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Van de voorzitter • Henk Akkerman  
 
Beste CNV-mensen, 
Op het moment dat ik dit schrijf (15 juni) is 
de verkiezingsuitslag bekend en de chaos in 
het politieke landschap nog niet geordend. 
Wie gaat er met wie en als er al een 
combinatie gevonden wordt, wat gaat het 
dan voor ons ambtenaren betekenen? Het is 
nog afwachten.  
Nu is het in onze kring gelukkig zo dat wij 
niet alleen naar onze eigen portemonnee 
kijken, maar vaak ook nog een beetje oog 
over hebben voor volgende generaties. Dat 
is ook solidariteit. 
 
Ook is nog niet duidelijk hoe de vlag er bij 
hangt in het “gaten en bulten”-verhaal waar 
de medezeggenschap en vakbonden op 23 
april jl. in Nijkerk over gesproken hebben. 
Evenmin is het duidelijk welke plannen het 
nieuwe  kabinet heeft met de omvang van de 
belastingdienst. Wat de directeur-generaal 
wil bij de Belastingdienst (blauw) is wel 
duidelijk. Na de Douane en de IV-keten is 
het nu de beurt aan blauw om de organisatie 
anders in te richten en wel op korte termijn. 
Wordt vervolgd. 
 
Medio juli 2010 zal –als alles volgens 
planning blijft gaan– er bij een aantal 
mensen een brief in de bus vallen met de 
mededeling dat zij als boventallig zijn 
aangeduid. Nu wil dat niet zeggen dat deze 
mensen ontslagen gaan worden, maar de 

dienstleiding geeft daar wel het signaal mee 
af dat er toch wat staat te gebeuren. Als het 
goed is, zijn voor die tijd al gesprekken 
gevoerd met alle medewerkers om over de 
eigen mobiliteit intern of extern te spreken. 
 
Kortom, het moge duidelijk zijn dat er veel 
staat te gebeuren, terwijl wij niet weten wat 
er precies gaat gebeuren. Dit geeft bij heel 
veel collega’s een onplezierig gevoel om dat 
maar heel voorzichtig uit te drukken. 
 
Deze  column komt misschien over als 
droeftoeterij, maar dat is zo niet bedoeld.  
Ik heb aan willen geven dat er vlak voor de 
vakantietijd nog heel veel onzeker is. Toch 
heb ik het vertrouwen dat er geen ontslagen 
zullen vallen als wij ons enigszins flexibel 
opstellen over onze werkplek.  
Met werkplek bedoel ik zowel het middel of 
proces waar je mee bezig bent als de locatie 
waar je werkt. 
En gelukkig is er ook overleg met de 
Concern Ondernemings Raad (COR) en de 
vakbonden om deze processen in goede 
banen te leiden. Spreek u (C)OR-leden en 
vakbondsbestuurders op hun werkzaam-
heden aan, voed ze met informatie en houd 
ook zelf de vinger aan de pols. Bemoei u 
actief met de gang van zaken en laat het niet 
aan u voorbij gaan. Die tijd is geweest, doe 
mee en beweeg in woord en daad.

 
 
En dan nog een heel ander verhaal  
Alfred Lohman is als bestuurder van onze 
CNV bezig aan zijn laatste werkzame 
maanden. Per 1 september a.s. gaat Alfred 
samen met zijn vrouw Loeki genieten van 
een leven zonder (verplicht) werk. Wij 
gunnen hem dit uiteraard van harte en 
zullen zijn onvermoeibare inzet zeker 
missen. In deze uitgave lezen wij zijn 
afscheidsrede. Maar zoals een goed 

werkgever betaamt, heeft zij tijdig een 
bekwame vervanger voor Alfred kunnen 
benoemen. De opvolger heet Richard 
Leloux, is afkomstig van de Dienstenbond 
CNV en een oude “rot” in het vak die de 
klappen van de zweep kent. In de volgende 
uitgave van Financiën Actueel stelt hij zich 
voor.
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Ten slotte 
Als jullie dit lezen zitten wij al dicht op de 
naderende vakantieperiode. Hoe mooi zou 
het zijn als je onbekommerd van je vakantie 
kunt genieten, zonder de zorg van je werk 
en zonder stress over de arbeidsplek/-
plaats. Ik kan alleen maar zeggen hoe ik er 
zelf in zit. Ook voor mij is er dezelfde 
onzekerheid. Ik heb mij echter eigen 
gemaakt om alleen daar 
energie in te steken, waar 
ik ook daadwerkelijk 
invloed op kan uitoefenen. 
Heb ik geen invloed dan wil 

