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Discussie al bijna 50 jaar aan de gang
De unieke rechtspositie die wij als ambtenaar 

hebben, staat weer volop ter discussie. Volgens 

een aantal politici is onze rechtspositie niet 

meer van deze tijd en is gelijkschakeling met 

de private arbeidsmarkt noodzakelijk.

Hoe gaat het met onze Zuiderburen?
Een 13e maand kennen wij niet. Wél mogen

wij jaarlijks een medisch onderzoek op kosten 

van ‘de baas’ laten verrichten. Het volgen van 

een belastingstudie wordt gefacilieerd in tijd 

en geld.

Schorsingsperikelen
Thuisgekomen slaat de verbaasdheid van 

Arno om in woede. Zijn baas kan hem toch 

niet zomaar schorsen? Hij neemt contact op 

met de NCF waarna hij wordt doorverwezen 

naar de juristen.

En verder in deze Bondig
Van de voorzitter - De zomer voorbij? PAGINA 3

Loyalis: inzicht in uw fi nanciële situatie PAGINA 3

Actie op Schiphol - Wanneer komt Donner in beweging? PAGINA 4

CESI-bijeenkomst diversiteit 23 en 24 juni - Jonge jongens in een oud jasje PAGINA 6

Ook NCF - Monique Anker PAGINA 14

Individuele belangenbehartigers, Regioconsulenten NCF en 

NCF-platform medezeggenschap PAGINA 15

Han Vonk
‘Als je dan weer terugkomt in Nederland, 

dan zie je het grote contrast. Mensen 

wentelen zich hier in weelde en klagen over 

van alles en nog wat. Dan denk ik: waar 

maken zij zich toch druk om?’
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‘Wat zal de tijd na de zomer ons gaan brengen? Krijgen 

wij nu eindelijk eens een rechtvaardige cao of gaan we 

meebetalen aan de ‘dollar-politiek-economische gekte 

van Amerika’? Wie het weet mag het zeggen. Piet Hein 

Donner fi etst, naar alle waarschijnlijkheid, op korte 

termijn naar de Raad van State om vicevoorzitter Tjeenk 

Willink op te volgen. Maar als de Minister van 

Binnenlandse Zaken vertrekt, wie krijgen we dan weer 

tegenover ons aan de onderhandelingstafel? Biedt zijn of 

haar komst nieuwe inzichten of openingen in het 

onderhandelingsproces? En zo niet, wat gaan we daar 

dan aan doen? Op 16 september organiseert de NCF een 

kaderraadpleging met andere Rijksvakbonden. Wat gaan 

we doen? Wij houden jullie op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen. Dit doen wij via Bondig, onze website en 

via de nieuwsbrief Binding.

Op 11 oktober organiseren we, samen met andere 

Rijksvakbonden, een bijeenkomst die in het teken zal 

staan van de medezeggenschap. We laten zien waarom 

medezeggenschap en jullie collegiale stem voor de 

komende ondernemingsraadverkiezing zo belangrijk is. 

Ook onze individuele belangenbehartigers maken drukke 

tijden door. Vragen over de toepasbaarheid van het 

Sociaal Flankerend Beleid (SFB) leveren hun veel werk op. 

Dat jullie elkaar op deze manier goed weten te vinden, 

geeft mij heel veel energie. Wij zijn er voor elkaar. 

 

Een warme groet van jullie voorzitter,

Albert van der Smissen

Van de voorzitter

De zomer voorbij?

Albert van 

der Smissen

Voor de meeste collega’s is de zomervakantie voorbij en zijn de dagelijkse werkzaamheden  
weer begonnen. Ik heb dit jaar mijn vakantie doorgebracht in Italië; een land dat een 
steeds hogere rente moet gaan betalen voor haar staatsleningen. De fi nanciering van Italië 
dreigt zo onbetaalbaar te worden. Dit betekent dat geld lenen véél duurder wordt en net 
als in Nederland tracht de regering haar huishoudboekje weer op orde te brengen door te 
bezuinigen op het ambtenarenapparaat. 

Kijk op loyalis.nl/

Inkomensvoor-

uitblik of bel de 

klantenservice 

van Loyalis: 

045 579 61 11 

op werkdagen 

van 8 tot 17.30 

uur. 

dere 

ken zal

waarom 

or de 

angrijk is.

ken drukke

n het

el werk op. 

e vinden, 

aar.

AlbAlbertert vavann

der Smissen

Uit onderzoek blijkt dat bijna 85% van de Nederlanders 

zich niet bewust is van de inkomensrisico’s bij pensioen, 

arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het is dan ook 

hoog tijd voor meer fi nanciële bewustwording.

Gemakkelijk en snel inzicht in uw fi nanciële 
situatie
Loyalis is de inkomensverzekeraar voor iedereen die 

werkt bij de overheid, in het onderwijs, in de bouw 

en bij de energie- en nutsbedrijven. En weet als geen 

ander wat er speelt in deze sectoren. Wij bieden u een 

speciale service aan, de Inkomensvooruitblik, waarin u 

in een oogopslag ziet hoe u er fi nancieel voor staat. 

Via de Inkomensvooruitblik en het digitale dossier 

MijnLoyalis krijgt u direct inzicht in uw fi nanciële 

situatie. Om gebruik te maken van deze service hoeft 

u geen producten bij Loyalis te hebben. Sterker nog: u 

kunt de producten die u bij anderen hebt afgesloten 

zelf aan het overzicht toevoegen. Zodat uw overzicht 

altijd compleet is. 

De service is gratis en vrijblijvend. Het enige dat u 

hiervoor hoeft te doen is uw pensioenfonds toestemming 

geven uw gegevens aan Loyalis te verstrekken.

Wat kunt u van Loyalis verwachten?
Op de website van Loyalis krijgt u uw eigen beveiligd 

persoonlijk dossier: MijnLoyalis. Daar ziet u wat uw 

inkomen wordt als u eerder wilt stoppen met werken, 

arbeidsongeschikt wordt of wat uw nabestaanden 

krijgen als u komt te overlijden. Loyalis rekent met 

uw actuele salaris op basis van uw pensioengegevens. 

Op die manier ontstaat er een handig totaaloverzicht 

dat steeds kan worden bijgewerkt. Zo hebt u op elk 

moment de actuele stand binnen handbereik. Nog 

een voordeel van MijnLoyalis is dat u heel eenvoudig 

verschillende scenario’s kunt berekenen. Wat gebeurt 

er als u tussentijds verlof neemt? En hoe ziet uw 

inkomen eruit als u langer wilt doorwerken? Ook kunt 

u er berekenen wat het u oplevert en kost om uw 

inkomen aan te vullen.

Uw fi nancieel totaaloverzicht
De Inkomensvooruitblik is een handig totaaloverzicht 

met duidelijke grafi eken en nettobedragen. Maar 

ook met heldere samenvattingen per scenario. Op die 

manier wordt fi nanciële planning opeens een stuk 

eenvoudiger. De Inkomensvooruitblik krijgt u elk jaar. 

