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Van de voorzitter • Henk Akkerman  
 
Vakantie ‘vieren’ 
Beste collega’s, De (school)vakantietijd  
staat voor de deur of is bij het lezen van  
dit digitale magazine al weer gestart. 
Het bestuur van de landelijke groep  
Financiën en haar bezoldigd bestuurder 
Loek Schueler willen u allen een heel fijne 
vakantie toewensen en wij hopen dat u met 
de uwen een mooie en veilige vakantie mag 
beleven. 
Dit zijn makkelijk geschreven woorden en 
oprecht gemeend, maar het is lang niet voor 
iedereen weggelegd om vakantie te ‘vieren’. 
Ook voor hen die door vervelende of zelfs 
tragische omstandigheden niet in staat zijn 
vakantie ‘te vieren’, komt er een tijd van 
vakantie aan. Ook hen willen wij het aller-
beste toewensen en probeer toch ook van de 
goede kant van het leven te ‘genieten’. 
 
Zomer 2015 warm?? 
Als wij kijken naar de weersverachting van 
de economie, dan kunnen wij niet anders 
lezen dan dat het weer de goede kant op 
gaat. 
De regering wil een belastingverlaging voor 
iedereen doorvoeren maar spreekt nergens 
over een CAO voor haar eigen (rijks) werk-
nemers. Ruim 4 jaar zonder CAO is, hoe je er 
ook tegen aan wilt kijken, buitengewoon 
minachtend voor al die mensen die hun 
beste beentje voor zetten om het overheids-
apparaat aan de gang te houden. Veel van 
onze collega’s zeggen overigens wel bereid 
te zijn om actie te voeren, maar als het 
daadwerkelijk op uitvoeren aankomt is het 
andere kost! Wat is het toch wat ons weer-
houdt om tegen onze werkgever te zeggen 
dat deze arbeidsvoorwaarden – de NUL lijn – 

echt niet meer kan. Zijn wij blij met onze 
baangarantie? Zijn wij het klagen moe? 
Worden wij onder druk gezet door de 
leidinggevenden? Hebben wij het toch nog 
goed? Kijken wij wel hoe de ander onze 
kastanjes uit het vuur haalt? Ik heb er geen 
antwoord op. Wat ik wel weet is dat onze 
belastingtop niet nalaat te zeggen ook baat 
te hebben wij een CAO en dat zij achter de 
schermen daar ook met regelmaat op aan-
dringen. Ik wil dat best wel geloven. Zij zijn 
niet alleen werkgever  maar ook werknemer 
en ook nog verantwoordelijk voor de dage-
lijkse uitvoering van het werk. Als wij toch 
massaal punctueel gaan werken, stiptheids-
acties houden, sommige taken niet meer 
doen als hoge prioriteit, of nog ‘erger’ de 
ondernemer last laten krijgen van onze 
activiteiten, dan is Den Haag in last. Ik 
garandeer jullie dat er dan absoluut een CAO 
tot stand komt. Niet alleen omdat het finan-
ciële klimaat aan het verbeteren is, maar 
ook omdat er geen gedonder in de polder 
moet ontstaan. Dat schaadt ons imago als 
Nederland.  
Je ziet de discussie ontstaan in de metaal-
nijverheid. Ook daar rommelt het rond de 
CAO en de meer actievere leden van de 
metaalbond zijn bereid om meer acties te 
ondernemen. Wedden dat daar eerder een 
CAO is afgesloten dan bij ons. Wij zijn te tam. 
Begrijp mij goed, ik pleit niet voor een 
massale opstand. Dat past ook niet bij mij. Ik 
pleit wel voor fatsoenlijke arbeidsomstan-
digheden en aandacht voor hen die aan de 
onderkant van de salarislijn zitten en het 
nog zwaarder hebben dat de beter betaalden 
onder ons. Als wij gaan vergelijken hoor je 
altijd dat wij het nog niet zo slecht hebben. 
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En relatief gezien is dat ook waar. Kijk eens 
naar de bootvluchtelingen, dan past ons 
slechts het zwijgen! Maar de hele wereld-
politiek op je schouders nemen gaat niet 
lukken. Dus laten wij ons ook richten op 
onze eigen financiële sores en de hand-
schoen nu eens daadkrachtig oppakken en 
onze bezoldigde bestuurders van harte en 
met volle overtuiging steunen bij de 
geplande en nog te plannen acties.  
 

 
Wat is handig? 
Wij zien veel mails langskomen waarbij 
(behoorlijk wat) tijd verloren gaat om ze bij 
de juiste medewerker te krijgen. Wellicht 
een goede tip voor onze leden om te weten 
wat de handigste routing is voor mail-
verkeer. 
Uiteraard hangt het van het onderwerp af 
aan wie je je mail het beste kunt richten. 
Verder helpt het ons allen als je ook even-
tueel je telefoonnummer achterlaat in de 
mail waarop je te bereiken bent. 
Als je op de onderstaande manier je mail 
adresseert, heb je snel een reactie: 
 

 Collectieve belangenbehartiging 
Zaken die via de Algemene ledenver-
gadering dienen te lopen kunnen 
rechtstreeks aan de vertegenwoor-
digers van de AV gesteld worden. 
Onze vertegenwoordigers zijn: 
Kees Went en Bert Groeliker. 
 

 Individuele belangenbehartiging 
Direct aanspreekpunt kan zijn je 
vakbondsconsulent op je kantoor, of 
via CNV Info: (030) 75 11 048  
(op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur) 

 
 GOBD zaken: 

Loek l.schueler@cnv.nl 
Henk henk.akkerman@gmail.com 
 

 GOFin zaken: 
Loek  l.schueler@cnv.nl 
 

 CAO zaken: 
Jouw suggesties zijn uiteraard 
welkom want het gaat over jouw 
CAO! Via onze jaarlijkse ALV of via 
Regionale groepsbesturen, kan je 
onderwerpen en aandachtspunten 
inbrengen. Deze punten kunnen dan 
in het Landelijk Groepsbestuur 
worden afgewogen. Dit signaal wordt 
dan overgebracht naar de onderhan-
delaars, Jorick de Bruin en Loek 
Schueler. 

 Overige zaken: 
Rechtstreeks via je eigen regio-
vertegenwoordiger(s) 
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Tenslotte: 
Als je wilt, kun je van je mails ook een cc-tje 
sturen aan je regio vertegenwoordigers. Zij 
kunnen dan desgewenst de kwestie ook aan-
kaarten binnen het LGB. 
Kijk ook eens op de link: 
www.mijnvakbond.nl/CNV-Overheid om op 
de hoogte  te blijven van het laatste nieuws. 
 
CAO nieuws 
Loek en andere collega’s hebben live op 1 
juli het Tweede Kamer debat met minister 
Blok gevolgd. Heel slim speelt Blok de bal 
naar de Tweede Kamer leden met de 
opmerking dat de 0,8% van het pensioen 
verhaal al is uitgegeven aan de medewer-
kers en de ruimte die er verder nog is vanuit 
de troonrede van onze Koning (0,5%) reeds 
aangeboden is aan de vakbonden maar door 
hen niet geaccepteerd. Hij wil nog steeds 
met de vakbonden aan tafel maar heeft geen 
middelen om meer dan die 1,3% (waarbij hij 
volkomen onterecht – óók volgens de 
rechter – de 0,8% weer meetelt in zijn 
aanbod) te financieren met als aanvullend 
verhaal dat hij volgend jaar nog 0,5% 
beschikbaar heeft.  
Samenvattend dus dat 0,5% in 2015  is 
geboden en 0,5% in 2016.  
‘ 
Slim als hij is, vertelde hij dat de Tweede 
Kamer leden – als zij andere gedachten 
hebben over het loon van de rijksambtenaar, 
zij dan zelf even moeten aangeven ten koste 
van welk budget van zijn collega ministers 
dat geld gevonden moet worden. Kortom op 
(korte) termijn verwachten wij op deze 
manier helemaal niets van deze Minister! Dit 
wetende verwijs ik ook graag naar het 
artikel “Zomer 2015 warm?” 
 

