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In deze uitgave: door: de redactie 

In Financiën Actueel nummer 2 kunt u lezen over de stand van zaken van het automatiserings-
project ETM (invordering). En hoe staat het met de invoering van een nieuw functiegebouw 
(functiestramienen) voor de groepsfuncties binnen de Belastingdienst? De laatste stand van 
zaken uit het overleg met de bonden (GOBD) wordt geschetst. Ook binnen de 
medezeggenschap staan verandering op stapel. Medezeggenschappers worden op 3 maart a.s. 
in de gelegenheid gesteld om hun zegje te doen. Zie het artikel over de medezeggenschap 
verder op in Financiën Actueel. Financiën Actueel nummer 2 start met een artikel over mobiliteit. 
O. a. wordt antwoord gegeven op de vraag: “waarom we moeten bewegen?”. 

Bewegen door: Henk Akkerman 

Waarom bewegen?! 
Maakt onze vakorganisatie zich nu ook al 
zorgen over de gezondheid van haar 
leden? Dat zeker ook, maar in dit artikeltje 
even niet. Bewegen, ook wel mobiliteit, is 
door de dienstleiding hoog op de agenda 
geplaatst. Daardoor is het niet langer een 
zaak van vrijwilligheid of vrijblijvendheid. 
Wij allen zullen dus met mobiliteit te maken 
krijgen, het gaat niet zonder meer onze 
deur voorbij. 

Welke vorm van bewegen staat onze 
werkgever voor? 
Onze werkgever wil dat een aantal van 
onze collegae wat flexibeler is in mobiliteit 
zodat er goede organisatorische 
oplossingen mogelijk zijn zonder al te veel 
en pijnlijke consequenties, voor 
organisatorische problemen. Hierna zal ik 
een aantal van die organisatorische 
problemen beschrijven. 

Wat is de noodzaak van de zo gewenste 
organisatorische oplossingen? 
Het mag duidelijk zijn dat oplossingen 
alleen gewenst zijn als er problemen op 
lijken te doemen. De afgelopen jaren is niet 
alleen de samenleving veranderd, maar 
ook de manier van werken en leven is sterk 
gewijzigd. Het is juist dit laatste waar ook 
de Belastingdienst op moet inspelen  

 alsmede de sterke drang van de politiek om 
te vinden dat de overheid moet afslanken en 
efficiënter moet werken. Hierna zal ik door 
middel van voorbeelden laten zien wat ik 
bedoel. 

Door centralisatie van dunne werkstromen 
blijft het werk niet meer op het kantoor waar 
het (altijd) was. Het gevolg is dat de 
medewerker het werk kwijtraakt, tenzij hij/zij 
met het werk mee verhuist. Dat mee 
verhuizen was altijd op basis van 
vrijwilligheid. Deed je het niet en bleef je 
zitten dan kreeg je meestal (ander) werk 
binnen je eigen kantoor.  

Inmiddels zijn ook de arbeidstijden van ons 
bedrijf opgerekt tot 20.00 uur. Deze 13 
werkuren (van 07.00 tot 20.00 uur) zorgen 
ervoor dat je dat niet de hele dag mag 
(Arbeidstijdenwet) invullen. Je zult dus een 
keuze moeten maken hoe laat je begint en 
hoe laat je wilt eindigen op die dag. Dit gaat 
tot op heden op basis van vrijwilligheid. 

Verder lopen er tal van (politiek gewilde) 
projecten in het fiscale land die niet meer in 
de klassieke werktijden en werkdagen 
kunnen worden volbracht. Denk aan de 
Beverwijkse Bazaar, actie taxi, bellen bij 
bezwaar, de HUBA (hulp bij aangifte) 
campagne, ANPR-acties  enz. enz. Dit soort  
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werkzaamheden (toezicht ook op locatie) 
zullen in de (nabije) toekomst alleen maar 
toenemen. De politieke wil is er om op een 
andere manier en op andere tijden te gaan 
werken. Bij onze werkgever is dit overigens 
niet nieuw. Onze douane collegae werken 
altijd al in continudiensten, 24 uur per dag 
en 7 dagen per week is de douane actief. 
De medewerkers van voorheen bureau 
motorrijtuigenbelasting werken ook op zeer 
uiteenlopende tijden en ook de FIOD/ECD 
collegae werken niet alleen tussen "8 en 
5".Kortom wij hebben al mensen die het 
gewend zijn om op andere tijden te werken. 