Als u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, kunt u 

altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

Loyalis: inzicht in uw fi nanciële situatie, nu en in de toekomst
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De sprekers geven niet alleen 

unaniem blijk van hun ongenoegen, 

maar uiten ook hun bezorgdheid 

over de standaard van de dienstverle-

ning. ‘De politiek vraagt zich niet af 

hoe wij ons werk met nog minder 

mensen kunnen doen zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de kwaliteit van 

de dienstverlening. Het nu ontslaan 

van mensen, zal in de jaren 2014 - 

2015, wanneer de grote uittocht op 

gang komt, leiden tot een groot 

tekort aan personeel.’ Duidelijk zijn 

de sprekers ook over de door de heer 

Donner gehanteerde nullijn. ‘Nu de 

economie weer enigszins aantrekt, is 

de nul-optie niet meer reëel. Behoud 

van koopkracht en geen gedwongen 

ontslagen zijn de minimale eisen. Het 

Rijk moet laten zien dat zij een 

professionele werkgever is, waar 

mensen met plezier hun werk doen 

en met respect worden behandeld.’ 

Albert van der Smissen maakt in zijn 

toespraak dankbaar gebruik van de 

unieke locatie. ‘Op Schiphol landen 

en vertrekken er per dag vele 

vliegtuigen. Dat geeft een enorme 

impuls aan onze economie. Maar al 

die vliegtuigen hebben een motor 

nodig om te kunnen vliegen. Jullie 

zijn de motor van de overheid en 

daar moet goed voor worden 

gezorgd. Wij eisen respect!’

Zo lang op dezelfde plek stil staan is 

niet goed. Cindy Jansen, sportlerares 

van een Penitentiaire Inrichting in 

Arnhem, weet daar wel raad mee. 

Met snoeiharde beats brengt zij de 

ambtenaren in beweging en laat ze 

op en neer springen op de Schiphol-

boulevard. De grote vraag blijft 

echter: ‘wanneer komt Donner in 

beweging?’

Zo’n vijfhonderd rijksambtenaren voeren op 21 juni actie voor een betere cao. 
De ambtenaren verzamelen zich op Schiphol om zich sterk te maken voor werk-
gelegenheidsgarantie, koopkrachtbehoud en kansen voor jongeren binnen de Rijksdienst. 
De onderhandelingen voor een nieuwe cao zitten sinds februari muurvast. De bonden 
slagen er maar niet in om met minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) afspraken 
te maken over ‘een fatsoenlijke loonontwikkeling’ en ‘bezuinigingen zonder gedwongen 
ontslagen’. Helaas hebben de grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag en de 
inspanningen van onze onderhandelaars daar nog niets aan kunnen veranderen. 

Actie op Schiphol

Wanneer komt Donner 
in beweging?

Meer informatie 

kun je vinden op 

de NCF-website.

Joop 

Hupkes



5Uitgave 3 - augustus 2011

Concrete verdenking
Thuisgekomen slaat de verbaasdheid van Arno om in 

woede. Zijn baas kan hem toch niet zomaar schorsen? 

Hij neemt contact op met de NCF waarna hij wordt 

doorverwezen naar de juristen. De jurist legt Arno uit dat 

zijn baas bij een concreet geworden verdenking van ernstig 

plichtsverzuim - waardoor aan de integriteit van Arno moet 

worden getwijfeld - er in het algemeen voldoende reden 

is voor het treffen van een ordemaatregel zoals schorsing. 

De vraag is echter of die benodigde concrete verdenking 

wel bestaat. Er wordt dan ook besloten om het verslag op 

te vragen van het gesprek dat Arno heeft gehad met zijn 

teamleider en de arbeidsjurist. Na inzage blijkt dit volgens 

Arno geen goede weergave van het gesprek te zijn. Op 

advies van de jurist tekent Arno het verslag dan ook alleen 

voor gezien en voegt een bijlage toe met daarin al zijn op- 

en aanmerkingen. Om ervoor te zorgen dat het duidelijk is 

dat Arno het niet eens is met de schorsing, maakt de jurist 

van de NCF bezwaar. Al snel wordt er een gesprek geregeld 

en blijkt dat de klacht het gevolg is van een misverstand. 

Arno kan na uitgebreide excuses van zijn teamleider weer 

aan het werk en de zaak loopt met een sisser af.

Aandachtspunten
In dit geval liep het goed af, maar het is een goede 

illustratie van hoe snel je ineens thuis kan komen te zitten. 

Overkomt jou zoiets, houd dan goed de volgende punten in 

de gaten.

•  Maak bezwaar tegen de schorsing. Alleen op die manier 

ligt vast dat jij je hebt verzet tegen de schorsing.

•  Lees de verslagen van de gevoerde gesprekken goed door 

en teken alleen voor akkoord als je het echt op alle 

punten eens bent met het verslag.

•  Is het verslag geen goede weergave van het gesprek, 

teken het dan alleen voor gezien en voeg een bijlage toe. 

Vermeld hierin al jouw op- en aanmerkingen en laat deze 

bijlage aan het verslag hechten. Indien je niet verwacht 

op korte termijn weer aan het werk te kunnen, dan heb je 

de mogelijkheid om, gekoppeld aan het bezwaar, de 

rechter te vragen om een voorlopige voorziening te 

treffen. De rechter velt dan een voorlopig oordeel over de 

rechtmatigheid van de schorsing en kan bepalen of je 

weer jouw eigen of ander werk kunt gaan doen.

•  Gedurende de schorsing mag je niet zomaar andere 

werkzaamheden gaan doen. Wil je om de tijd te doden 

bijvoorbeeld in het bedrijf van je broer gaan werken, dan 

is het in ieder geval verstandig om dit te overleggen met 

de werkgever. Dit zal misverstanden over 

nevenwerkzaamheden te voorkomen.

Ook dien je te allen tijde bereikbaar te zijn voor de 

werkgever; immers, bij een schorsing in het belang van de 

dienst ontvang je gewoon salaris. Neem in ieder geval altijd 

contact op met de juristen van de NCF. Zij kunnen jou 

bijstaan in de procedure en ze kunnen de juridische 

aspecten, zoals het maken van bezwaar, van jou 

overnemen. Jij hebt immers als genoeg aan je hoofd.

Arno is lekker aan het werk als hij een e-mail ontvangt waarin zijn teamleider hem vraagt 
om ’s middags even langs te komen. Uiteraard gaat Arno op de uitnodiging in en hij reageert 
bevestigend. Na de lunchpauze stapt hij nietsvermoedend de kamer van zijn teamleider 
binnen. Direct bekruipt hem een vervelend gevoel als er naast zijn teamleider, nog twee 
andere mensen aanwezig zijn. Zij stellen zich voor als arbeidsjurist en notulist. De teamleider 
komt snel ter zake; een collega heeft een klacht over Arno ingediend. De arbeidsjurist voegt 
hieraan toe dat deze klacht nader moet worden onderzocht. Gedurende dat onderzoek zal 
Arno geschorst zijn. Arno is met stomheid geslagen en weet niet meer wat hij moest zeggen. 
Hij krijgt de gelegenheid om zijn spullen te pakken en moet zijn toegangspas inleveren. 
Aangeslagen verlaat Arno het pand.

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wel

Schorsingperikelen

Wat moet je doen?
Arbeidsconfl ict? 

Benader een 

IB-er (kijk op 

pagina 15).

ie manier

g.

Arbeidsconfl ict? 

