

CNV Publieke Zaak mogen wij nieuw te 

werven leden - tot 1 januari 2014 -  

3 maanden een gratis 

lidmaatschap 

aanbieden.  

 

Vanaf begin 2013 is onze werkgever 

gestart met het werven van nieuw 

personeel dat zal instromen op de 

diverse belastingkantoren. Deze 

werving gaat door tot eind 2015.  

 

Ook mogen en willen wij niet vergeten 

dat veel collega's nog geen lid van onze 

vakbond zijn. Het is toe te juichen dat de 

nieuwkomers en collega’s die nog niet 

lid zijn van het CNV Publieke Zaak 

enthousiast te maken voor een 

lidmaatschap. 

 

CNV Publieke Zaak staat voor respect.  

- Respect in omgang met elkaar. 

- Respect voor iedere medewerker. 

- Respect voor jouw mening en 

inbreng. 

- Respect in het overleg met de 

overlegpartner. 

- en niet te vergeten: Solidariteit met 

jong en oud. 

 

Het Landelijk groepsbestuur roept jullie 

samen met de regionale besturen op om 

als lid actief leden te gaan werven. In 

elke regio staan vertegenwoordigers uit 

de regio klaar die je hierbij kunnen 

helpen en steunen.  

 

Op het laatste blad van deze 

FinanciënActueel vindt je een 

inschrijfformulier. Deze 

inschrijfformulieren zijn ook digitaal 

verkrijgbaar. 

 

Ook hebben we een ledenwerffolder 

ontwikkeld die verspreid kan worden 

onder potentiele leden. Kortom, help 

CNV Publieke Zaak te groeien in 

ledental. Groei geeft continuïteit en 

bestaansrecht van onze vakbond.

   

http://www.mijnvakbond.nl/Word-ook-lid-van-CNV-Publieke-Zaak
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Contactpersonen ledenwerving: 

 

regio Holland Noord 

Fatma Sünbül – Douane Schiphol Passagiers 

Jeanette Jainandunsing-van Diest – Douane Schiphol Aangiftebehandeling 

Gerrit van de Glind – kantoor Almere 

 

regio Holland Zuid 

Jan Hafkamp – Douane Reeweg 

Harald van Zielst – Douane Wilhelminahof 

 

regio Noord 

Wijbe Visser - kantoor Leeuwarden 

Henk de Boer - Douane Leeuwarden 

 

regio Centraal 

Theo Lubbers - kantoor Arnhem 

 

regio Oost 

John Brons – kantoor Almelo 

 

regio Zuid Oost 

Jac van Gils – kantoor Tilburg 

 

regio Zuid West 

Theo Schelbergen – kantoor Terneuzen  
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Verantwoording 

 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

 

Aan deze 17e uitgave werkten mee:  

 

Henk Akkerman • Han Bekker • Rien Karreman  

Aad Kornaat • Sjoerd Kuipers • Ellen Rodenstein 

Jan Rijsdijk • Theo Schelbergen • Loek Schueler • Koos de Waard 

foto voorblad: © ItsaJokefotografie.nl 

 

Reageren? denhaag@cnvpubliekezaak.nl 

http://www.mijnvakbond.nl/overheid 

en/of naar de voorzitter van de groep Financiën: 

he.akkerman@ziggo.nl 
 

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


Stuur de bon op in een gesloten envelop. Sturen naar:
CNV Publieke Zaak - T.a.v. dhr. Jan Hafkamp
Antwoordnummer 600 - 2508 VB  Den Haag

Publieke Zaak

Voorletters            Tussenvgsl       Achternaam                                   m / v 
 

Adres

Postcode                Woonplaats

Geboortedatum   Telefoonnummer

E-mailadres[privé]                             IBAN-nummer

Ik ben werkzaam bij: Ministerie van Financiën / Belastingdienst

Dienstonderdeel Locatie + plaats

Functie

Bruto maandsalaris + aantal uren werkzaam

Hierbij machtig ik CNV Publieke Zaak om maandelijks het bedrag voor mijn 
contributie van bovenstaand IBAN-nummer af te schrijven. 
De eerste 3 maanden betaal ik geen contributie.

Datum:    Handtekening

         

Ja, ik word lid van CNV Publieke Zaak
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