Als je de krant leest of televisie kijkt, zie je 
dat de 24-uurs economie niet meer weg te 
denken is in de huidige maatschappij, of je 
het nu wilt of niet. Kijk naar het onlangs 
genomen besluit van de gemeente 
Amsterdam om alle winkels in de stad - dus 
niet alleen meer in de binnenstad - op 
zondag openstelling toe te staan. Deze 
ontwikkeling is niet alleen beperkt tot grote 
steden, maar ook in steeds meer kleinere 
plaatsen zie je ook dat men gebruik wenst 
te maken van de zondag openstelling. 

Als wij als belastingambtenaren ons werk 
zinvol en goed willen kunnen uitvoeren, 
zullen wij er ook moeten zijn als de andere 
partij (de belastingplichtige) aan de gang is. 
Dat is wel wennen voor velen onder ons, 
want wij hadden het baantje van "8 tot 5 
uur" hoog in ons vaandel staan al was het 
maar vanwege het sociale leven. 

Ik ben van mening dat deze beweging niet 
meer te keren is. Trekken aan een dood 
paard is niet mijn sterkste kant. Liever zet 
ik mijn energie in op het (mee)sturen bij 
deze nieuwe ontwikkelingen. Het is mijn 
overtuiging dat wij het beter goed kunnen 
regelen voor onze collegae, in overleg met 
de werkgever, dan dat wij via - mijns 
inziens kansarme - procedures moeten 
zien te behouden wat wij hadden. 

 
Hoe ziet onze belastingwereld er uit? 
Ik heb, voordat dit artikeltje de lucht in ging, 
eens rond gevraagd bij onze collegae in den 
lande. Er zijn een aantal ouderen onder ons 
die niet zitten te wachten op andere 
werktijden/werkdagen. Zij zien het nut en 
noodzaak niet en willen er privé ook geen 
last van ondervinden. Maar er zijn ook 
collegae onder ons die graag later willen 
beginnen zonder dat het hen verlofuren kost, 
omdat zij 's-ochtends dan alle tijd hebben om 
de kinderen naar school te brengen en 
hebben dan met hun partner een 
omgekeerde avondregeling afgesproken. Er 
zijn ook mensen die graag in het weekeinde 
eens een dag willen werken omdat hen dat 
goed uitkomt. En er zijn collegae die graag 
even sporten of golfen overdag en door met 
werktijden te schuiven ook geen verlofuren  
hoeven op te nemen. Er liggen dus kansen 
zat om het voor jezelf zo leuk mogelijk te 
maken, maar deze aanpassingen van 
werktijden moeten wel in onderling overleg 
tot stand komen met de werkgever en de 
vakorganisaties. Ik stel mij daarbij voor dat 
de huidige variabele werktijden niet persé 
hoeven te wijken voor die ruimere werktijden. 
Dat moet op een beetje afdeling of team 
oplosbaar zijn. En ik kan mij ook voorstellen 
dat wij met roosters gaan werken - die in het 
werkoverleg aan de orde komen. Het zou 
best wel even een gedoe zijn en ook even 
een gewenning met zich mee moeten 
brengen maar - en daar komt hij dan - 
bewegen is goed voor de mens en dus ook 
voor de belastingambtenaar-mens. 

Wat als wij dit nu allemaal niet in overleg 
met de werkgever afspreken. 
Dan denk ik dat de standpunten tussen 
werkgever en vakbonden verharden en dat 
de werkgever een bedrijfsmatige organisatie 
moet blijven runnen en niet zal schromen om 
- wegens gebrek aan beweging van ons - 
harde besluiten zal nemen. 
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De politieke tijd is rijp voor ingrijpende 
maatregelen, zoals wij inmiddels weten. 
Terwijl ik dit schrijf is het kabinet 
Balkenende IV net ontploft, maar duidelijk 
is. dat wie er ook in de regering zit, 
besparende maatregelen op het 
ambtenarencorps onafwendbaar zijn. Ik 
zie, hoor en lees dat wij weinig populariteit 
genieten bij de politiek,kamerbreed! Alles 
wat ambtenaar is, moet minder tot en met 
de regelgeving toe. Als of wij (en niet de 
politiek zelf) die regels bedenken. Als wij 
niet meebewegen, door ons wat plooibaar 
op te stellen in het werk en de werkplek, 
zullen harde besluiten genomen worden en 
ik sluit gedwongen ontslagen dan ook niet 
meer uit. Dit jaar werk ik 40 jaar bij onze 
club, maar zo heftig als nu heb ik het niet 
eerder meegemaakt. Bij het departement 
van SZW zijn de eerste gedwongen 
ontslagen al een feit. Ruim 40 
medewerkers hebben te horen gekregen 
dat er voor hen geen ander werk is en met 
toepassing van de instrumenten uit fase 2  

  
en fase 3 is het niet gelukt om deze 
medewerkers aan ander werk te helpen. Van 
Alfred hoor ik steeds meer van dit soort 
geluiden. De tijden veranderen! 