Benader een 

IB-B erer (ki(kijkjk oop 

pagina 15).
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CESI-bijeenkomst diversiteit 23 en 24 juni

Jonge jongens in een oud jasje
Op 23 en 24 juni jongstleden was de NCF, samen met CNV/PZ, in conferentiecentrum Dorint-
Schiphol gastheer voor een groot internationaal symposium van de Confédération Européenne 
des Syndicats Indépendants (CESI) over het onderwerp ’diversiteit bij de overheid‘. Ook de 
NCF is bezig met het begrip ‘diversiteit’. Daarom lag het voor de hand om Esther Dijkzeul, een 
jong en vrouwelijk lid van NCF-Jong, uit te nodigen voor deze twee dagen. Ze werd alleen van 
te voren wel gewaarschuwd; op deze bijeenkomst was de kans groot dat ze tussen allemaal 
‘ouwe bokken’ zou komen te zitten. Wat waren haar ervaringen?

Donner en Nathalie Imbruglia
Op de eerste dag meldde ik mij om 

half negen bij de inschrijfbalie van de 

CESI. Albert van der Smissen ontving 

mij bij het ‘ouwe bokken-ontbijt’ met 

een bakje thee. De sfeer was gezellig 

en er werd stoer gesproken over de 

gezellige avond die vooraf was 

gegaan aan dit symposium. Ik was 

niet het enige ‘jonge lid’. Namens de 

Duitse jonge vakbondsleden was er 

ook een vrouwelijke afgevaardigde. 

In Duitsland zijn er zo’n honderdtach-

tigduizend jongeren lid van een 

vakbond. Dat is bij ons beduidend 

minder. Maar goed, hoe zou dat 

straks gaan tijdens de bijeenkomst? 

Meer informatie 

kun je vinden 

op cesi.org/

diversity/en/

index.html

Van links naar rechts: Albert van der Smissen, Margreet Mook, Edwin Janssens, Ad van Gaans, Han Vonk, Esther Dijkzeul, Huib van ‘t Hoff, 

Rachid Karkache, Jos Voortman, Piet van Andel, Piet van Sintmaartensdijk en Eelke Renkema.tensdijk en Eelke Renkema.

hebben, maar o
ok verschillen. 

Je kuntt 

afkomst, geslacht, re
ligie, seksuele 

  kun je hierm
ee je voordeel 

doen.’

    PiPietet van A
ndel, 

deellnenememer CES
I conferentie

deellnenemem r CESI conferentie
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Alle Europese talen waren immers 

vertegenwoordigd. Gelukkig lag er in 

de grote zaal voor iedereen een 

oortje klaar. Onze ‘fl uisteraars’ van 

Belgische afkomst zorgden voor de 

nodige hilariteit; vertalingen in het 

Belgisch zijn toch soms net iets anders 

dan in het Nederlands.

In het programma was slechts een 

enkele wijziging. Onze ‘geliefde’ 

Minister Donner had afgezegd. 

Tijdens diverse toespraken werd dit 

fi jntjes in herinnering gebracht en 

Donner stond dus in zes talen aardig 

voor schut. Albert was de vijfde 

spreker op het symposium. Als 

voorzitter van de grootste bond 

binnen Financiën, onderkende hij het 

belang van diversiteit: ‘Diversiteit is 

belangrijk. Gelijke kansen moeten 

voor iedereen gelden. Iedereen is 

gelijkwaardig; ongeacht leeftijd, 

geslacht, etnische achtergrond, 

seksuele voorkeur of wat dan ook.  

Dit geldt ook op de werkvloer. Het 

zou niet moeten uitmaken voor een 

werkgever of een collega wat, wie of 

hoe je bent. Als vakbond zijn we er 

natuurlijk voor gelijke kansen en 

rechten voor alle werknemers. Ook 

willen wij als vakbond dat iedereen 

het werk kan doen dat bij zijn of haar 

talenten past en daar prettig in kan 

functioneren.’ ’s Middags koos ik voor 

de workshop ’Hoe promoveer ik 

binnen een openbare dienst en blijft 

de diversiteit gegarandeerd’. Het ging 

er voornamelijk over hoe je als vrouw 

hogerop kunt komen en op welke 

wijze. Een Belgische dame, die erg 

veel weg had van Nathalie Imbruglia, 

vertelde over SELOR. Dit is een bedrijf 

dat mensen werft voor de Vlaamse en 

Franstalige overheid en sociale en 

wetenschappelijke instituten. Het is 

een soort van opleidingscentrum dat 

vrouwen helpt bij het solliciteren naar 

een hogere functie. SELOR certifi ceert 

en faciliteert. Kijk maar eens op www.

selor.be. Na het debat dat hierop 

volgde, kwam om half zes het 

programma ten einde. ‘Hop naar huis’ 

waar een heerlijke hap voor me 

klaarstond in mijn zeer ‘divers’ 

buurtje; de Bijlmer. 

Tot snel bij NCF-Jong
Ook de tweede dag werd ik wederom 

gezellig ontvangen bij het ontbijt van 

de ‘mannen’. Vandaag hadden de 

meeste heren overigens het nette 

pak achterwege gelaten en zaten ze 

er wat casual bij. Om kwart over 

negen begon onze Belgische tolk 

weer met de vrolijke vertaling. 

Een dag vol wetenswaardigheden. 

Wist je dat maar acht procent van de 

Belgische bevolking een vrouwelijke 

leidinggevende heeft? Dat de 

Europese Unie pas in de jaren tachtig 

regels tegen discriminatie heeft 

opgesteld? Wist je dat de burger 

tegenwoordig klant is geworden bij 

de openbare diensten en dat de 

openbare diensten steeds meer en 

meer verschillende talen spreken? 

Kijk, dat heb ik nou weer mooi 

geleerd. Het grappigste vind ik nog 

dat er in Denemarken een 

omgekeerd probleem is op het 

gebied van diversiteit in hogere 

functies. In de acht regio’s die de 

overheid van Denemarken kent, is 

zestig procent van de topfuncties 

‘bezet’ door vrouwen; de 

omgekeerde wereld dus. Ik vond het 

twee boeiende en leerzame dagen en 

ondanks de serieuze blikken heb ik 

veel gelachen. Het was een hele eer 

om dit mee te mogen maken. En hoe 

zat dat nou eigenlijk met die ‘ouwe 

bokken’? Daar heb ik niets van 

gemerkt. Ik heb alleen maar ‘jonge 

jongens in een oud jasje’ gezien. Tot 

snel bij NCF-Jong!

Esther

Dijkzeul

‘Door de vergrijzing binnen hehett 
  arbeidzame deel vaann dde bevolking van 
 Europa, moetetenn er maatregelen worden 
genomemenn. WWe moeten de groepen die in het 
   verleden buiten het arbeidsproces zijn 
  gehouden, actief in het  arbeidsproces 
betrekken. Het is dan ook van groot belang 
 om diversief te gaan denken, zowel op 
   persoonlijk als op zakelijk niveau in alle 
 geledingen van de samenleving.’ 
Dr. Wilhelm Gross, President of CECESISI 
Dr. Wilhelm Gross, President of CECESISI

Diversiteit is 
belangrijk.

Een dag vol 
wetenswaardig-

heden.

“

“

“

“
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Betrokkenheid
Robert Beckx werkt op een douanekantoor aan de 

noordelijke rand van Antwerpen. Ooit begon hij in 1979 

als passagierscontroleur op de luchthaven van Deurne. 

