
 

 
 
Den Haag, 28 november 2013 
 
 
Beste leden, 
 
Graag willen wij jullie informeren over de achtergrond en de stand van zaken rondom de 
discussie over groepsfuncties en de invoering van het Functiegebouw Rijk bij de 
Belastingdienst. 
 
 
Achtergrond 
In 2009 is besloten door het toenmalige kabinet tot invoering van het Functiegebouw Rijk 
(FGR). De Belastingdienst heeft 5 jaar extra tijd gekregen om het in te voeren.   
Bij de Belastingdienst zijn ongeveer 19.600 medewerkers werkzaam in groepsfuncties. Deze 
groepsfuncties zijn destijds ontstaan zodat de Belastingdienst medewerkers voor langere tijd 
kon binden en loopbaanvooruitzichten kon aanbieden. Hieraan zijn vervolgens ook 
salarisschalen gekoppeld aan de groepsfuncties B, C, D, E, F en I. Voor de werkgever heeft dit 
systeem het voordeel dat de medewerkers binnen een bepaalde ranche alle soorten werk 
moeten doen ook als dat niet in eerdere functiebeschrijving staat vermeld.  
Juist vanwege deze bestaande groepsfuncties, die alleen bij de Belastingdienst bestaan, is 
een speciale werkgroep in opdracht van het Sectoroverleg Rijk (SOR) opgericht om de voor- 
en nadelen hiervan te onderzoeken bij de implementatie van het Functiegebouw Rijk bij de 
Belastingdienst. 
 
Deze SOR werkgroep, samengesteld uit afgevaardigden van de werkgever en van de 
centrales, heeft een notitie opgesteld waarin een overzicht van de achtergronden, ervaring, 
kwantitatieve gegevens en de voor- en nadelen voor de werkgever en werknemers van het 
systeem van de groepsfuncties op een rij zijn gezet. De notitie leidt tot drie mogelijke 
inpassingsvarianten: 
1. Groepsfuncties in de praktijk beter uitvoeren (voorkeur van de bonden) 
2. Volledig invoeren van het Functiegebouw Rijk (voorkeur van de werkgever) 
3. Groepsfunctiebeschrijvingen inpassen in het Functiegebouw Rijk (acceptabel compromis 
vanuit bonden, maar onacceptabel voor de werkgever). 
 
Stand van zaken 
In het SOR van 31 oktober jl. is door de werkgever besloten om een voorstel te doen om bij 
de Belastingdienst te kiezen voor volledige invoering van het Functiegebouw Rijk. De twee 
grootste bezwaren van de bonden voor invoering van het Functiegebouw Rijk zijn dat de 
medewerker bij normaal functioneren niet overgaat naar een volgende schaal, zoals nu bij 
groepsfuncties het geval is, maar moet solliciteren. Dit betekent dat het werk op het hogere 
schaalniveau beschikbaar moet zijn en dat de medewerker moet concurreren met meerdere 
gegadigden. De uitkomst zal dus zijn dat niet alle medewerkers in de volgende schaal van de 
groepsfunctie terecht komen en daarmee het perspectief verliezen op groei. Om deze reden 
stelt de werkgever overgangsrecht voor de huidige medewerkers voor.  

 



Dit voorstel komt er kort gezegd op neer dat zittende medewerkers in groepsfuncties geen 
financiële achteruitgang ondervinden en het huidige uitzicht op doorloop tot het 
maximumsalaris in hun groepsfuncties behouden. Dit overgangsrecht is van toepassing tot 
het moment dat de medewerker de dienst verlaat of na sollicitatie in een andere 
groepsfunctie wordt benoemd. 
 
Het voorstel van de werkgever is in de SOR vergadering van 31 oktober niet geaccepteerd. 
De bonden hebben naast het compromisvoorstel vanuit de werkgroep ook nog ter 
vergadering een nieuwe optie aangeboden om uit een dreigende impasse te blijven. Beide 
voorstellen zijn door de werkgever formeel afgewezen. Vandaar dat de bonden hebben 
aangegeven terug te gaan naar hun leden om het voorstel aldaar te bespreken. 
 
Dit is de afgelopen weken door alle vier de bonden, elk op eigen wijze, gedaan.  
In het SOR van 25 november jl. hebben de bonden unaniem teruggekoppeld dat het voorstel 
ook door de leden is afgewezen. Daarbij is het signaal van de leden van de vakbonden 
duidelijk: 
- ga niet tornen aan de huidige perspectieven op groei en ontwikkeling binnen 
groepsfuncties; 
- de nadelen van invoering van het Functiegebouw Rijk zijn vele malen groter dan de 
voordelen; 
- bied ook de toekomstige medewerkers een duidelijk loopbaanperspectief; 
- voorkom dat binnen één Belastingdienst verschillende rechtsposities naast elkaar gaan 
gelden voor zittende en nieuwe medewerkers, waardoor onnodige spanningen op de 
werkvloer gaan ontstaan; 
- met een jarenlange nullijn is een nog verdere aantasting van de rechtspositie  
onacceptabel; 
- met de huidige beweging bij Belastingen en de sluitingen van kantoren valt deze ingreep 
voor de zittende medewerkers extra zwaar; 
- ga werken aan goede uitvoering van het systeem groepsfuncties en een effectief 
beoordelingsbeleid. 
 
 
De werkgever heeft aangegeven zich te beraden en uiteraard houden wij jullie op de hoogte 
van de reactie van de werkgever en het vervolg. 
 
 
Wij hopen jullie hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mieke van Vliet, AbvaKabo FNV 
Marianne Wendt, Ambtenarencentrum/NCF 
Hans Herings, CMHF 
Loek Schueler, CNV Publieke Zaak 