Overigens is er een motie ingediend door 
Arie Slob en gesteund door een aantal 
anderen waarbij het Kabinet verzocht wordt 
om de Kamer over de actuele stand van 
zaken te informeren vóór 1 september a.s.! 
 
“Verzoekt het kabinet, zo spoedig mogelijk de 
onderhandelingen met de bonden 
te hervatten met als doel te komen tot CAO's, 
die van respect getuigen voor de 
betrokken ambtenaren én aansluiten bij de in 
de troonrede gedane belofte dat de 
nullijn gaat verdwijnen en de inkomens van 
leraren, politieagenten, militairen en 
anders overheidspersoneel weer gaan mee-
stijgen met de loonontwikkeling in de 
markt;” 
 
Vakantietip: 
Niet iedereen zal in de Beeldkrant de belas-
tingtip van collega Elisabeth Hoogdoorn 
hebben gelezen. 
De tip acht ik waardevol genoeg om ook in 
ons magazine onverkort te publiceren met 
dank aan Elisabeth. 
 "Verbreek in de vakantie eens alle banden 
met het werk" 
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De uitkomsten van de poll van deze week 
vind ik enerzijds zeer verrassend. Een groot 
deel heeft tijdens de vakantie namelijk zijn 
werk nog in zijn hoofd en doet er soms ook 
nog wat aan. Het cliché van de ambtenaar 
klopt dus zeker niet! Maar wat is de reden 
daarvan? Genieten we enorm van ons werk, 
zijn we zo loyaal en betrokken, denken we 
dat een ander ons werk niet kan overnemen, 
hebben we teveel werk? Is het de vervaging 
tussen werk en privé (wat sneller gaat met 
‘het nieuwe werken’) of is het de maat-
schappelijke druk? 
 
Hoe fijn mensen het wellicht ook vinden om 
tijdens vakantie nog met werk bezig te zijn, 
ik vind het anderzijds ook verontrustend. 
Misschien is het mijn geneeskunde-achter-
grond, maar een paar keer in het jaar zou je 
toch een totaal werkvrije periode moeten 
hebben (zeker omdat wij puur ‘hoofdwerk’ 
hebben). Tijdens privé ook nog steeds met 
werk bezig zijn, lijkt me niet efficiënt en 
vooral ongezond. We jagen elkaar over de 
kling zo, denk bijvoorbeeld maar eens aan 
alle jongeren (vooral vrouwen) die overspan-
nen of met andere psychische problemen 
thuiszitten; niemand weet de precieze oor-
zaak, maar toch… Ik ben zeker ook niet 
zonder zonde, maar: kom op, verbreek in je 

vakantie eens alle banden met het werk;  
je komt verkwikt terug! 
Gelukkig zie ik tegelijkertijd ook de tegenbe-
weging opkomen. Valt het jullie ook op dat in 
afwezigheidsberichten steeds vaker zinnen 
staan als “tijdens dit verlof lees ik mijn mail 
niet”?” 
 
Kort nieuws uit het GOBD 
Op dit moment zijn we in het GOBD de 
kaders en spelregels aan het uitwerken om 
de personele gevolgen van de investerings-
agenda op te vangen.  
We hebben afgesproken 
om tijdens het broeden, 
deze 'kip' niet te storen. 
Tussentijds zullen wij dus 
geen terugkoppeling kun-
nen geven over deze ge-
sprekken. Op het moment 
dat er iets concreets ligt, 
zullen we dat via de gebruikelijke vereni-
gingsdemocratie laten verlopen.  
Naar verwachting zullen we in het LGB van 
18 september dit onderwerp uitgebreid 
bespreken. Eventuele input kan via de regio-
nale vertegenwoordigers of de Regionale 
Groepsbesturen worden ingebracht bij het 
LGB of direct bij de GOBD vertegenwoor-
digers.  

 
 
Verslag Algemene ledenvergadering 
Op 28 mei jongstleden is een tweejaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden van de 
groep Financiën. Omdat onder meer tijdens deze bijzondere vergadering veel actuele zaken aan 
de orde zijn geweest is het (concept-)verslag als bijlage bij deze uitgave gevoegd. 
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CAO-manifestaties • Loek Schueler 
 

In Rotterdam, Leeuwarden, 
Amsterdam en Venlo zijn landelijke 
manifestaties gehouden voor de CAO 
Rijk.  
Ik neem jullie graag mee tijdens 
mijn reis. 
 
 

Rotterdam 
De aftrap van de bredere rijksacties, werd 
gegeven in Rotterdam. Op 26 mei jl. 
vertrokken ongeveer 1.400 rijksambtenaren 
vanaf de Kop van Zuid. Ooit waren dit leven-
dige haventerreinen, maar nadat deze 
terreinen niet meer werden gebruikt, werd 
een moderne en nieuwe wijk gebouwd. De 
stakende rijksambtenaren liepen voor hun 
CAO over de Erasmusbrug. Erasmus zou 
vast en zeker kritische noten hebben 
gekraakt over deze situatie! 
De stoet trok over de 802 meter lange brug 
richting het centrum. De bijnaam van de 
zeer herkenbare brug is De Zwaan. De 
speeches aan de overkant van de brug 
waren helder: Blok moet over de brug 
komen na een vier jaar lange nullijn.  
Hij moet gaan staan voor zijn medewerkers 
en zijn respect en waardering uitspreken en 
laten blijken. Maar de Zwaan bestaat uit 
dubbele en buitengewone sterren en is net 
als Blok gehuld in een nevelvlek. Geen mooi 
en hoopvol sterrenbeeld. Het is te zot voor 
een loflied! 
 
Leeuwarden 
De straat waar dagelijks honderden ambte-
naren werken, heette op 16 juni in plaats van 
de Tesselschadestraat tijdelijk de 
Tiseenschandestraat. Blok was nog niet over  

 
de brug dus in Leeuwarden riepen de 
ambtenaren : 't is een schande! De stoet 
vertrok richting de binnenstad en meer en 
meer ambtenaren sloten aan. 
Het terpdorp Oldehove, Nijehove en Hoek 
smolten in 1.435 samen tot Leeuwarden. Op 
de plek waar vroeger een strand aan de 
Middelsee lag, werd de Oldehove gebouwd. 
Op het Oldehoofsterkerkhof, waar ooit de 
Sint-Vituskerk stond, eindigden de optocht 
van ongeveer 1.000 rijksambtenaren. De 
scheve toren ontstond niet door de 
springende ambtenaren op 16 juni jl. Ook al 
tijdens de bouw verzakte de grond en was 
lood nodig om de toren te versterken... 
Maar ook scheef zijn de verhoudingen 
tussen de vakbonden en Blok. In de Tweede 
Kamer doet hij vermoeden dat de vakbonden 
niet aan tafel willen. Wij weten wel beter! 
Want helemaal verzakt, is zijn bod van 1% 
over 2015 en 2016. De vakbonden kozen dus 
voor stevige taal aan de voet van de 
Oldehove. Onze sectorvoorzitter Patrick Fey 
deed met zijn woorden de terp weer even 
trillen. Of de Oldehove sinds 16 juni jl. weer 
schever staat, moet u zelf maar eens 
verkennen... 
 
Amsterdam 
Je bouwt wat dammen en rondom een rivier 
ontstaat beweging. Dit was in de 13e eeuw 
de manier voor Holland om land te winnen, 
polders leefbaar te maken en handel te 
drijven. Met een haven en later een waag 
voor de boerenbevolking, groeide 
Slooterdyck. De omgeving van de Knip is 
ingrijpend veranderd door de aanleg van 
wegen, tunnels, industrieterreinen en 
havengebied. Slechts de oude Petruskerk, 
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het kerkhof en een paar huisjes, herinneren 
aan het oude dorp. Zeven eeuwen later was 
er weer beweging in de polder. Nee, nog 
steeds niet aan de onderhandelingstafel. 
Wel in de polder van Sloterdijk. Dit keer 
geen boeren, vissers of handelaren, maar 
medewerkers van de belastingdienst en 
gevangenissen. Dit keer geen weegschaal 
met eerlijke uitwisseling van goederen. Dit 
keer een minister met de knip op zijn beurs!  
 