Tegenwoordig heeft de controle op reizigersbagage plaats 

gemaakt voor een andere vorm van douanewerk en 

bekleedt hij de functie van ‘Eerst Aanwezend Inspecteur’ 

op het douanekantoor ‘Controle Inspectie 1’ te 

Antwerpen. Op dit aansprekende  kantoor werkt Robert 

samen met nog zes andere collega’s. Zijn werkzaamheden 

zijn voornamelijk gericht op de behandeling van 

‘accijnsklanten’. Deze klanten krijgen al van oudsher veel 

douanetechnische aandacht vanwege het hoge risico aan 

fraudegevoeligheid. Je kunt hierbij denken aan de 

smokkel van sigaretten, gedistilleerd of aan ‘omzet-

belasting gerelateerde’ carrouselfraude. Op de vraag of 

het werk en de sfeer bij de Belgische Douane hem bevalt, 

antwoordt Robert bevestigend. ‘Het werk bevalt mij 

prima. De Dienst biedt mij voldoende mogelijkheden om 

kennis en ervaring op te doen op verschillende terreinen. 

Toch gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen, dat er onder de 

collega’s een bepaalde onrust heerst. Dit heeft te maken 

met de ‘hervormingen’ die doorgevoerd dienen te 

worden. Jullie noemen dat in Nederland een 

‘reorganisatie’ maar de daarbij horende onrust, zal jullie 

zeker erg bekend voorkomen.’ Tijdens het bezoek aan het 

bedrijfsrestaurant valt het mij op dat er veel ouderen 

aanwezig zijn. Robert legt uit dat dit voornamelijk 

gepensioneerde collega’s zijn. Samen met de ‘werkenden’ 

laten zij zich de warme maaltijd goed smaken. Dit onder 

het genot van een ‘pintje’ of, in geval van een wat langere 

pauze, een karafje wijn. De gesprekken zijn geanimeerd 

en belangstellend. Kennis en ervaring worden zonder 

voorbehoud met elkaar gedeeld. Het is mij wel duidelijk; 

na een arbeidzaam verleden van tientallen jaren word je 

in België niet zomaar vergeten. Dat voelt goed.

Organisatie
Na de lunch vertelt Robert mij wat wetenswaardigheden 

over de Belgische douaneorganisatie. ‘Net als bij jullie is 

onze organisatie opgebouwd in een ‘piramidevorm.’ In de 

De Nederlandse Douane heeft een fl inke reorganisatie achter de rug. Gelukkig is de rust op 
dit moment weer een beetje teruggekeerd. In Bondig kijken we deze keer verder dan onze 
eigen landsgrenzen en proberen we ‘onze veranderingen’ eens in een breder perspectief te 
plaatsen. Hoe gaat het er nu eigenlijk aan toe bij onze zuidelijke collega’s?

Hoe gaat het met onze Zuiderburen?

Op bezoek bij de 
Belgische Douane

Onder de collega’s heerst 
een bepaalde onrust.

“ “
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top bevindt zich de Centrale Administratie. Daaronder 

vallen de zes Gewestelijke Districten. En die zijn vervolgens 

weer opgebouwd uit Gewestelijke Inspecties. Een douanier 

wordt bij ons voor het leven benoemd. Je moet het wel 

héél erg bont maken om in aanmerking te komen voor 

ontslag. Wij kennen geen beoordelingssysteem. Het 

vakantiegeld bedraagt ongeveer 14% van het bruto 

maandloon. Sport en/of spaarfaciliteiten worden ons niet 

aangeboden. Een 13e maand kennen wij niet. Wél mogen 

wij jaarlijks een medisch onderzoek op kosten van ‘de baas’  

laten verrichten. Het volgen van een belastingstudie wordt 

gefacilieerd in tijd en geld. De pensioenleeftijd is bij ons 

gesteld op 65 jaar. Maar vanaf 60 jaar staat het de 

ambtenaar vrij om met pensioen te gaan. Hier hangt 

uiteraard wél een prijskaartje aan. Overigens, als een 

62-jarige collega vandaag besluit om morgen niet meer op 

het werk te verschijnen omdat hij een hekel heeft aan zijn 

nieuwe chef, dan wordt hem door de dienstleiding geen 

strobreed in de weg gelegd. Dat hij vervolgens ‘om 

organisatorische redenen’ zes maanden lang op zijn salaris 

moet wachten, zal hem wél enigszins tot nadenken 

stemmen, denk ik zo.’ Op salarisgebied is Robert tevreden. 

‘In België gaan de ambtenaren niet zo snel de straat op om 

te protesteren tegen lage lonen. Doorgaans zorgt de 

overheid goed voor ons. Dat voelt goed en geeft 

vertrouwen.’ Overigens weet Robert dat wij in Nederland 

‘en masse’ geprotesteerd hebben tegen het uitblijven van 

een reële loonsverhoging. Ook is hij op de hoogte dat we 

waarschijnlijk dit najaar wéér aan de bak moeten voor een 

fatsoenlijke fi nanciële erkenning van onze dagelijkse inzet.

Veranderingen
De laatste jaren heeft Robert nogal wat veranderingen bij 

de Belgische Douane meegemaakt. ‘Bij ons heeft het 

systeem van klantbehandeling zijn intrede gedaan. Dit 

houdt in dat er meer gestructureerd gewerkt wordt met 

de afgifte van  vergunningen, het auditeren daarvan én 

het expliciet controleren van de betreffende bedrijven. 

Ook zijn er ‘regiekamers’ ingericht. Daarnaast is er een 

extern bedrijf ingeschakeld om het proces van ‘Authorized 

Economic Operators’ te gaan begeleiden. Dit ambitieuze 

proces nodigt bedrijven uit om op eigen verzoek, ná 

controle van ons, gecertifi ceerd te worden. Of de bedrijven 

hieraan mee willen gaan werken is, gezien de daaraan 

voor hun verbonden hoge kosten, nog maar de vraag. 

Veel bedrijven zijn al tevreden met de huidige 

vergunningen. Deze bieden hun immers al voldoende 

mogelijkheden om nu al in het logistieke proces, zonder al 

te veel overheidsbemoeienis, effi ciënt en eenvoudig te 

kunnen werken. Persoonlijk bemerk ik dat de bedrijven 

niet zo nodig hoeven te veranderen. Er bestaat 

tevredenheid met de huidige situatie. Tenslotte; er is een 

landelijke risicodatabase in opbouw en we streven naar 

‘papierloos werken’. Over de vermeende moeizame 

samenwerking tussen de Vlaamse en Waalse overheids-

diensten is Robert mild. ‘In België worden drie talen 

gesproken; de Nederlandse, de Duitse en de Franse taal. 

Onze wetgeving wordt daarom gepubliceerd in deze drie 

talen. Geen enkel probleem. Maar als er bijvoorbeeld een 

landelijke werkgroep wordt geformeerd, dan is het de 

bedoeling dat alle talen hierin vertegenwoordigd zijn. 

Iedere deelnemer spreekt dan tijdens het overleg in zijn 

eigen taal en wijkt daar gedurende het overleg niet meer 

van af. Onze realiteit is dat als iemand een vraag stelt in 

het Nederlands, er in het Frans een antwoord kan worden 

gegeven. Ach, we zijn het zo gewend en we doen het er 

maar mee.’

Laat niet met uw voeten spelen
Ik vertel Robert dat iedere Nederlandse douaneambtenaar 

wel een mooie anekdote over zijn verleden kan vertellen. 

Met een grote grijns op zijn gezicht pareert Robert mijn 

opmerking. Met smaak vertelt de douanier een prachtig 

verhaal waarmee tevens de veerkracht en het karakter van 

de Belgische douanier wordt weergegeven. ‘De landelijke 

dienstleiding had ooit eens het ‘onomkeerbare besluit’ 

genomen dat een belastinggebouw in Brussel, in het 

kader van een lokale reorganisatie, onmiddellijk gesloten 

diende te worden. De weerstand onder de ‘bewoners’ was 

echter bijzonder groot. 