ik er geen energie in steken want dat vind ik 
verspilling. Ik ben niet bang voor gedwongen 
ontslagen en ben ook vast van plan om erg 
van mijn komende vakantie in Noorwegen te 
gaan genieten met vrouw en vrienden. Ik 
wens jullie van harte toe dat jullie dat ook 
kunnen en maximaal gaan genieten van de 
welverdiende vakantie. Daarna pakken wij 

de draad weer op en gaan wij er 
weer volledig voor. Ik wens jullie 

heel veel vakantieplezier.

 
 
 
 
 
 
 
Diensttijdgratificatie • Jan Rijsdijk 
 
SFB en proportionele diensttijdgratificatie 
In de overeenkomst Sociaal Flankerend 
Beleid (SFB) is een aantal voorzieningen 
beschikbaar. Eén daarvan is de toekenning 
van een proportionele diensttijdgratificatie 
bij uitstroom. In onderdeel 16 van het SFB 
komt de volgende tekst voor: 
“De medewerker met een diensttijd van 10 jaar of 
meer aan wie ontslag wordt verleend op eigen 
verzoek en voor wie hierdoor een binnen 5 jaar te 
verwachten toekomstige aanspraak op een 
gratificatie wegens een ambtsjubileum wegvalt 
(ook bij een eventuele opvolgende werkgever), 
heeft aanspraak op een proportionele 
diensttijdgratificatie ter grootte van een in 
verhouding doorgebrachte diensttijd evenredig 
gedeelte van de gratificatie bij ambtsjubileum 
(uitbreiding artikel 79 Algemeen 
Rijksambtenarenreglement (ARAR).” 
 
Dit recht bestaat ook bij FPU-ontslag! 
In de regelgeving is echter nog wel 
opgenomen dat diensttijdgratificatie alleen 
aan de orde is voor de 65-jarige leeftijd. 
Want in de toelichting van het Reglement 

Personeelsvoorschriften Belastingdienst 
(RPVB) staat bij de proportionele dienst-
tijdgratificatie: “de datum van het hiervoor 
bedoelde ambtsjubileum dient gelegen te 
zijn voor de 65-jarige leeftijd van betrok-
kenen omdat na die tijd geen aanspraak op 
een jubileumgratificatie kan ontstaan” 
 
Dat wil zeggen dat er na 65 jaar geen 
aanspraak op een jubileumgratificatie kan 
ontstaan. Dit is echter achterhaald. 
Medewerkers mogen sinds twee jaar 
vrijwillig langer doorwerken bij de rijks-
overheid zodat ook de jaren ná 65 jaar 
gewoon als diensttijd gelden. In dat geval 
kan er na 65 jaar wel aanspraak op een 
jubileumgratificatie ontstaan. Is deze 
situatie in jouw geval van toepassing, vraag 
dan de (proportionele)diensttijdgratificatie 
aan. Bij problemen kun je uiteraard contact 
opnemen met de vakbond.
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Positie van de ambtenaar • Eric de Macker, voorzitter CNV Publieke Zaak 
 
Initiatiefwetsvoorstel van D66/CDA: ‘Sluitstuk’ normalisering ambtenarenrecht? 
De initiatiefnemers van het wetsvoorstel, Koser Kaya (D66) en Van Hijum (CDA), hebben 
verschillende organisaties in de samenleving gevraagd om een reactie te geven op dit 
wetsvoorstel. Alvorens het wetsvoorstel naar de Kamer wordt gestuurd, zal CNV Publieke Zaak 
samen met de bonden voor het overheid- en onderwijspersoneel een reactie aan de initiatief-
nemers toesturen. 
 