Venlo  
In Venlo mocht ik op 22 juni jl. zelf de 
Belastingdienst medewerkers toespreken. 
Ik heb dat langs twee begrippen gedaan die 
verbonden zijn aan Venlo, namelijk 
Jammerdaal en omslagpunt... Het is voorlo-
pig het sluitstuk van mijn vierluik over onze 
acties. 
 
"De oudste vondsten van het begin van Venlo 
zijn gedaan op de Jammerdaalse Heide. 
Afreizend naar Venlo, bedacht ik me dat het 
ministerie van BZK hier al jaren een ambts-
woning voor haar ministers heeft. En op de 
heide 5 jaren geleden de economische crisis 
op zich af zag komen en politiek gezien veel 
draagvlak kreeg voor een nullijn. Op de 
heide dacht de toenmalige minister, ach 
geen loon voor mijn personeel, ach, jammer 
dan! 
Vervolgens vlogen de jaren voorbij, het 
gemor nam toe ook al ontstond er tijdelijke 
sociaal beleid. Maar de nieuwe minister 
Blok, dacht, ach... het is niet mijn portemon-
nee, dus jammer dan!  
En dan eindelijk na jaren gesteggel en 
gedoe, zijn we onlangs weer met elkaar 
gaan praten. En enige fatsoenlijke bod dat 
hij deed, is 1% voor 2015 en 2016, tja 

jammer dan. Meer bleek er niet te bieden te 
zijn. Jammer dan! 
U snapt uiteraard waar ik met de 
Jammerdaalse Heide, als de bakermat van 
Venlo, naar toe wil. Deze schoffering accep-
teren wij niet meer. Jullie werken keihard 
en loyaal aan de BV Nederland. Vandaag 
leggen we het werk neer. Jammer dan! En 
brengt dat minister Blok niet in beweging, 
dan volgen er harde acties. Jammer dan! Als 
het nodig is, gaan we na de zomer door met 
acties die burgers, politiek en bedrijven 
treffen. Jammer dan.  
 
En ik had u beloofd met nog een woord te 
komen dat onlosmakelijk is verbonden met 
Venlo. Want deze stad ontleent haar glorie 
aan het eiland De Weerd. Dit eiland bood een 
natuurlijke haven. Want de Maas kende 
verschillende stroomsnelheden en verschil-
len in diepte. Door de haven werd Venlo een 
omslagpunt. Ik verzeker u, dat ook vandaag 
Venlo weer het omslagpunt is. Na succes 
volle acties in Rotterdam, Leeuwarden en 
Amsterdam, staan we vandaag in Venlo. De 
manifestaties werden gehouden met korte 
werkonderbrekingen. Ook nu leggen jullie 
het werk stil om een signaal af te geven. 
Maar mensen, hier in Venlo bereiken we een 
omslagpunt. De manifestaties hebben hun 
effect gehad, maar blijkbaar moeten we 
door. Deze week leggen de collega's van 
Douane hun werk neer om harde acties voor 
te bereiden. Dat gaat pijn doen. In Venlo is 
het omslagpunt. Geen optochten, geen 
muziek en geen herhaling in speeches over 
de wantoestanden bij de rijksoverheid. De 
tijd is rijpt om ons keihard op te stellen. 
Jaren hebben jullie geslikt wat deze 
Jammerdan minister wilde bieden.  
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Jullie inzet voor Nederland, voor de 
staatskas en om onrecht te bestrijden wordt 
blijkbaar niet gewaardeerd. Jullie worden 
niet beloond, sterker er wordt vanuit 
getallen naar jullie gekeken en gestuurd op 
aantallen fte en vierkante meters. 
 
Venlo is ook anno 2015 het omslagpunt. We 
zijn het wachten zat, we gaan keiharde 
acties voorbereiden in het land.  
Na Venlo zal minister Blok merken dat alle 
Rijksambtenaren meer eisen na jarenlange 
nullijn. Jullie verdienen respect. Jullie 
verdienen compensatie van jarenlange 
nullijn, jullie verdienen 3% en jullie verdie-
nen verlenging van Van Werk Naar Werk 
beleid. In Venlo is het omslagpunt. De flyers 
zijn verspreid, de uitleg is gegeven, op vier 

plekken hebben we laten zien dat we met 
elkaar de straat op gaan. Dus nu is het tijd 
voor hardere acties. En dat gaat voor de 
zomer nog gebeuren. Mocht dat tot niets 
leiden, gaan we door totdat de ambtenaar 
weer respect, loon en waardering krijgt en 
in een veilige haven het werk kan doen met 
een baas die dat ziet, erkent, en waardeert!! 
Venlo, het omslagpunt ligt hier aan onze 
voeten. En dat Blok ons ongenoegen vanaf 
morgen keihard gaat merken...  
Jammer dan!" 
 
 
De acties gaan door. Doe mee, sluit aan en 
strijd mee voor een goede en fatsoenlijke 
CAO!  
Fijne vakantie en tot na de zomer! 
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De nieuwe vereniging • Kees Went .
 

CNV CONNECTIEF  
Op 1 januari 2015 is door een fusie CNV 
Connectief ontstaan. Het samengaan van 
CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak heeft 
ook geleid tot een andere structuur dan we 
gewend waren bij CNV Publieke Zaak. 
Hieronder een korte toelichting op de 
nieuwe structuur.  
 
Structuur  
Op 26 november 2014 hebben de algemene 
vergaderingen van CNV Publieke Zaak en  
CNV Onderwijs het besluit genomen met 
elkaar te gaan fuseren tot CNV Connectief. 
Met een ledenaantal van ruim 125.000 is het 
de op één na grootste bond binnen CNV 
Vakcentrale.  
 
CNV Connectief is een vakvereniging voor 
onderwijs, overheid, publieke diensten, zorg 
en welzijn. Zij behartigen de belangen van 
mensen in deze sectoren. Maar ook van 
studenten, gepensioneerden en anders 
actieven.  
 
CNV Connectief bestaat uit drie sectoren. 
Eén van die drie sectoren is Overheid & 
Publieke Diensten. De andere twee zijn 
Onderwijs en Zorg & Welzijn. 
Sectorgroep Financiën valt zoals je zult 
begrijpen onder de sector Overheid & 
Publieke Diensten. 

 
Het bestuur van CNV Connectief bestaat uit 
vijf personen: 
• Helen Adriani (voorzitter) 
• Pieter Oudenaarden (secretaris/-

penningmeester) 
• Joany Krijt (sectorvoorzitter CNV 

Onderwijs) 
• Suzanne Kruizinga (sectorvoorzitter 

CNV Zorg & Welzijn) en  
• Patrick Fey (sectorvoorzitter 

Overheid en Publieke Diensten). 
 
 
Sector Overheid & Publieke Diensten 
(O&PD) 
De sector O&PD start in september 2015 
met een sectorbestuur van 12 personen en 1 
(een vooralsnog niet gevulde) plaats voor de 
senioren. De 12 personen komen uit de 
volgende partijen. CNV en bestuur CNV 
Overheid, leveren de sectorvoorzitter, 
Patrick Fey, en drie diversiteitszetels, verder 
uit zal elk werkgebied (Gemeenten, Rijk & 
Defensie, WSW, Energie & Water, 
Waterschappen & Provincies, Post NL & 
KPN, Universiteiten & 
onderzoeksinstellingen en Anders Actieven 
1 afgevaardigde in het bestuur zitting laten 
nemen. 
 
Diversiteitszetels zijn niet bestemd voor het 
aandachtsgebied van een specifieke sector-
groep, maar om de representativiteit en 
diversiteit van het bestuur te bevorderen. 
Denk aan jongeren, vrouw – of wellicht juist 
een man, leden van niet-Nederlandse 
afkomst etc.  
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De sector Senioren heeft aangegeven nu 
zitting te nemen in het sectorbestuur, maar 
hun zetel blijft vooralsnog vacant. Dus op 
volle sterkte zal het bestuur 13 leden tellen 
en bij de start dus 12. 
 
Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is er in 
het sectorbestuur maar één zetel beschik-
baar voor het werkgebied Rijk en Defensie. 
De selectieprocedure is nog in volle gang. 
Naast Financiën en Defensie behoren ook de 
sectorgroepen BZK, CBS, EZ, I&M, NVJ, 
OCW en SZW tot dit werkgebied. Via de LGB 
vertegenwoordigers van de regiogroepen 
heeft Financiën gevraagd of er vanuit de 
regio’s geschikte kandidaten zijn. Dit heeft 
geleid tot meerdere aanmeldingen. Uit de 
belangstellende wordt één kandidaat 
namens de groep Financiën voorgedragen 
als kandidaat voor het sectorbestuur. Vanuit 
de andere groepen zullen ook kandidaten 
worden voorgedragen. Na de aanmeldingen 
zal onder leiding van Patrick Fey getracht 
worden om uit alle kandidaten één kandi-
daat namens het werkgebied Rijk en Over-
heid voor te dragen voor het sectorbestuur.  
 
Inmiddels is bekend dat tijdens de eerste 
sectorvergadering op 1 juli 2015 het sector-
bestuur is gekozen. Namens het ‘Rijk’ zijn Nick 
Posthumus (ministerie I&M en Hilko Hof 
(diversiteitszetel Jongeren en werkzaam bij 
het ministerie V&J) gekozen. Op 1 september 
2015 zullen ze starten met hun werkzaam-
heden. 
 
Het Sectorbestuur 
In de statuten van CNV Connectief is opgeno-
men dat het sectorbestuur het mandaat van 
het bestuur heeft om een aantal zaken be-
treffende de sector te regelen, waaronder 

begrepen de vergadering en het beleid en de 
middelen voor zover die door het bestuur 
aan de betreffende sector zijn toegekend. 
 
De taken van het sectorbestuur hebben 
betrekking op het sectorbrede beleid. Denk 
daarbij aan visie, beleid ten aanzien van 
beroep en arbeidsvoorwaarden, vaststellen 
activiteitenplannen van de (sector)groepen, 
goedkeuring CAO’s, voorbereiden sectorver-
gaderingen. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat elke sector een 
grote eigen bevoegdheid heeft binnen CNV 
Connectief.  
 
Eén en ander is onder andere opgenomen in 
het Huishoudelijk Reglement (HHR). Het 
sectorbestuur bestuur dient ook zelf een 
reglement op te stellen. Hierin dient o.a. te 
staan de samenstelling, de taken en de 
werkwijze van het sectorbestuur. Hierin zal 
tevens worden opgenomen het aantal 
sectorvergadering welke per jaar worden 
uitgeschreven. Het bestuur van CNV 
Connectief dient een dergelijk reglement in 
de hele vereniging goed te keuren. Hierdoor 
kan het bestuur zorgen dat er overal op 
gelijkwaardige manier gewerkt wordt. Het 
zorgt er ook voor dat reglementen en activi-
teiten van de verschillende verenigingsor-
ganen op elkaar zijn afgestemd. 
 
Sectorgroepen (huidige LGB’s) 
De Landelijke Groepsbesturen (LGB’s) 
kunnen in hun huidige vorm blijven bestaan. 
Alleen de benaming verandert. Een lande-
lijke groep wordt dus een Sectorgroep en 
een landelijk groepsbestuur wordt een 
sectorgroepsbestuur. Ook een sectorgroep 
dient een reglement op te stellen.  
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Dit is eveneens opgenomen in het HHR. Het 
sectorbestuur moet het reglementen van de 
sectorgroepen goedkeuren. 
Losstaand van de nieuwe structuur binnen 
CNV Connectief zal er tijdens de eerstko-
mende sectorgroepvergadering Financiën 
aandacht worden besteed aan de organi-
satie/-samenstelling van het sectorgroeps-
bestuur. Door alle organisatie- en bestuurs-
veranderingen binnen de Belastingdienst en 
zeker binnen Belastingen is het de vraag of 
we de regiostructuur nog moeten handha-
ven. Belangrijk is dat alle onderdelen van de 
Belastingdienst vertegenwoordigd zijn bin-
nen het sectorgroepsbestuur. Dit onderwerp 
zal zeker binnen de huidige CNV regio’s wor-
den besproken. 
 
Eén sectorgroep Rijksoverheid. 
Eerder is al aangegeven dat voor 
de sector Rijk en Defensie 
(burgerpersoneel)  één zetel 
beschikbaar is in het sector-
bestuur. Dit betekent een wijzi-
ging in de verenigingsstructuur. 
Op een gezamenlijke bijeenkomst 
van de sectorgroepen Rijk is uit-
gebreid gesproken over de wijzi-
gingen en de gevolgen daarvan. 
Tijdens deze bijeenkomst, welke 
was georganiseerd door de CNV 
bestuurders Loek Schueler en 
Jorick de Bruin, is ook gesproken 

over de vorming van een sectorgroep Rijks-
overheid. Binnenkort zal een voorstel tot het 
komen van deze sectorgroep voorgelegd 
worden aan de sectorgroepen (LGB’s).  
 
Jaar 2016. 
CNV Connectief is per 1 januari 2015 pas van 
start gegaan. Vele zaken zijn er in de afgelo-
pen periode al geregeld, maar veel zaken 
nog niet. Denk maar aan de start van het 
sectorbestuur, het opstellen van reglemen-
ten en het instellen van één sectorgroep 
Rijksoverheid. Voordat dit alles geregeld is 
zitten wij al in 2016. en zodra dit gereali-
seerd is gaan we dat publiceren in één van 
de edities van FinanciënActueel in 2016.  
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2015 een hete zomer? • Han Bekker 
 
In de maand dat de zomer 2015 moet starten 
vraag ik mij af: “wordt het een hete zomer?” 
Die vraag komt op, op een van de eerste 
dagen dat de temperatuur, zelfs in de 
Randstad, de 30 graden overstijgt. Na vele 
frisse dagen heb ik echt zin in die hete 
zomer, maar wil ik dit echt? Twijfel slaat toe 
als ik denk aan de moeizame ontwikkelingen 
rond het afsluiten van een CAO. 
 
Ik prijs mij gelukkig lid te zijn van het CNV, 
een vakorganisatie, die niet blind uitgaat van 
emoties, maar de nuancering zoekt. Wel heb 
ik bewondering voor al die medewerkers van 
onze vakorganisatie, maar ook die van de 
andere bonden, die hun leden intoom 
moeten zien te houden. Geen eenvoudige 
opgaaf met een bewindsman die er alles aan 
doet en daar ook vaak nog in slaagt om de 
emoties op te stuwen met ín mijn ogen maar 
één doel, namelijk 
het drijven van een 
wig tussen de 
maatschappij en de 
ambtenarij. Nu ik 
dit schrijf vraag ik 
mij af doe ik dit nu 
ook? 
 
De wig 
Waarom die 
metafoor van de wig? Bij de laatste verkie-
zingen bleek dat de meeste politieke partijen 
niet of nauwelijks iets op hebben met de 
ambtenaren. Het zijn teveel ambtenaren, de 
ambtenaren hebben een te luxe rechtsposi-
tie (ontslagrecht, PAS-dagen enz.), ambte-
naren blokkeren het vrije ondernemerschap 
met al hun regeltjes enzovoort.  

Wat er van zij, vergeten wordt dat zonder 
ambtenaren er anarchie ontstaat in het vrije 
ondernemerschap, ambtenaren heel hard 
werken en dat zij op een aantal punten 
misschien iets moois hebben, maar op 
andere punten helemaal niets, bijvoorbeeld 
al jaren geen CAO. Het spel wordt daardoor 
ineens een heel strategisch spel, wie krijgt 
de steun van de bevolking? Het Kabinet met 
zijn oneliners of de ambtenaren die gefun-
deerd weten aan te tonen dat zij, ondanks 
hun loyale houding, zich moeten laten wel-
gevallen om als oud vuil te worden behan-
deld? 
 