De huidige dienstleiding koos toen voor een zeer ludieke 

oplossing: iedereen mocht blijven, maar er werd expliciet 

geen geld meer beschikbaar gesteld voor het onderhoud 

van het betreffende gebouw. Ook werden de achterblijvers 

afgesloten van gas, water en licht. De toenmalige dienst-

leiding verkeerde in de veronderstelling dat de betreffende 

ambtenaren, binnen niet al te lange tijd vanzelf zouden ver-

trekken naar hun bedoelde kantoor. Het tegendeel bleek 

de waarheid te zijn. Meneer Frank, hier heeft u het adres 

van het betreffende belastinggebouw. Op uw doorreis naar 

uw vakantieadres in Frankrijk, kunt u dan met eigen ogen 

gaan aanschouwen hoe de personele stand van zaken op 

dit moment is. Haha! Laat niet met uw voeten spelen.’ 

Frank Verweij

De Vlaamse uitdrukking ‘Laat niet met uw voeten 

spelen’ betekent: laat u niet voor de gek houden. In 

onze realiteit betekent dit, dat wij niet alles hoeven 

te pikken. Neem deel aan onze cao-acties! Wees en 

blijf betrokken!
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Interview met Han Vonk

Ze vinden mij te aardig 
Hij beleeft een bijzonder jaar. Met Marjan viert hij zijn zilveren huwelijksfeest; hij is 25 jaar 
bij de Belastingdienst en ook nog eens een kwart eeuw lid van de NCF. Zijn wil om iets voor 
anderen te betekenen maakte hem vicevoorzitter van de NCF en gemeenteraadslid van 
Heusden. ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen eerlijk behandeld wordt en daar ontbreekt het 
naar mijn beleving nogal eens aan.’ 

Chaotisch
In de ommuurde achtertuin van de 

tapperij kiezen we voor een witbier. 

Puur, zonder schijfje citroen. ‘Dat 

gaat ten koste van de zuivere smaak’, 

zegt Han Vonk. Han is een actief lid 

van PINT (Vereniging Promotie en 

INformatie Traditionele Bieren) en ik 

trek zijn deskundigheid niet in 

twijfel. De rust in de tuin en de verse 

verfrissing doen hem goed. Hij heeft 

zojuist de CAO-actie op Schiphol 

achter de rug. Hij zou het eigenlijk 

wat rustiger aan moeten doen en 

weer eens gaan vissen, bekent hij. 

‘Maar ja, het is allemaal zo leuk, hè. 

Ik doe al wat minder hoor. Sinds kort 

ben ik geen commissielid meer van de 

volkstuinvereniging, ik schrijf geen 

stukjes meer in de krant voor de 

natuurvereniging IVN en binnenkort 

stop ik als  penningmeester van de 

Protestantse kerk in Drunen.’ Toch 

blijven er, naast zijn voltijds baan bij 

de Belastingdienst, nog genoeg 

bezigheden over: plaatsvervangend 

voorzitter van de NCF, D66-

gemeenteraadslid in Heusden, af en 

toe scheidsrechter bij de Drunense 

Atletiekvereniging en hij ‘wroet’ 

soms ook nog weleens in zijn 

volkstuin. In plaats van belasting-

ambtenaar was Han Vonk liever 

hovenier geworden. Of leraar. Want 

na de hoveniersopleiding aan de 

middelbare tuinbouwschool leek het 

hem wel wat om zélf voor de klas te 

staan. Hij had ontdekt dat hij ‘het 

leuk vond om met mensen te werken’. 

Na een jaar studeren was hij echter 

een illusie armer. ‘Als ik jou was, zou 

ik maar een ander vak kiezen,’ kreeg 

hij te horen. ‘Voor onderwijzer was ik 

niet geschikt. 

Ik was niet consequent, af en toe 

chaotisch en dat is niet goed voor de 

structuur van de kinderen.’ Han 

stopte met de opleiding en belandde 

in de bijstand. Vervolgens is hij 

vrijwilligerswerk gaan doen in een 

heemtuin, in de hoop daar defi nitief 

aan de slag te kunnen gaan. Deze 

hoop vervloog in rook. ‘Ik werd links 

ingehaald door een dienstweigeraar 

en later nog eens rechts door twee 

vrouwen.’ 

Te aardig
‘Natuurlijk, mensen zijn gelijkwaardig. 

Ik zal de laatste zijn die dat ontkent. 

Maar het blijkt dat het niet altijd 

vanzelfsprekend is dat mensen 

gelijkwaardig worden behandeld. 

Dat vind ik niet goed. Bij gelijk-

waardigheid mag je niet zeggen: ‘Jij 

bent vrouw dus jij krijgt die functie.’ 

Nee,  je moet uitgaan van persoon-

lijke kwaliteiten’. Han zit op zijn 

fi losofi sche stoel. ‘Iedereen is uniek,’ 

zo gaat hij door. ’Iedere geest is uniek 

en maakt een eigen persoonlijke 

ontwikkeling door. Ik kijk naar jou, 

maar tegelijk herken ik bepaalde 

eigenschappen bij mezelf. Een mens 

spiegelt zich nu eenmaal altijd aan 

een ander. Dat is inherent aan het 

mens zijn. Als je boos bent op iemand 

dan is er iets dat je irriteert bij de 

ander. Zo zit ik ook in de politiek. 

In de fractie van mijn partij vinden ze 

mij te aardig. Ik kreeg laatst zelfs het 

verwijt dat ik nooit boos word en 

nooit eens ruzie maak. Nee, dat 

klopt. In de gemeenteraad draag ik 

de opvattingen van mijn partij zo 

goed als mogelijk uit. Dat kan ik best 

zonder boos te worden of ruzie te 

maken.’

Blikjesdorp
Han heeft het verlangen om iets voor 

anderen te kunnen betekenen. ‘Als 

mensen of organisaties een beroep 

op mij doen, dan zal ik niet snel ‘nee’ 

zeggen.’ Als kaderlid voor de NCF en 

als lid van de ondernemingsraad, 

Als ik jou was, 
zou ik een ander 

vak kiezen.

“ “
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heeft hij inmiddels al een lange staat 

van dienst achter de rug. Nu is hij 

vicevoorzitter van de NCF en neemt 

hij, samen met Marianne Wendt, deel 

aan het overleg met de leiding van de 

Belastingdienst over de arbeids-

voorwaarden. Als actief lid van D66 

verdiept hij zich in andere onder-

werpen. In de gemeenteraad van 

Heusden zijn vooral onderwijs en 

werk de thema’s waar hij zich voor 

wil inzetten. Over zijn reis, naar 

Otjiwarogo in Namibië in het 

afgelopen voorjaar, is hij enthousiast. 

‘Met deze plaats heeft  de gemeente 

Heusden een samenwerkingsverband 

gevonden. Ik vond de reis erg indruk-

wekkend en ik heb nog maar eens 

ondervonden wat relativeren is. 

De helft van de inwoners leeft daar in 

zelfgebouwde huizen van blik, in het 

zogenaamde ‘Blikjesdorp’. Ondanks 

de grote werkloosheid weten de 

mensen daar toch hun weg te vinden. 

Als je dan weer terugkomt in 

Nederland, dan zie je het grote 

contrast. Mensen wentelen zich hier 

in weelde en klagen over van alles en 

nog wat. Dan denk ik: waar maken zij 

zich toch druk om?’