 
Gelijkschakelen arbeidsverhoudingen overheid en private sector 
Het initiatiefwetsvoorstel wordt door Koser Kaya en Van Hijum ook wel het ‘sluitstuk’ van het 
normaliseringsproces genoemd. Met dit proces richt men zich op het gelijkschakelen van de 
arbeidsverhoudingen bij de overheid met de arbeidsverhoudingen in de private sector. Dit 
initiatiefwetsvoorstel stelt voor om de Ambtenarenwet en enkele andere wetten zodanig aan te 
passen, dat het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht gelijkgeschakeld zijn. In de Memorie van 
Toelichting hebben de initiatiefnemers uiteengezet waarom zij van mening zijn dat dit ‘sluitstuk’ 
van de normalisering van het ambtenarenrecht past in de ‘geest van deze tijd’. Volgens Koser 
Kaya/Van Hijum is de ambtelijke rechtspositie namelijk niet langer houdbaar. 
 
 
Mening CNV Publieke Zaak 

Waar staat CNV Publieke Zaak in deze discussie en wat is ons 
uitgangspunt? Allereerst zullen we in onze reactie naar de 
initiatiefnemers uitgaan van een aantal adviezen en rapporten die de 
afgelopen jaren zijn uitgebracht en opgesteld. Zo zullen we het advies 
van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid van 2006 (Normalisatie 
Rechtspositie Overheidspersoneel) meenemen in de reactie aan de 
initiatiefnemers. Dat is immers het advies waar u als lid uw akkoord op 
heeft gegeven. Naast dit advies is in 2008 door Guusje ter Horst, 
toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken, een brief aan de Kamer 
gestuurd over de bijzondere rechtspositie van de ambtenaar. In zowel het 
ROP advies als in de brief van Ter Horst wordt aangegeven dat de tijd nog  

niet rijp is om de ambtelijke rechtspositie af te schaffen. Tegelijkertijd vragen we ook aandacht 
voor een gedegen verkenning van de gevolgen van een verdergaande normalisering. 
 
 
Reputatie overheid en afschaffen rechtspositie 
Volgens het ROP-advies zijn veel ambtenaren van mening dat het beeld van de overheid als 
betrouwbare werkgever erg beschadigd is geraakt. De nadruk zou dan ook moeten liggen op het 
herstellen van normale arbeidsverhoudingen binnen overheid en onderwijs. Het afschaffen van 
de bijzondere rechtspositie van de ambtenaar schept dan nog veel onduidelijkheid en 
onzekerheid. Om deze duidelijkheid en zekerheid te kunnen geven, moet er een verdergaande 
discussie gevoerd worden over de eventuele gevolgen van een normalisatie van het 
ambtenarenrecht. Volgens het ROP-advies kunnen de voor- en nadelen van verdergaande 
normalisatie alleen tegen elkaar opwegen als men een goede voorbereiding treft en men 
zorgvuldig om gaat met elementen als de ambtenarenstatus, medezeggenschap of 
integriteitkwesties en beroepscodes. Ook CNV Publieke Zaak is van mening dat men goed moet 
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Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overlegplatform van de gezamenlijke sectorwerkgevers en 
werknemers bij de overheid. De ROP heeft diverse taken. Zo voert de Raad overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en adviseert hij het kabinet en de Tweede Kamer - desgevraagd of uit eigen beweging - over aangelegenheden die 
het overheidspersoneelsbeleid betreffen. Ook doet de ROP aanbevelingen aan de overheidssectoren. Voorts is de ROP 
verantwoordelijk voor de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel. 

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overlegplatform van de gezamenlijke sectorwerkgevers en 
werknemers bij de overheid. De ROP heeft diverse taken. Zo voert de Raad overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en adviseert hij het kabinet en de Tweede Kamer - desgevraagd of uit eigen beweging - over aangelegenheden die 
het overheidspersoneelsbeleid betreffen. Ook doet de ROP aanbevelingen aan de overheidssectoren. Voorts is de ROP 
verantwoordelijk voor de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel. 

kijken naar de consequenties voor deze elementen. Hierbij zou het ook goed zijn om de twee 
rechtssystemen, ambtenarenrecht en bestuursrecht, te vergelijken met elkaar met als doel het 
goede van de twee te verenigen, zoals ook in het ROP advies van 2006 naar voren komt.
 