Bewondering 
Het kost mij veel moeite om het hier te 
schrijven, maar de minister die over onze 
rechtspositie gaat weet het spel sluw en 
slim te spelen. Na het lezen van meerdere 

stukjes op de beeldkrant en de 
daarop volgende reacties van 
medewerkers, zie ik dat het hem 
gelukt is ons meer vanuit emotie 
te laten denken dan vanuit de 
nuance. Dit zie ik als een gevaar-
lijke ontwikkeling. Immers het 
risico is niet denkbeeldig dat er 
tweespalt gaat ontstaan binnen de 
groep ambtenaren, dit leid ik af uit 
de soms harde bewoordingen 

waarin men elkaar op papier te lijf gaat. 
Daarnaast is er risico voor een onjuiste 
strategie, waardoor wij na één actie volledig 
kansloos aan de zijlijn staan. Het is daarom 
zaak ons hoofd koel te houden en vertrou-
wen te hebben in de mensen van de vier vak-
organisaties die acties voorbereiden.  
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Bedenk daarbij dat zij zelf geen ambtenaar 
zijn en daardoor dus vanaf meer afstand en 
dus met minder emotie naar de problema-
tiek kunnen kijken. Zij kunnen rationele 
voorstellen aan ons voorleggen. 
 
Waar gaat het om 
Wij zullen niet alleen vanuit onze emotie 
moeten redeneren, maar vanuit ons 
verstand. Geloof mij ruim 130.000 ambtena-
ren hebben meer verstand dan één Kabinet. 
Wat wij nodig hebben is een luisterend 
vermogen en afstand van onze individuele 
belangen. Het gaat om het collectieve 
belang, het belang dat het CNV voorstaat. Dit 
betekent dat wij niet het CNV voor ons moe-
ten laten denken, maar wel onze gedachten 
moeten laten voorbereiden. Wij moeten 
nadenken en besluiten, dus naar ledenraad-
plegingen komen en wel overwogen voor 
onze standpunten uitkomen. Daarbij hoort 
soms het accepteren dat jouw standpunt ook 
wel eens een minderheidsstandpunt kan 
zijn. Echter onder aan de streep is elk 
standpunt in ons collectieve belang. 
 
Hoe werkt dit uit 
Niet door elkaar op te zwepen en als een 
ongeleid projectiel de haat tegen ambtena-
ren aanwakkeren. Het spreekwoord “met 
stroop vang je meer vliegen dan met azijn” 
gaat hier op. Ik hoor mensen weleens zeg-
gen betaal twee maanden geen toeslagen 
uit. Ik denk dan, dat is azijn, want dan 
dupeer je ca. 8 miljoen burgers, waaronder 
ook vele collega’s, en maak je echt geen 
vrienden. Integendeel dan ontstaat er nog 
meer haat jegens de ambtenaren en dat 
gaat onze positie alleen maar aantasten. 
Stroop kan een actie zijn die laat zien dat 
ambtenaren mens en maatschappij goed 

gezind zijn. Die acties kunnen wij allemaal 
bedenken, maar daar hebben wij nu het 
beroemde actiecomité voor, bekijk hun voor-
stellen met respect. Heb ook respect voor 
elkaar als men een actie wel of niet wil 
ondersteunen. Immers ook ieder lid kan 
besluiten mee of niet mee te doen, maar 
denk goed na over die voorstellen en ga er 
met respect voor elkaar over in gesprek met 
elkaar. 
 
Wat nu? 
Laten wij allen proberen elkaar te bewegen 
ledenraadplegingen te bezoeken en goed 
naar elkaar te luisteren. Hoor en wederhoor 
zijn hier de sleutelwoorden. Accepteer van 
elkaar dat niet iedereen bereid is tot actie-
voering, maar vraag dan toch om steun. 
Steun in de vorm van het ondertekenen van 
petities of het mee beslissen bij een leden-
raadpleging. Laat die kans niet voorbij gaan. 
Hiermee voorkom je achteraf klagen dat je 
het er niet mee eens bent. Hoe je ook tegen 
acties aankijkt bedenk dat je na elke actie 
weer met je collega’s verder moet samen-
werken. 
 
Oproep 
Ik sluit niet uit dat 2015 een jaar wordt dat 
de boeken in zal gaan als het jaar met de 
hete zomer. Zelf ben ik niet het prototype 
van een actievoerder, maar ik vind het 
respect dat het Kabinet, de politiek en de 
maatschappij heeft voor ambtenaren tot een 
dieptepunt is gedaald. Ik vind ook dat de 
ambtenaren dat niet hebben verdiend. 
Ambtenaren zijn net als niet-ambtenaren 
hard werkende mensen, alleen moeten zij 
regels naleven die ambtenaren in opdracht 
van de politiek, die ons verguisd om al die 
regels, hebben gemaakt.  
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Besef dat veel mensen dat proces niet 
begrijpen en daarom zich snel laten 
verleiden om de oneliners van politici te 
volgen, immers die hebben er voor 
gestudeerd (?) en weten wat zij zeggen (?).  
 
Geef onze onderhandelaars en het actie-
comité alle ruimte, maar voed hen vooral 

ook met goede gedachten. Laten wij ons als 
leden solidair tonen met onze vakorgani-
satie, maar probeer vooral ook niet-leden te 
enthousiasmeren om alsnog lid te worden.  
 
Alleen eendracht leidt tot macht en uitein-
delijk tot een acceptabele CAO en 
rechtspositie. 
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Veranderen en Reorganiseren • Rien Karreman 
 
Ik weet niet welk woord er eerder was, 
veranderen of reorganiseren. Ik vermoed 
veranderen, want reorganiseren klinkt toch 
wat meer sexy en moderner. Op dit moment 
is zo ongeveer de hele Belastingdienst in 
reorganisatie. Bij de Douane is men bezig 
met “Intern verbeteren en Extern 
versterken” en Belastingen is nog niet klaar 
met zijn concentratie en centralisatie-
beweging. Opeens stond op 19 mei in de 
nieuwsmedia het bericht dat de Belasting-
dienst aan de vooravond van een grootse 
reorganisatie staat en dat 5.000 medewer-
kers zullen worden ontslagen. Gelukkig 
werd al vrij snel duidelijk dat er van ontsla-
gen geen sprake is, maar toch het bericht 
kwam als een soort donderslag bij 
heldere hemel. We zijn nog niet 
klaar en de volgende komt er 
al aan.  
Toch kwam ook deze reorgani-
satie niet geheel onverwachts. 
De staatssecretaris had in 
reactie op zijn ‘brede agenda’ al 
aangegeven, ook 
richting tweede 
kamer, dat hij met 
uitwerkingen zou 
komen van zijn plannen. Plannen welke juist 
zo mooi waren, een staatssecretaris die ook 
richting politiek de vinger op de zere plek 
durft te leggen, die aangeeft dat een 
belastingdienst zonder één fout een utopie 
is, maar ook waar het beter moet en kan. En 
toch zijn we weer verrast. Is dat omdat we 
het niet wisten, is het door de omvang of 

omdat het misschien mij raakt en niet de 
ander. Weer een periode van onzekerheid en 
verandering. Het vraagt veel van onze 
flexibiliteit en inzet. Natuurlijk, de wereld 
verandert steeds sneller en sneller. Wij 
zullen daar in mee moeten gaan. De maat-
schappij vraagt dat ook van ons. De tijd van 
het carbonpapier, de papieren en hand-
geschreven agenda’s, de telex e.d. ligt ver 
(wat is ver) achter ons. Verdergaande auto-
matisering, data analystics en informatie 
gestuurd toezicht is het nu. Maar toch blijft 
het soms knagen, een verlangen naar hoe 
het vroeger was of toch ook weer niet. 
Vroeger was niet alles beter en dat weten 

we van binnen ook wel. Het 
helpt wel als de veranderin-

gen helder en transparant 
zijn, er duidelijk wordt gecom-
municeerd en de collega’s 
erbij betrokken worden. Switch 
mag geen loze belofte zijn, 

maar een volwaardig onderdeel 
van de belastingdienst, waar nog 

steeds goed, inhoudelijk en zinvol 
gewerkt kan worden. Samen met 

de bonden in het Georganiseerd Overleg 
Belastingdienst (GOBD) zal de Concern-
ondernemingsraad (COR) hiervoor gaan. 
 