Schouderklopje
Naast het ‘gewone’ heffen van 

belasting, vindt Han het belangrijk 

om ook naar de andere kant van de 

Belastingdienst te kijken; de 

organisatie. Hij denkt na over hoe het 

met de dienst anders zou kunnen. ‘Je 

kunt wel aan de zijlijn staan roepen, 

maar dan is de kans groot dat 

niemand je hoort. Deelname aan de 

ondernemingsraad is dan ook erg 

belangrijk. Als je merkt dat collega’s 

in de dienst slecht behandeld 

worden, dan kun je daar als OR-lid 

wat aan doen.’ Gedreven vertelt hij 

dat de dienst niet alleen moet 

denken aan het belang van de 

organisatie, maar ook aan dat van de 

medewerkers. ‘Mensen zijn 

belangrijk, zij moeten zich kunnen 

ontwikkelen. Iedereen moet eerlijk 

behandeld worden en daar ontbreekt 

Zijn tweede inspiratiebron is Jan 

Kaarsemaker. In 1986 was hij 

voorzitter van de VCAC; één van de 

toenmalige fusiepartners van de NCF. 

Een artikel van zijn hand sprak hem 

aan. ‘Hij gaf bevlogen en onver-

bloemd zijn mening. Het artikel ging 

over de problematiek van de 

commiezenopleiding. Ik dacht: hé, dit 

gaat over mij. Deze bond is 

onafhankelijk en trekt zich niets aan 

van politiek, geloof, dienstleiding of 

wat dan ook. Dat is mijn club.’ Han 

vindt het lastig om aan te geven 

welke positie de politiek, de vakbond 

en de Belastingdienst op de ladder 

van ‘leuk’ innemen. ‘Ik vind het 

moeilijk om in die drie functies een 

goede balans te vinden. Ik probeer 

alles zo goed als mogelijk te verdelen. 

Ik besef ook dat mijn thuisfront erg 

belangrijk is. Voor mijn jubileum-

gratifi catie heb ik al een bestemming 

op het oog: samen met Marjan op 

reis naar Israël.

het nogal eens aan.’ Het stoort hem 

dat de leidinggevenden bij de 

Belastingdienst zo zelden hun 

waardering uitspreken naar de 

medewerkers. ‘Ze mogen best eens 

zeggen dat ze dingen goed doen. 

Mensen worden hierdoor 

gemotiveerd. Geef gewoon af en toe 

eens een schouderklopje. ‘Dat heb je 

goed gedaan’ hoor je veel te weinig.’

Dát is mijn club
Twee Jannen hebben hem 

geïnspireerd tot de dingen die hij nu 

bij de vakbond en in de politiek doet. 

De eerste is dat de toenmalige 

lijsttrekker van D66; Jan Terlouw. 

‘Ik bewonderde hem toen zeer om 

zijn onafhankelijkheid en zijn 

individuele kracht. Bovendien trok 

het pragmatische, het naar 

oplossingen zoeken mij zeer aan. 

Zowel bij de vakbond als in de 

politiek kom je op voor het algemeen 

belang. Met een brede blik bekijk je 

de samenhang van de dingen. En dat 

doe je vanuit een onafhankelijke 

manier, je zit niet aan dogma’s vast.’ 

Je zit niet aan 
dogma’s vast.

“ “

Han Vonk

Geboren: op 11 oktober 1962 

in Randwijk (Betuwe)

Woont: in Drunen

Getrouwd: met Marjan; het 

echtpaar heeft een zoon en 

twee dochters

Opleiding: Havo; Middelbare 

tuinbouwschool; A&O 

(aanleg en onderhoud 

van tuinen); Heao fi scale 

economie; Praktijkdiploma 

boekhouden; Moderne 

bedrijfsadministratie (MBA)
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Ambtelijke rechtspositie weer op de tocht       

Discussie al bijna vijftig jaar 
aan de gang
De unieke rechtspositie die wij als ambtenaar hebben, staat de laatste tijd weer volop ter 
discussie. Volgens een aantal politici is onze rechtspositie niet meer van deze tijd en is 
gelijkschakeling met de private arbeidsmarkt noodzakelijk. Om die reden hebben de tweede 
kamerleden Fatma Koser Kaya (D66) en Eddy van Hijum (CDA) onlangs een wetsvoorstel 
ingediend met als doel ‘de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming te brengen 
met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht’. Maar wat is nu eigenlijk het belang 
van een ‘ambtelijke status’ en waarom wordt deze status al gedurende een halve eeuw ter 
discussie gesteld?

82 jaar ambtelijke status en 
53 jaar discussie
Het begon allemaal in 1929. Toen 

werd het derde kabinet Ruys-de 

Beerenbrouck beëdigd. Tijdens deze 

kabinetsperiode werd de Ambte-

narenwet aangenomen. De wet was 

bedoeld om de rechtspositie van 

ambtenaren te waarborgen. 

De achterliggende gedachte was 

om ambtenaren bescherming te 

bieden tegen politieke willekeur. 

Een onpartijdige handhaving van de 

rechtsorde werd in die tijd buiten-

gewoon belangrijk geacht. Nadat het 

ambtelijke bestaan goed en wel was 

geregeld, volgden de wereldwijde 

ontwikkelingen elkaar op. De eco-

nomische depressie van de jaren 30, 

de tweede wereldoorlog en een 

periode van wederopbouw. Toen in 

1958 het rustige Hollandse leven weer 

een aanvang nam, ontstond de eerste 

discussie over de ambtelijke rechts-

positie. De staatscommissie Kranen-

burg bracht uitkomst. De bescherming 

tegen politieke willekeur bleek het 

belangrijkste argument om niet te 

tornen aan de geldende ambtelijke 

rechtspositie. De ambtenaren wisten 

weer waar ze stonden. In de loop van 

de jaren 80 werd de ambtelijke positie 

van ambtenaren minder vanzelf-

sprekend. Vanaf die periode zijn er 

daadwerkelijk maatregelen genomen 

om de ambtelijke arbeidsver-

houdingen te ‘normaliseren’. 

Wetten en besluiten die al eerder in 

de private sector van toepassing 

waren, werden ook geldig voor 

arbeidsrelaties binnen de overheid. 

Zo kregen ambtenaren te maken met 

de invoering van het arbeidsvoor-

waardenoverleg en kregen ze te 

maken met de werking van de werk-

nemersverzekeringen. Overheids-

diensten vielen onder de werking van 

de Wet op de Ondernemingsraden en 

onder de werking van de Arbeids-

tijdenwet. Het Algemeen Burgerlijk 

Pensioenfonds werd geprivatiseerd en 

de Ziekenfondswet werd vervangen 

door de Zorgverzekeringswet. 

Ondanks het feit dat de ambtelijke 

arbeidsverhouding steeds meer in de 

richting van de burgerlijke arbeids-

overeenkomst verschoof, werd de 

discussie over normalisatie in de jaren 

negentig weer van stal gehaald. In 

1994 betrekt Hans Dijkstal (toenmalig 

Minister van Binnenlandse Zaken) de 

ambtelijke status bij de fi nanciële 

Joop 

Hupkes

Meer informatie 

kun je vinden op 

de NCF-website.
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behandeling van de begroting van zijn 

departement. De discussie richt zich 

nu op de eenzijdige aanstelling- en 

ontslagprocedure, de publiekelijke 

rechtsbescherming en de arbeids-

voorwaarden. Het schijnt allemaal veel 

te duur te zijn en het kabinet wordt 

verzocht om na te gaan onder welke 

voorwaarde de afschaffi ng van de 

ambtelijke rechtspositie mogelijk is. 