 
Bijzonder werk rechtvaardigt rechtspositie  
In de brief van Ter Horst aan de Tweede Kamer (2008) geeft 
zij aan dat de bijzondere rechtspositie van de ambtenaar 
behouden moet blijven. Ter Horst benadrukt hierin de 
gevolgen van de bijzondere positie van de overheids-
werkgever voor de ambtenaren. Doordat de ambtenaar 
werkzaam is voor het publieke belang, heeft hij een 
bijzondere verantwoordelijkheid en mag loyaliteit, integriteit en betrokkenheid worden verwacht 
van de ambtenaar. Ook noemt ze het spanningsveld van de politieke context waarbinnen de 
ambtenaar zijn werk moet verrichten. Zoals het ROP-advies aandacht vraagt voor integriteit, 
geeft ook Ter Horst aan dat het vormen van beroepscodes een hulpmiddel kan zijn voor het 
benutten van de professionele ruimte die de ambtenaar heeft. Een belangrijk verschil in de 
rechtspositie van ‘gewone’ werknemers en ambtenaren die Ter Horst noemt, is de regeling die is 
getroffen vanwege de mogelijkheid om de ambtenaar te beperken in zijn grondrechten. Voor 
zover een goede functievervulling het vereist mag een ambtenaar worden beperkt in een 
grondrecht als vrijheid van meningsuiting of beperking van het recht op vereniging. Ook met een 
gelijkschakeling van het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht zal een juridische basis nodig zijn 
om deze grondrechten van ambtenaren te kunnen beperken.  
 
 
Uitzondering versplinterd arbeidsvoorwaarden 
Het initiatiefwetsvoorstel geeft aan dat voor een aantal functionarissen een bijzondere bepaling 
moet blijven bestaan. Ter Horst geeft in haar brief eveneens de noodzaak voor deze uitzondering 
aan, vanwege de bijzondere staatsrechtelijke positie die deze functionarissen bekleden (te 
denken valt hierbij aan politie, benoemde politieke ambtsdragers of de rechtelijke macht). Het 
nadeel van een bijzondere bepaling voor een beperkte groep ambtenaren is echter wel een 
versplinterd geheel van arbeidsvoorwaarden.  
 
 
Kortom, het ziet er naar uit dat men bij een hernieuwde discussie over het ambtenarenrecht 
eerst goed moet kijken naar wat in de huidige situatie nu feitelijk als problematisch wordt 
ervaren. En daarna kunnen mogelijke oplossingen bekeken worden. We zullen een discussie niet 
uit de weg gaan als CNV Publieke Zaak maar vooralsnog lijkt het er op dat de situatie sinds 2006 
(het ROP advies over de ambtelijke rechtspositie) niet wezenlijk is veranderd.
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Mythen rondom het ambtenarenrecht 
 
Het is erg moeilijk en duur om een 
ambtenaar te ontslaan 
Het is vaak makkelijker een ambtenaar te 
ontslaan. De werkgever neemt het besluit 
en de ambtenaar is ontslagen. Bezwaar en 
beroep schort de werking van het besluit 
niet op. Een gewone werkgever moet eerst 
langs het UWV of de kantonrechter voordat 
zijn werknemer is ontslagen en moet dan 
vaak een vergoeding betalen. In ambtelijke 
rechtspositieregelingen is onder 
voorwaarden recht op een aanvullende 
ontslaguitkering. Vanwege het publieke 
belang speelt integriteit voor de ambtenaar 
een grotere rol. Niet integer handelen kan 
snel worden verweten en leiden tot ontslag 
wegens plichtsverzuim. Daar hoort geen 
uitkering bij.  
 
De beroepsgang van een ambtenaar is veel 
omvangrijker dan in het arbeidsrecht 
Hiermee wordt vaak gedoeld op de 
mogelijkheden om in het ambtenarenrecht 
een ontslag aan te vechten of om de tijd die 
het voeren van procedures kost.  In het 
arbeidsrecht is echter ook een uitgebreide 
en tijdrovende procedure mogelijk. 

Waarschijnlijk ontstaat het beeld doordat 
ambtenaren op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht bezwaar kunnen maken 
tegen besluiten die hen aangaan.  
 