De COR gaat niet over de CAO, toch geven wij 
telkens het signaal af dat de dienst niet 
geholpen is bij veranderingen, terwijl ‘onze’ 
minister Blok zijn medewerkers blijft 
schofferen en geen fatsoenlijke CAO biedt. 
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Pensioenzaken • Jan Fonhof 
 
Trends 
Het ABP heeft enige tijd gele-
den een “Trendrapport ten 
behoeve van de visie van ABP 
op 2020” opgemaakt. In dat 
rapport zijn een 22 tal trends 

rondom u als deelnemer verwoord en 
beschreven. 
Op basis daarvan heeft het ABP een “Visie 
2020” ontwikkeld en daarbij een belofte aan 
de deelnemers gedaan. Ik verwijs graag 
naar beide documenten: 
http://www.abp.nl/images/ABP%20trendrapport
%20tbv%20visie%202020%20def_tcm160-
172709.pdf 
 
http://www.abp.nl/images/ABP%20visie%202020
%20def_tcm160-172710.pdf 
 
Dekkingsgraad ABP 
Hadden we tot voor kort een dekkingsgraad 
bij het ABP, thans heet dat een “ beleids-
dekkingsgraad”.  
Bij de beleidsdekkingsgraad gelden vanaf 
2015 nieuwe regels voor pensioenfondsen. 
Die moeten zorgen voor stabielere pensioe-
nen en meer transparantie. De nieuwe 
regels schrijven ook een nieuwe methode 
voor om de financiële positie te bepalen. Wat 
betekent dit? 
Alle pensioenfondsen moeten vanaf 2015 
gebruik maken van de zogenaamde ‘beleids-
dekkingsgraad’. De beleidsdekkingsgraad is 
het gemiddelde van de laatste twaalf 
dekkingsgraden. De ‘oude’ dekkingsgraad 
(die t/m 2014 werd gerapporteerd) was een 
momentopname van de financiële positie 
aan het einde van de maand. 

Verhouding tussen vermogen en 
verplichtingen 
De dekkingsgraad is de verhouding tussen 
het vermogen en de verplichtingen van het 
fonds. Deze verhouding wordt uitgedrukt in 
een percentage dat aangeeft hoe groot het 
vermogen is ten opzichte van de waarde van 
de pensioenverplichtingen. 
Om het verwachte rendement op hun 
vermogen te bepalen, moeten pensioen-
fondsen voor het bepalen van de dekkings-
graad gebruikmaken van de marktrente. 
Hoe hoger de marktrente, hoe hoger het 
verwachte rendement. Er kan dan met een 
lagere 'voorziening pensioenverplichtingen' 
worden volstaan. Dit betekent dat pensioen-
fondsen makkelijker aan hun toekomstige 
verplichtingen kunnen voldoen. 

 Het vermogen van ABP bedroeg eind 
maart 2015 circa � 373 miljard. Dit 
bedrag is door ABP zorgvuldig belegd. 
Afhankelijk van het rendement op de 
beleggingen verandert dit vermogen 
voortdurend. 

 De verplichtingen van ABP bedroegen 
eind maart 2015 circa � 387 miljard. De 
waarde van de verplichtingen wordt 
vooral beïnvloed door de rentestand en 
de levensverwachting. 

Aan het eind van ieder kwartaal publiceert 
ABP de stand van het vermogen en de 
bezittingen in kwartaalberichten. Zie: 
http://www.abp.nl/images/Kwartaalbericht%20Q
1%202015%20ABP_tcm160-174903.pdf 
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Uit het laatste kwartaalbericht (1e kwartaal 
2015) blijkt bijvoorbeeld dat het totale 
rendement over het eerste kwartaal +8,8% ( 
+ 30,1 miljard) bedraagt. 

De beleidsdekkingsgraad per 31-3-2015 
bedraagt102,6%. (N.B.: Inmiddels is dit per 
eind mei 2015 gedaald tot 101,6%). Vereist is 
een beleidsdekkingsgraad van 104,2%. 

 
 
Facilitaire Zaken Belastingdienst • Cor Meijer 
 
Veranderingen op komst bij Centrum voor 
Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) 
 
Naast de op handen zijnde veranderingen 
binnen de Belastingdienst, waarover onge-
twijfeld anderen iets zullen schrijven, is ook 
B/CFD bezig met het herschikken van de 
bestaande units. 
In het voorgenomen besluit dat de OR B/CFD 
ter advisering heeft gekregen staan de 
volgende beweegredenen: 
 

‘Onder andere de ontwikkelingen rond de 
compacte rijksdienst maken dat er de 
nodige werkzaamheden voor B/CFD zijn 
bijgekomen en ook de komende jaren 
gevolgen hebben voor veel activiteiten van 
ons en de bestuurlijke aandacht welke dit 
vraagt.  
Voorbeelden daarvan zijn de invoering van 
het Rijkshuisvestingsstelsel, de relatie met 
en overdracht van werkzaamheden naar 
het Rijksvastgoedbedrijf, de Master-
plannen Huisvesting, de inrichting van 
Categoriemanagement, de samenwerking 
in het Landelijk Facilitair Management-
overleg (LFMO) en de rol als facilitair 
concerndienstverlener.  
Dit heeft voor B/CFD voor een structurele 
verzwaring van werkzaamheden gezorgd. 
Het managementteam heeft onderzocht 
hoe binnen B/CFD de werkzaamheden 

beter geclusterd kunnen worden. Dit heeft 
geleid tot dit voorgenomen besluit over de 
aanpassing van de structuur van B/CFD, 
waardoor de portefeuilles beter en even-
wichtiger kunnen worden verdeeld over de 
directeuren.’ 

 
Voor de meeste medewerkers zal er niets 
veranderen. Men gaat in voorkomende 
gevallen, met het werk en teamleider, over 
naar de nieuwe unit. Voor twee groepen 
verandert ook de teammanager: alle 
controllers van de units gaan naar de unit 
Bedrijfsvoering en de meeste contract-
managers worden ondergebracht bij het IUC 
Belastingdienst, de voormalige unit Inkoop. 
Vanuit met name de laatste groep medewer-
kers komen geluiden van weerstand, men 
begrijpt niet wat nut en noodzaak is van de 
voorgestelde beweging.  
 
De Ondernemingsraad B/CFD, waarin we als 
CNV goed vertegenwoordigd zijn, heeft aan-
gedrongen op splitsing van het voorge-
nomen besluit: enerzijds het herverdelen 
van de taken van de MT-leden, dat zou per 
1juli zijn beslag al kunnen krijgen, en ander-
zijds de gevolgen voor betrokken medewer-
kers. Voor dat laatste deel volgt een apart 
voorgenomen besluit.  
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Zie: 
https://www.mijnvakbond.nl/Stel-pensioenvragen-tijdens-nieuwe-webinars-van-ABP?highlight=abp 
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Schakelen! • Ko-Os 
 