Samenvattend  
Ik durf als voorzitter van de groep financiën 
alle collegae te vertellen dat wij er goed aan 
doen om de ogen niet voor de realiteit te 
sluiten en mee te bewegen. Wij behouden 
dan ons werk, wellicht op een andere locatie 
en/of wellicht niet meer hetzelfde werkpakket, 
maar wij hebben dan nog steeds een baan 
en dat kunnen ondertussen bijna 500.000 
Nederlanders ons helaas niet navertellen. De 
meeste geleerden zijn het er over eens dat 
fysiek bewegen voor de mens niet slecht is. 
Andere vormen van bewegen, denk aan 
hersengymnastiek blijken ook heel goed te 
zijn voor de (ouder wordende) mens. Dus 
waarom zouden wij dan niet voor wat (meer) 
bewegen zijn? 

Go for it en kom ook in beweging. 

Medezeggenschap bij de Belastingdienst door: Alfred Lohman 

Het Landelijk Groepsbestuur Financiën 
maakt zich zorgen over de wijze waarop bij 
de Douane aan de medezeggenschap 
wordt gesleuteld. Deze zorgen worden 
versterkt doordat de directeur-generaal 
Belastingdienst meerdere keren heeft laten 
doorschemeren om ook de uitgebreide 
medezeggenschapsstructuur bij de 
Belastingdienst te willen hervormen. Zo is 
onlangs overeenstemming bereikt tussen 
de dienstleiding van de Douane en de 
medezeggenschap over de instelling van 
een Tijdelijk Ondernemingsraad. Men kon 
met elkaar geen overeenstemming 
bereiken over de instelling van 
ondernemingsraden per Douanekantoor. 
Mede doordat nog geen duidelijkheid 
bestaat over de verantwoordelijkheden en  

 bevoegdheden van het management van de 
diverse Douanekantoren. Gedurende het jaar 
2010 vindt de medezeggenschap plaats in de 
Tijdelijke Ondernemingsraad. Eind 2010 
wordt het functioneren geëvalueerd en wordt 
besloten hoe de definitieve 
medezeggenschapsstructuur er bij Douane 
Nederland uit gaat zien. 

De zorgen van het Landelijk Groepsbestuur 
Financiën zijn het feit dat in nieuwe opzet de 
afstand tussen het medezeggenschap en de 
werkvloer groter (te groot?) wordt en het feit 
dat de Tijdelijke Ondernemingsraad een door 
verkiezingen tot stand is gekomen. Nu 
Douane Nederland definitief is ingericht en 
alle medewerkers definitief zijn geplaatst, 
moeten de medewerkers zich ook kunnen  
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uitspreken wie hun vertegenwoordigers zijn 
in de medezeggenschap. Naar het oordeel 
van het Landelijk Groepsbestuur moet 
deze medezeggenschap zo ingericht 
worden dat de medewerkers zich 
herkennen in wat besproken en besloten 
wordt. Ook moeten zij zich herkennen in de 
vertegenwoordigers die hun belangen 
behartigen. Met andere woorden: de 
medezeggenschap moet georganiseerd 
worden zo dicht mogelijk bij de werkvloer. 
Het moet om substantiële zaken gaan 
waarover het management bevoegd is te 
beslissen. 

In een bijeenkomst van leden van het 
Landelijk Groepsbestuur Financiën en 
gekozen OR leden CNV Publieke Zaak 
Douane Nederland is hierover indringend 
met elkaar gesproken. Het Landelijk 
Groepsbestuur heeft de CNV Publieke 
Zaak OR leden geadviseerd zo snel 
mogelijk overeenstemming met de 
dienstleiding te bereiken over de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van het management. Hoe eerder hierover 
overeenstemming bestaat hoe eerder 
besloten kan worden hoe en wanneer de 
nieuwe medezeggenschapsstructuur kan 
worden ingericht. Er is tevens bij de CNV 
Publieke Zaak OR leden op aangedrongen 
om op korte termijn al een datum te 
bepalen waarop de verkiezingen gaan 
plaatsvinden. Naar het oordeel van het 
Landelijk Groepsbestuur moeten deze 
verkiezingen in het voorjaar 2011 
plaatsvinden. Direct nadat de evaluatie 
heeft plaatsgevonden en met de Tijdelijke 
Ondernemingsraad is besproken. 

  
Het gesprek met de gekozen OR leden CNV 
Publieke Zaak Douane Nederland en het feit 
dat de directeur-generaal Belastingdienst 
meerdere malen te kennen heeft gegeven 
ook de medezeggenschap bij de 
Belastingdienst te willen hervormen, baart de 
Landelijke Groep Financiën zorgen. Deze 
ontwikkelingen doen geen recht aan het feit 
dat medewerkers zich moeten herkennen in 
hun medezeggenschap en hun 
vertegenwoordigers. 