 
Overheid en ambtenaar zijn beter af met 
een civiele rechtspositie 
Het idee is dat met een uniform arbeids-
recht werknemers en ambtenaren eerder 
van baan zullen wisselen naar een 
overheids- of marktsector. De verschillende 
juridische regimes zouden als barrières 
werken. Deze stelling lijkt logisch maar is 
daarom nog niet waar. Ambtenaren zijn om 
belangrijke redenen buiten het burgerlijk 
recht gehouden. In hun publieke functie zijn 
zij immers geen burgers maar functiona-
rissen van de overheid. Hun publieke functie 
vraagt om een rechtspositie ten opzichte van 
de overheid. Hoe deze vorm krijgt en 
eventueel efficiënter kan werken is voor 
CNV Publieke Zaak nooit onbespreekbaar 
geweest zolang met het 
doel maar niet uit het 
oog verliest. 
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Vergoeding Reiskosten • Jan Rijsdijk 
 

 

Belaste kilometervergoedingen en saldering 
De Inspecteur Belastingdienst 
Rijnmond/Kantoor Rotterdam heeft enige 
tijd geleden een nadere uitspraak gedaan 
over de zogenaamde salderingsregeling. 
Omdat deze uitspraken diverse 
misverstanden hebben opgeroepen, 
vermelden we hierbij de juiste werkwijzen 
op basis van deze regeling. 
 
Vergoedingen voor woon-werkverkeer tegen 
een lagere vergoeding dan � 0,19 mogen 
worden gesaldeerd. Dit blijft ongewijzigd. 
Als een dienstreis niet doelmatig met het 
openbaar vervoer kan worden afgelegd, kan 
het bevoegd gezag aan de alleenreizende 
ambtenaar een vergoeding van � 0,37 per 
kilometer toekennen. 
Collega’s die 
meerijden, 
ontvangen 
geen 
vergoeding. 
De werkgever 
heeft geen 
bemoeienis met 
de wijze waarop 
ambtenaren gezamenlijk reizen. In dit geval 
kunnen de meerijders de door hen 
afgelegde kilometers waarvoor geen 
vergoeding is gegeven gebruiken voor 
saldering met de wel door hen vergoedingen 
die zij hebben ontvangen. Indien de 
bestuurder omrijdt waarvoor hij/zij de 
kilometers mag declareren, is voor de 
meerijder sprake van vervoer vanwege de 
werkgever. De meerijder kan deze 

kilometers niet salderen. Let op dit is een 
nieuw/aanvullend standpunt van de  
Inspecteur. Als een dienstreis wel doelmatig 
met het openbaar vervoer kan worden 
afgelegd, kan het bevoegd gezag aan de 
alleenreizende ambtenaar een vergoeding 
van � 0,09 per kilometer toekennen. Deze 
vergoeding wordt verhoogd voor iedere 
meereizende collega met � 0,09 per 
kilometer, tot een maximum van � 0,37 per 
kilometer. De inspecteur is van mening dat 
in dit geval sprake is van een zodanige 
bemoeienis van de werkgever dat 'vervoer 
vanwege de werkgever' aan de orde is. De 
kilometers van de meereizende collega’s 
kunnen niet betrokken worden in de 
saldering. Indien wordt meegereden in een 
dienstauto is uiteraard sprake van vervoer 

vanwege de werkgever en is geen 
saldering mogelijk. 
 
 
Conclusie: 
Het salderen van kilometers 
blijft mogelijk zoals uit 

bovenstaande blijkt. Wel is de 
regeling door de uitspraak van de 
Inspecteur enigszins beperkt maar 
praktische oplossingen zullen ertoe leiden 
dat de beperking in veel gevallen weinig 
effect heeft. De regeling is niet simpel maar 
wel financieel aantrekkelijk om toe te 
passen. Bij de Belastingdienst is de regeling 
vastgelegd in het voorschrift “Fiscale en 
Financiële gevolgen van Personeels-
beslissingen”. 
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Afscheid • Alfred Lohman 
 
Omdat ik met pensioen ga zal ik op 1 
september 2010 CNV Publieke Zaak 
verlaten. Vanaf die datum zal collega 
Richard Leloux mij als bestuurder van CNV 
Publieke Zaak opvolgen. Hij gaat vanaf die 
datum de belangen behartigen van onze 
leden die werkzaam zijn bij het ministerie 
van Financiën en de Belastingdienst. 
Richard is een ervaren bestuurder 
afkomstig van de Dienstenbond CNV. Ik heb 
er als bestuurder alle vertrouwen in dat hij, 
samen met de leden van het Landelijk 
Groepsbestuur Financiën, adequaat uw 
belangen gaat behartigen. 
 