Of switchen. Binnen de Rijksoverheid wil 
men vooral flexibele medewerkers. Maar 
wat is dat. De overheid is zelf een log 
instituut. Van de EU in Brussel tot aan de 
wijkdeelraad. Op alle niveaus is het een 
stroperig gebeuren. Slagvaardig zijn en snel 
schakelen, waardoor voldaan wordt aan 
nieuwe behoeftes is echt een utopie. Toch 
leeft al een groot aantal jaren een vreemd 
idee: “zijn de ambtenaren flexibel, dan wordt 
de overheid dat vanzelf ook”. Een misvatting. 
Ambtenaren zijn per saldo van nature 
flexibel. Ze bewegen moeiteloos mee met de 
grillen van de beleidsmakers en hun leiding-
gevers. Dat meebewegen gebeurt al jaren en 
toch is de Rijksdienst als geheel in de ogen 
van “de boeren, de burgers en de buitenlui” 
een traag gebeuren. Nog meer elasticiteit 
eisen van de mensen lost het probleem van 
“de starre overheid” niet op. De reden is: 
beleid wordt echt niet gemaakt om in te 

spelen op de behoeftes van de samenleving. 
Als dat zo was, dan had de Belastingdienst 
al eind vorige eeuw het “internetbelasten” 
uitgevonden. Nu zijn het de reiswereld, de 
webwinkels, de banken en de verzekeraars 
die persoonlijke domeinen, elektronisch 
bestellen, I-deals en internetbankieren 
uitgevonden hebben. Binnenkort wordt het 
25 jarige bestaan van deze services feeste-
lijk gevierd. Toch was er onlangs een licht-
puntje te bespeuren. Niet de beleidsmakers 
kwamen met een idee, maar de politieke 
top. De Belastingdienst gaat inzetten op 
elektronische communicatie en op elektro-
nische  transacties met de inwoners van 
Nederland. “Internet-aanslagen”, “internet-
heffen”, “internet-innen”, “internet-
invorderen”, kortweg we gaan met z’n allen 
“INTERNET-BELASTEN”. Dat wordt nog eens 
schakelen (switchen) voor iedereen. Beter 
laat dan nooit!
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De (CNV) stem • Olaf Schouten 
 

In de week van 18 juni 2015 werd de 
slag bij Waterloo herdacht. Zijn wij 
Nederlanders als volk 200 jaar na 
Waterloo wel zo heel veel opge-
schoten? Technisch gezien in alle 
opzichten natuurlijk wel, immers nu 
gaan soldaten en strijders, althans 
in grote delen van de wereld, niet 
meer met musketvuur, kruitdam-
pen, kanongebulder, bajonetten, 

zwaarden, dolken en knuppels elkander te 
lijf. Hutu's en Tuti's in Afrika doen dat nog 
wel. Ook gaan de Schotse doedelzakspelers 
op het slagveld niet meer voor de troepen uit 
om de vijand heus schrik aan te jagen met 
hun strijdtunes. Het is een misvatting dat de 
doedelzak oorspronkelijk uit Schotland 
komt, maar dat verder ter zijde. 
In de huidige oorlogen zijn de wapens 
stukken geavanceerder geworden en 
draaien tegenstanders elkaar enthousiast 
met hightech middelen de nek om. 
Onbemande bombardementen uitvoeren 
met drones is thans de praktijk van alle dag.  
 
Kan het nog erger? 
Altijd is er natuurlijk een probleem geweest 
met moraal en ethiek omdat die zich blijk-
baar veel langzamer ontwikkelen. Bij elke 
nieuwe uitvinding in deze wereld bestaat ook 
de mogelijkheid of de uitvinding is te gebrui-
ken voor andere doeleinden zoals een bom. 
Lukt vaak makkelijker dan je denkt.  
Wie had ooit gedacht dat een vliegtuig te 
gebruiken is als een bom. Denk daarbij aan 
nine eleven in NY.  
 
 
 

Al een paar keer heb ik De Slag om 
Ruigenrode in Almelo mee mogen maken 
als piper in een Napoleontisch authentieke 
outfit van 1815 (= historisch 42nd Royal Highland 
Regiment en beter bekend als ‘The Black Watch’).  
Een pracht schouwspel waarbij een veldslag 
in Napoleontische tijd wordt nagespeeld. In 
deze slag wonnen de geallieerden onder 
leiding van de Prins van Oranje het uiteinde-
lijk van het Keizerlijke leger van Napoleon. 
Liefst 1.200 kilo buskruit wordt dan in zo’n 
weekend verschoten en de aarde trilt bij al 
dat kanonnengedreun.  
Zo’n 700 re-enactors uit vele landen van 
Europa spelen jaarlijks in vele landen soort-
gelijke schouwspellen. 
Eigenlijk is de slag om Ruigenrode Waterloo 
in het klein en een prachtige belevenis. Daar 
ontmoet ik ook steeds Napoleon (Belgische 
acteur Jean-Gérald Larcin) en we heffen dan 
het glas. 
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Een buitengewoon aardige man. Iemand in 
zo’n rol speelt de macht en ook dat doet iets 
met mensen en zijn omgeving. Ook een man 
van stijl, immers hij wilde perse niet gezien 
worden met een plastic beker en liet het 
plastic bekertje in zijn handschoen zakken. 
Tja, gevoel voor historisch besef? Op 14 juli 
1795 werd La Marseillaise tot volkslied van 
Frankrijk verklaard. Later, tijdens het 
keizerrijk, werd het lied door Napoleon 
verboden en dat weten velen niet.  
 
Maar nu de strijd om een nieuwe en ook 
rechtvaardige CAO-RIJK!  
Als Bag Piper actievoerder mocht ik 
maandag 22 juni 2015 actievoerders bij de 
werkonderbreking voorgaan in een korte 
wandeling rond de locatie Belastingdienst 
Venlo. Deze actie past in de estafettereeks 
waarmee de gezamenlijke vakbonden actie 
voeren in een langslepend loonconflict. 
Voorop lopen is heerlijk, maar of dit een 
gewenst effect heeft op termijn valt nog te 
bezien. Je krijgt in elk geval de aandacht en 
de pers neemt een shot en vervolgens krijg 

je uit je omgeving lokaal, regionaal en 
landelijk vele reacties. CNV was echt goed in 
beeld met geluid. Niet enkel een fluitje maar 
met het indringende geluid van een doedel-
zak.  
Het actievoeren is nu een zaak van opscha-
len, grootser maken en nu moet het ook ver-
storend gaan werken. Het is nu zaak om niet 
enkel van bepaalde dienstonderdelen het 
actievoeren te laten afhangen, maar nu is de 
tijd van massaal optreden.  
 
De stem van (CNV) Vakbond nog beter laten 
horen en vooral zorgen dat ook meer 
jongeren CNV-lid worden. Immers, die 
zullen de vakbond in hun werkzame leven 
dat nog voor hun ligt beslist harder nodig 
gaan hebben. Individualiseren lijkt leuk 
maar belang voor het collectieve mag en kan 
niet verdwijnen.  
Slim! Lid worden van het CNV.  
 
CNV is JOUW VAKBOND. Elke stem telt dus 
zeg het voort. Tenslotte: we zijn toch een 
Rijksambtenaar en geen Rijksangstenaar! 

 
 

Verantwoording 
 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 
 

Aan deze 25e uitgave werkten mee:  
 

Henk Akkerman • Han Bekker • Jan Fonhof • Rien Karreman • Sjoerd Kuipers  
Cor Meijer • Ellen Rodenstein • Olaf Schouten • Loek Schueler • Koos de Waard 

 
Reageren?  

mail de voorzitter van de groep Financiën he.akkerman@ziggo.nl 
 

https://www.mijnvakbond.nl/CNV-Overheid 
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Conceptverslag Algemene Ledenvergadering CNV Overheid LGB Financiën 28 mei 2015 te Nijkerk. 

(09.30-10.45 uur) 

 

 

Aanwezig 

S. Kuipers, J.Hafkamp, C.Meijer, J. van Doorn, H. de Boer, J. Blok, W. Reimerst, W Kerkhof, J. 

Rijsdijk, K. de Waard, B. Pollé, J. Klein Hofmeijer, P. Eissing, J. Pouw, D. Korlaar, G. Weideveld, B. 

Groeliker, N. v.d. Berg, J. Stuiver, E. Rodenstein- Hollander, C. de Raad, G. Bimbergen, F. Scheffer, 

J. Admiraal, A. van den Horn, P. Vellema, F. Vink, N. Bouwhuijsen, H. Akkerman, L. Schueler, P. Fey, 

T. Schelbergen. 

Afmelding 

Olaf Schouten 

 

 

 1   Opening 

Voorzitter Henk Akkerman memoreert een recent kort bezoek aan de provincie Friesland en spreekt 

zijn vreugde uit ter zake de persoonlijke omstandigheden van een gewaardeerd Fries lid van ons 

gezelschap, die vanuit een diep dal opklimt naar nieuw geluk. Na nog aanvullend enige gepaste 

woorden van Toon Hermans geciteerd te hebben, opent hij de vergadering. 