Het Landelijk Groepsbestuur heeft inmiddels 
besloten om op woensdag 3 maart 2010 
een kaderbijeenkomst te organiseren voor 
alle OR leden van CNV Publieke Zaak 
werkzaam bij de Belastingdienst om met 
elkaar deze ontwikkelingen indringend door 
te spreken en gezamenlijk een strategie te 
ontwikkelen zodat er een vorm van 
medezeggenschap blijft bestaan waarin 
medewerkers zich herkennen en waarbij die 
onderwerpen worden besproken waar 
medewerkers zich in herkennen en waarvan 
zij vinden dat hun gekozen 
vertegenwoordigers deze voor hen moeten 
behartigen. 

Als u zich voor deze kaderbijeenkomst wilt 
opgeven dan kunt u zich hiervoor aanmelden 
bij: 

CNV Publieke Zaak 
Afdeling Collectief 
Astrid Bessseling 
070-4160640 
Email: a.besseling@cnvpubliekezaak.nl 

 

Functiestramienen voor de groepsfuncties B, C, D, E, F, en I?  door: Henk akkerman 

Zoals jullie wellicht weten hebben de 
werkgever en de vakbonden een geschil 
voorgelegd aan een arbiter over dit 
onderwerp. De rechter sprak als oordeel uit  

 dat de werkgever open en constructief 
overleg moet voeren met de vakorganisaties 
en niet éénzijdig de functiestramienen voor 
groepsfuncties kan en mag invoeren. Als  

mailto:a.besseling@cnvpubliekezaak.nl
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vakbond CNV hebben wij destijds een 
ledenvergadering belegd en uitleg gegeven 
- met dank aan Ruurd van der Spoel - over 
dit fenomeen. Deze bijeenkomst werd 
enorm goed bezocht en dus leeft dit 
onderwerp erg tot de verbeelding. Nu zijn 
wij in het GOBD weer in overleg met de 
werkgever over o.a. dit dossier. Het is een 
lastig onderwerp en daarom stellen wij het 
bijzonder op prijs als jullie ons voeden - per 
mail - over dit onderwerp. Geef je mening 
weer en vertel waarom jij het wel of niet 

  
ziet zitten. Hoe beter de uitleg hoe meer wij 
(ALfred Loman en ik) er mee kunnen.  
Mail aan:  

a.lohman@cnvpubliekezaak.nl en 
he.akkerman@ziggo.nl  

zodat wij in ons GOBD-overleg een 
standpunt kunnen verdedigen wat gedragen 
wordt door (een meerderheid van) onze 
achterban. Je reactie graag vóór 4 april a.s. 
want op 7 april hebben wij weer een GOBD-
overleg.  
 
Dank alvast voor jullie reacties. 

Invordering/ ETM in 2010 GEEN massale uitrol!    

Binnen de Belastingdienst wordt al geruime 
tijd gewerkt aan de invoering van het 
nieuwe invorderingssysteem (ETM). In 
2009 is een eerste versie van het systeem 
in productie genomen. Een aantal “kleine 
middelen”, zoals mijnbouwbelasting draait 
inmiddels op ETM. In de loop van 2010 
wordt het systeem geoptimaliseerd en 
voorbereid voor het aansluiten van “grote 
middelen”, zoals houderschapsbelasting. 
Uiteindelijk kan dan in 2011/ 2012 worden 
gestart met het aansluiten van de andere  

 middelen op ETM. Voor de voorbereiding van 
de invoering in de dienst zal een apart 
automatiseringsproject worden gestart. 

De mensen die werken in de invordering 
moeten het werk de komende periode met 
een mix van de huidige systemen en ETM 
uitvoeren. Dit betekent dat als gevolg van de 
koppeling tussen ETM lokaal en de huidige 
systemen veel handmatig werk zal ontstaan. 
Ten aanzien van het werk van de 
deurwaarders verandert er voorlopig niets. 

Verantwoording 
Financiën Actueel is een uitgave van het Landelijke Groepsbestuur Financiën. 

Aan deze uitgave werkten mee:  
Henk Akkerman, Han Bekker, Sjoerd Kuipers,  

Alfred Lohman, Ellen Rodenstein en  
Koos de Waard. 

Reageren? denhaag@cnvpubliekezaak.nl  

 

Tip: 

U kunt uw vakbondscontributie financieren door de in de IKAP regeling opgenomen mogelijk-
heden en u kunt daardoor ook een belastingtechnisch voordeel bereiken! 

Het laatste nieuws altijd op: www.mijnvakbond.nl 

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