 
Vakantie 
Vanaf 1 september 2010 maak ik met mijn 
echtgenote een lange vakantiereis via 
Frankrijk naar Spanje. De uiteindelijke 
bestemming is Spanje omdat wij daar 
samen een aantal bestemmingen willen 
gaan bekijken. Het zijn Madrid, Cordoba, 
Sevilla, Jerez, Gibraltar, Malaga, Granada. 
Vervolgens gaan we via Frankrijk, weer 
terug naar Nederland. Het is een reis van 
twee maanden waar wij ons erg op 
verheugen.  
Mijn keuze om op 1 september 2010 te 
stoppen met werken maak ik op grond van 
puur persoonlijke afwegingen. In die maand 
bereik ik de leeftijd van 60 jaar en ik heb dan 
een werkzaam leven van 38 jaar achter de 
rug. Mijn echtgenote is al langer met 
pensioen, zij geniet al van haar AOW. 
 
 
Landelijke Groep Financiën 
Ik bewaar goede herinneringen aan de tijd 
dat ik voor u actief was binnen het 
ministerie en bij de Belastingdienst. De 
Landelijke Groep Financiën is een zeer 
actieve groep met hele betrokken en actieve 
kaderleden. Van deze kaderleden zijn er ook 
heel veel actief in de medezeggenschap of in 
regionale of plaatselijke groepstructuren.  

Er wordt goed vergaderd en de leden zijn 
erg betrokken bij alles wat plaatsvindt op de 
werkvloer. De bijeenkomsten die CNV 
Publieke Zaak organiseert worden steeds 
druk bezocht en daaruit blijkt 
betrokkenheid. Ook in moeilijke tijden toen 
er geen CAO tot stand kon worden gebracht 
waren de leden en kaderleden bereid zich 
daarvoor massaal in te zetten. Ik ben toen 
dagelijks het land in getrokken om uitleg te 
geven en acties te ondersteunen. Voor mij 
was de grote manifestatie op het Malieveld 
het hoogtepunt waar ik ruim 15.000 
rijksambtenaren heb mogen toespreken. 
Het was een keerpunt in de vastgelopen 
CAO-onderhandelingen. 
 
 
Georganiseerd Overleg Belastingdienst 
Ook de tijd die ik heb doorgebracht in het 
Georganiseerd Overleg Belastingdienst 
(GOBD) is voor mij waardevol geweest. Het 
was niet altijd even gemakkelijk en 
constructief maar met een DG als Jenny 
Thunnissen kon je altijd zaken doen. Dat wil 
niet zeggen dat dit met Peter Veld niet 
mogelijk is maar wel anders. Jenny was 
betrokken, zakelijk, soms ongenietbaar 
maar stond wel achter haar medewerkers 
en voerde een goed sociaal beleid.  
Op andere departementen tref ik dat soms 
heel anders aan. Ik kom haar nu tegen bij 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat en 
ook daar is zij in het overleg nadrukkelijk 
aanwezig. 
 
 
Veranderingen bij de rijksoverheid 
De rijksoverheid staat de komende tijd voor 
grote uitdagingen. De heroverwegingen 
zullen diep ingrijpen in de organisatie van 
het Rijk. Ik heb daar best grote moeite mee. 
Vooral over de wijze waarop politici en 
politieke partijen praten over rijks-
ambtenaren. Het zomaar schrappen van 
arbeidsplaatsen zonder dat men over taken 
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spreekt of een goed sociaal vangnet 
hiervoor inricht vind ik echt asociaal. Daar 
moeten de vakbonden zich tegen verzetten 
en samen met u aan het kabinet duidelijk 
gaan maken dat de grens is bereikt in het 
ongenuanceerd schrappen van arbeids-
plaatsen. Ik hoop oprecht dat ook de 
Secretarissen-generaal in verzet komen 
zodat zij de aan hen toegewezen formaties 
daadwerkelijk gaan koppelen aan het werk 
dat gedaan kan worden. Minder ambtenaren 
kan, maar dan moet men ook taken 
schrappen. Helaas pindakaas kabinet maar 

meer kunnen wij met deze aantallen en 
formaties niet doen! Het zal mij benieuwen 
hoe het gaat aflopen, maar ik ga het zeker 
volgen. Wel op afstand hoor! 
 
Goed, ik neem afscheid en ik wil alle leden 
en kaderleden bedanken voor het 
vertrouwen wat u in mij gesteld heeft en de 
zeer constructieve en plezierige samen-
werking die ik de afgelopen jaren heb 
ervaren. Het gaat u allen goed in werk, gezin 
en gezondheid.
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