 

 2  Mededelingen 

Er zijn noch van de zijde van de Voorzitter noch vanuit de aanwezige leden mededelingen te doen. 

 

 

3  Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4  Actuele ontwikkelingen 

Voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten Patrick Fey gaat in op de actuele ontwikkelingen en 

met name de cao- strijd. Hij stelt vast dat de actiebereidheid groot is, zoals gebleken bij de geslaagde 

aftrap van grote acties te Rotterdam, waar we massaal “over de brug gekomen” zijn als voorbeeld 

voor hen die dat tot op heden verzaken. Er zijn vooralsnog voorzichtige signalen dat er enige politieke 

beweging ontstaat. Dat wordt ook de allerhoogste tijd, vooral omdat er aanhoudende berichten zijn 

over opkrabbelende economie en meevallers. Dat houdt in, dat er financiële ruimte is om aan de 

alleszins redelijke eisen van de werknemers tegemoet te komen.  

 

Vragen en reacties vanuit de vergadering 

 

De politie voert ook actie en heeft daarmee reeds de nodige publieke aandacht weten te genereren. 

Zijn er contacten? 

Er zijn contacten met de politiebonden omdat de problematiek met die van ons overeenkomt. Wel 



2 
 

heeft de politie een eigen cao en staat formeel ook qua acties los van onze organisatie. Negatief 

nieuws is, dat de politiebonden te horen gekregen hebben dat er geen geld is om aan hun eisen 

tegemoet te komen. 

 

Waarom zijn we nu precies gefuseerd met Onderwijs? 

Patrick Fey gaat zeer uitvoerig in op deze vraag. De essentie van zijn betoog is, dat we als grote, 

gefuseerde bond een sterkere positie kunnen innemen. We kunnen onze leden beter van dienst zijn 

en tegelijkertijd zullen de leden een grotere invloed op het beleid hebben. Als geheel is de organisatie 

veel groter geworden. Werkwijze en organisatie werden daarentegen juist kleinschaliger. We staan 

daardoor dichterbij onze leden. 

In het kader van de nieuwe organisatie geeft Patrick aan dat de structuur in opbouw is en dat per 1 juli 

2015 het sectorbestuur operationeel zal zijn. Zoals blijkt uit het organisatiemodel dat Patrick schetst, 

wordt het sectorbestuur een lichaam dat volgens sommige leden wel wat veel macht toebedeeld krijgt. 

Er zijn echter voldoende waarborgen voor ledeninvloed ingebouwd en het democratisch gehalte van 

de organisatie is alleen maar toegenomen. De kandidatuur voor een plaats in de sectorgroepen is 

over de rijksgroepen verdeeld zodat veel meer dan voorheen samenwerking met andere 

departementen en groepen mogelijk wordt. 

 

Met geen verdere vragen aan de orde, dankt de Voorzitter Patrick voor zijn heldere en uitvoerige 

toelichting.  

 

 

 5  Financieel jaarverslag 

Het verslag is aan de leden toegezonden. Zij hebben gewezen op enkele tekstuele onvolkomenheden, 

die uiteraard gecorrigeerd zullen worden. Inhoudelijk wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd en 

wordt het Bestuur decharge verleend. De Voorzitter dankt de Kascontrolecommissie voor hun werk en 

Henk de Boer wordt bereid gevonden als nieuw lid toe te treden tot de commissie. 

 

 

Punt 6:  Activiteitenplannen 

De vergadering gaat akkoord met de aangeboden plannen. De Voorzitter spreekt een woord van dank 

uit aan de opstellers van de plannen. 

 

 

Punt 7:  Investeringsagenda 

Lang geleden dat zulk een algemene opschudding ontstaan is. Bezoldigd bestuurder Loek Schueler 

geeft een toelichting op de gang van zaken. Zij verwijst ook naar de nieuwsbrief die zij recent naar de 

leden heeft doen uitgaan.  

 

Er deden al geruime tijd vele geruchten de ronde en dat explodeerde toen op woensdagochtend 

aangekondigd werd dat op woensdagmiddag gelekt zou worden. CNV heeft aan dat lek, dat insloeg 

als een bom en desastreuze gevolgen had voor de communicatie, als fatsoenlijke vakorganisatie niet 

meegewerkt, wat eigenlijk nauwelijks betoog behoeft. Op de donderdagochtend na de lekkende 

woensdagmiddag heeft overleg plaatsgevonden met de heer Veld, Directeur- generaal van de 

Belastingdienst. Onder diens opvolger zal een geheel vernieuwde Belastingdienst gebouwd worden. 

 

Vragen en reacties vanuit de vergadering 

 

De leden verwachten veel van de besprekingen die op 4 juni aanstaande gevoerd zullen worden. Op 

veel vlakken zal dan duidelijkheid gegeven moeten worden. Er zijn met name veel vragen over het 

nieuw op te richten bedrijfsonderdeel Switch, waarin medewerkers geplaatst worden wiens werk 

verdwijnt. Wat moeten zij gaan doen waar, hoe lang, onder welke voorwaarde…..honderd vragen 

waarop thans nog geen antwoord gegeven kan worden. 
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Hoe zit het met de ouderen? Is er nog een uitstroom bevorderende maatregel te verwachten? 

Daar ziet het niet naar uit. Op regelingen om oudere werknemers voortijdig te laten uitstromen ligt een 

zware politieke blokkade.  

 

Kunnen we niet beter het overleg over de Investeringsagenda opschorten zolang er geen cao 

overeengekomen is? 

Nee. Als we dat al zouden doen, dan zou het overleg rijksbreed opgeschort moeten worden en 

zouden alle betrokken partijen daarin moeten participeren. Binnen de medezeggenschap lijkt daarvoor 

geen draagvlak te bestaan. 

Een lid spreekt nogmaals grote zorg uit over het nieuwe bedrijfsonderdeel Switch. Hij is bang dat daar 

nog veel meer dan 5000 man in zullen belanden en dat voor die mensen uiteindelijk geen andere 

optie zal resteren dan vertrekken. 

Loek Schueler herhaalt met klem de toezegging van alle betrokkenen, van Directeur- generaal tot en 

met Staatssecretaris, dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Zij kan de angst van de 

vraagsteller niet wegnemen maar benadrukt dat de bonden sterk inhoudelijk betrokken zullen zijn bij 

Switch en erop zullen toezien dat de gedane toezegging onverkort gehandhaafd zal blijven. 

 

Je mag blij zijn dat je werk houdt dus hou verder je mond maar? 

Nee. Absoluut niet. Dit argument zal bij geen enkele onderhandeling geaccepteerd worden omdat het 

elke verdere inhoudelijkheid onmiddellijk doodslaat. 

 

Afsluitend geeft Loek Schueler aan, dat we wat acties betreft klaar zijn met het begrip ludiek. Het zal 

allemaal verharden en we zullen een lange adem nodig hebben. Rond de zomer zullen Schiphol en de 

Rotterdamse haven in actie komen en dat zal impact hebben. Maar de achterban moet wel in 

beweging komen en blijven. Als de actiebereidheid ontbreekt of flauw is, als er geen participatie is, 

geen bereidheid persoonlijk offers te brengen in de vorm van bijvoorbeeld vrije tijd, dan zullen we 

uiteindelijk de cao krijgen die we verdienen. Ook als dat een heel slechte is. 

 

 

 8  Sluiting 

Met geen verdere punten meer aan de orde, dankt de Voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en 

sluit hij de vergadering.  


	voorbladFA_25metfoto250615_LO_kleiner
	CNV_Fin_Actueel_25_vs5_090715_SFK
	ALV28mei2015LGBFIN