De Raad voor het Overheidspersoneel 

wordt om advies gevraagd. Dit 

adviesorgaan komt uiteindelijk in 

1998, na rijp beraad, met de volgende 

boodschap: ‘Het natuurlijke moment 

van afschaffi ng van de ambtenaren-

status is nog niet aangebroken.’ 

Nadien wordt het weer even stil rond 

de normalisatiediscussie.

Motie leidt tot wetsvoorstel
In 2004 wordt de discussie over de 

ambtelijke rechtspositie weer opge-

pakt. De werkgroep Interdeparte-

mentaal Beleidsonderzoek (IBO) doet 

onderzoek naar de voor- en nadelen 

van normalisatie. Haar conclusie luidt: 

‘De eenzijdige aanstelling kan voor 

het overgrote deel van de ambtenaren 

worden vervangen door een twee-

zijdige privaatrechterlijke arbeidsover-

eenkomst.’

Voldoende 
bescherming 
tegen ontslag 
en politieke 
willekeur. 

Volgens het IBO biedt het burgerlijke 

recht voldoende bescherming tegen 

ontslag en politieke willekeur. Immers, 

ook binnen privaatrecht kan er 

worden getoetst op redelijkheid en 

billijkheid. Het kabinet Balkenende 

2 reageert niet op dit rapport en dit 

levert een gezamenlijke motie op van 

D66 en LPF. De motie stelt dat het 

vernieuwde ontslagrecht ook voor 

ambtenaren moet gaan gelden. 

Tijdens het gedoogkabinet Rutte 

dienen de Kamerleden Fatma Koser 

Kaya (D66) en Eddy van Hijum (CDA) 

uiteindelijk het wetsvoorstel ‘norma-

lisering rechtspositie ambtenaren’ in. 

Dit wetsvoorstel moet de rechtspositie 

van ambtenaren gelijk gaan stellen 

aan die van werknemers in de 

publieke sector. Hiervoor moet de 

Ambtenarenwet worden aangepast. 

Het publiekrechtelijke en eenzijdige 

karakter van de ambtelijke aanstelling 

moet vervangen worden door een 

tweezijdige overeenkomst naar 

burgerlijk recht. De rechtsbescherming 

van de ambtenaar krijgt zodoende 

een privaatrechtelijk karakter. 

Uitzonderingen op het voorstel gaan 

gelden voor diegenen waarvoor 

zwaarwegende argumenten bestaan 

om de bestaande ambtelijke status te 

handhaven. Gedacht wordt aan 

militairen, rechters, leden van Hoge 

Colleges van Staat, benoemde 

politieke ambtsdragers, leden van 

zelfstandige bestuursorganen, 

notarissen en gerechtsdeurwaarders. 

Ook nu weer, zijn er voor- en tegen-

standers. De meningen zijn verdeeld 

en de deur van het Centrum voor 

arbeidsverhoudingen voor overheids-

personeel wordt plat gelopen. 

Daar voeren Tweede Kamerleden, 

vakbonden en ambtenaren hun 

discussie over het ingediende wets-

voorstel. Inmiddels heeft de Raad van 

State zich over het wetsvoorstel 

gebogen en lijkt het erop dat de 

normalisering van de rechtspositie van 

ambtenaren niet gelukkig samenvalt 

met de voorgenomen bezuinigingen 

en herstructurering van het overheids-

apparaat. Als het wetsvoorstel wordt 

aangenomen dan zal de afgeslankte 

Ambtenarenwet naar verwachting pas 

in 2015 haar werking kunnen krijgen. 

Eerst moeten alle relevante algemene 

maatregelen van bestuur, ministeriële 

regelingen en verordeningen van 

decentrale overheden worden ver-

vangen door collectieve arbeidsover-

eenkomsten. Voorlopig kunnen we 

dan ook de conclusie trekken dat voor- 

en tegenstanders van de ‘normalisatie’ 

elkaar weer redelijk in evenwicht 

lijken te houden. Wordt vervolgd.

De ambtelijke status 
In veel opzichten lijkt de positie van een ambtenaar op die van een 

werknemer in het bedrijfsleven. In juridische zin zijn er echter 

fundamentele verschillen. 

Een van de meest essentiële verschillen is dat een ambtenaar door de 

overheid wordt aangesteld met een ‘eenzijdige rechtshandeling’. 

Dit maakt het ontslag van een ambtenaar gecompliceerder en in de 

veronderstelling van sommige politici ‘duurder’.

In de private sector gaan werknemer en werkgever samen een 

tweezijdige arbeidsovereenkomst aan en is de rechtspositie van de 

werknemer gebaseerd op de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen 

bepalingen over de arbeidsovereenkomst. Een aantal specifi ek voor 

ambtenaren geldende bepalingen zetten we graag voor je op een rijtje. 

•  Bij de aanstelling is een ambtenaar verplicht om een eed of belofte af 

te leggen.

•  Een ambtenaar is verplicht om nevenfuncties te melden.

•  Een ambtenaar heeft in het algemeen stakingsrecht, maar mag in 

sommige gevallen niet staken.

•  Het gedrag van een ambtenaar moet onbesproken zijn en blijven. 

Een burger moet immers kunnen vertrouwen op de integriteit van de 

overheid en haar vertegenwoordigers.

•  Ontslagprocedures binnen het ambtenarenrecht verlopen niet via het 

UWV of de kantonrechter maar via de bestuursrechter. Op een 

eventuele bezwaar- en beroepsprocedure is de Algemene Wet 

Bestuursrecht van toepassing. 

•  Het ambtenarenrecht kent een zogenaamd ‘gesloten ontslagsysteem’. 

De werkgever kan een ambtenaar alleen ontslaan op grond van een in 

de Ambtenaren-wet opgenomen bepaling.

Arjan van 

der Stelt

“

“
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1. Een inbreker haalt je huis leeg. 

Welk persoonlijk voorwerp hoop je 

dat er achterblijft. Welk voorwerp is 

dat en waarom? 

Mijn laptop. Het klinkt niet 

persoonlijk, maar het is voor mij een 

archief aan foto’s en muziek.

2. Hoe lang heb je vandaag voor de 

spiegel gestaan? 

Twaalf minuten.

3. Met wie zou je een nachtje willen 

doorbrengen in het Amstel Hotel? 

Mijn vriend natuurlijk. Boek maar 

alvast!

4. Welke jeugdliefde wil je terugzien? 

Ik zou het niet weten.

5. Wat is je grootste dagelijkse 

ergernis? 

Dat een dag maar 24 uren telt!

6. Welk sprookjesfi guur zou je willen 

zijn? 

Tinkerbell; een beetje rondvliegen 

met een goed kapsel en ook nog eens 

kunnen toveren.

7. Waar ben je het allerbangst voor? 

Dat mijn naasten iets ergs zal 

overkomen.

8. Wat zou je in je leven over willen 

doen? 

School. Ik had de havo willen doen en 

daarbij al bedacht dat ik kunst-

geschiedenis en talen in mijn pakket 

zou nemen.

9. Wat wil je bereiken en waar zie je 

jezelf staan over vijf jaar? 

Ik leef liever in het nu en denk dat je 

er gewoon zoveel mogelijk uit kan 

halen als je zelf wilt.

10. Wil je organen van een ander als 

dat je leven redt? Ben je zelf 

orgaandonor? 

Jazeker, ik zou daar dankbaar gebruik 

van willen maken. Dan kan ik mijn 

dochter zien opgroeien en genieten 

van alle moois. Ik sta inmiddels 

geregistreerd als donor.

11. Wat doe je als je voor het eerst bij 

je schoonouders eet en je krijgt iets 

dat je echt niet lust? 

Mijn schoonouders zijn altijd zo lief 

om rekening te houden met mijn 

eetwensen, dus zo’n probleem is dit 

nooit geweest. Mocht ik iets echt niet 

lusten, dan zeg ik dat gewoon eerlijk. 

12. Wat doe je in je vrije tijd/

weekend? 

De dagelijkse dingen, waaronder tijd 

doorbrengen met mijn dochter Sam 

en mijn vriend. Als mijn vriend en ik 

een “vrij weekend” hebben - Sam 

naar haar papa - dan ga ik meestal 

stappen met vrienden, graffi ti 

spuiten, schilderen, pokeren en 

lekker (heet) eten.

13. Kan een plastisch chirurg nu of in 

de toekomst nog iets aan je 

verdienen? 

Nu nog niets. Maar als ik over een 

aantal jaren mijn onderkinnen kan 

tellen, dan ben ik de eerste. Hahaha!

14. Wat was je persoonlijk 

hoogtepunt van 2010? 

Dat ik verkozen ben tot vicevoor-

zitter/secretaris in de Ondernemings-

raad.

15. Ben je een ochtend of 

avondmens? 

Verschilt, ligt helemaal aan de dag en 

aan de bezigheden zelf.

Ook NCF

Monique Anker

Paspoort

Naam: Monique Anker

Loopbaan: Vanaf 2001 werkzaam bij de Belastingdienst 

en vanaf 2006 werkzaam bij de Belastingtelefoon 

in Leeuwarden. Daarnaast heeft zij zitting in de 

Ondernemingsraad.

Privé: 34 jaar, dochter Sam van 7, samenwonend.
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Individuele belangenbehartigers
Vragen over uw rechten en plichten 

bij een probleem in relatie tot uw 

werk kunt u voorleggen aan onze 

zogenoemde individuele belangen-

behartigers (kortweg IB’ers) in uw 

regio.

Overijssel en Gelderland

Theo Geraedts

06 - 16 96 95 21

055 - 52 89 652 (dienst)

Drenthe en Overijssel

Piet van Andel

06 - 81 37 07 61

Friesland en Groningen

Sjoerd Draaisma

0513 - 61 15 18 (dienst)

06 - 52 48 52 01 (dienst)

Noord-Brabant en Limburg

Joop van Oord

073 - 62 45 526 (dienst)

06-36 14 14 95

Jurgen van de Beek

0475 - 35 15 65 (dienst)

06 - 28 82 45 90

Tonnie Driessen

0412 - 697 387 (dienst)

06 – 20 24 43 11

Noord-Holland

Raymond de Goijer

06 - 27 15 53 78

Rachid Karkache

020 - 31 64 710 (dienst)

06 - 53 20 24 58

Zuid-Holland 

Monique Bliekendaal

0181 - 37 38 45 (dienst)

06 - 46 61 47 48

Zeeland

Kees van Koeveringe

0113 - 50 17 66 (dienst)

06 - 18 60 04 09

Flevoland, ’t Gooi en Utrecht

Christa Ayodeji-Drost

038 - 45 68 459 (dienst)

038 - 45 68 784 (dienst)

06 - 21 98 32 59

Regioconsulenten NCF
REGIO 1 B, Noord-B, Randmeren-B, 

Oost-B en Rivierenland

Henk Meulman 

053 - 482 37 85

Hennie Verschoor 

06 - 13 59 61 77

REGIO 2 B, Holland-Noord-B, 

Amsterdam-B en Utrecht-Gooi

Henk Gelens  

030 - 27 57 625 (dienst)

REGIO 3 B, Holland-Midden-B, 

Haaglanden-B en Rijnmond

John Halverhout  

0182 - 57 72 77 (dienst)

REGIO 4 B, Oost-Brabant-B en 

Limburg

Edwin Janssens  

06 - 81 37 07 63 

REGIO 4 B, Oost-Brabant-B en 

Zuidwest

Wim de Graaf 

06 - 19 00 45 51

REGIO 5 CA, CICT, CFD, CPP, CKC, 

FIOD/ECD, BEL.TEL, BTL., TOESLAGEN, 

MvF, domeinen en overig

Wim Adolfsen

06 - 22 74 09 23

REGIO 6 Douane Noord

Cor van Wijmeren 

074 - 24 80 578 (dienst)

REGIO 7 Douane West

Hans van der Zwet Slotenmaker 

06 - 51 28 97 79

REGIO 8 Douane Rotterdam

Frans Koppenhagen

06 - 21 85 15 38

Paul van Kouteren 

06 - 18 60 76 92

REGIO 9 Douane Zuid

Frans Dirkx 

0475 - 35 14 64 (dienst)

NCF-platform medezeggenschap
Het Platform Medezeggenschap is 

opgezet om onze OR-leden 

structureel te ondersteunen. 

De coördinator van dit Platform is 

Jos Voortman. De bestuurslagen 

informeren de leden van het Platform 

continu en volledig, terwijl de leden 

continu signalen en informatie 

doorgeven aan het bestuur. U kunt 

de leden van het Platform benaderen 

voor vragen en opmerkingen.

Ko Deekens

0492 - 58 83 62

06 - 18 60 89 24

f.deekens@belastingdienst.nl

Henk Drenth 

088 - 158 16 77

h.drenth@belastingdienst.nl

Guust Vroling 

0591 - 68 05 06

ag.vroling@belastingdienst.nl

Bert Eykelenkamp 

055 - 528 65 50

06 - 18 60 44 63

gcj.eykelenkamp@belastingdienst.nl

Frans van Elven 

06 - 43 18 99 98

fvanelven@home.nl

Annemieke van Leeuwerden 

06 - 18 60 46 42

ma.van.leeuwerden@belastingdienst.nl

Monique Anker 

058 - 294 96 52

m.anker@belastingdienst.nl

Willem Kosters 

038 - 456 88 34

06 - 21 39 16 44

w.kosters@belastingdienst.nl

Nico Middeljans 

088 - 158 35 77

06 - 15 95 03 24

n.middeljans@belastingdienst.nl

Fred Goverde 

040 - 292 15 22

gb.goverde@belastingdienst.nl
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NCF behartigt: collectief en individueel

Word lid en profi teer van de voordelen

Ja, ik word ook lid van de NCF en geniet van de warmte van de grootste bond!

Naam:  m/v Roepnaam:

Voorletter(s):  Geboortedatum:

Adres:  Regio/onderdeel:

Postcode/woonplaats:  Kantoor:

SAP Personeelsnummer:   E-mail privé:

E-mail adres in Lotus:   @belastingdienst.nl 

Diensteenheid: belastingdienst/douane/landelijke dienst, te weten:

BSN:  Handtekening:

Ondergetekende verbindt zich tot schriftelijke wederopzegging, zijn verplichtingen als bondslid m.i.v.  te zullen nakomen en 

verklaart de contributie via inhouding op het salaris te voldoen, gaat ermee akkoord dat de vakbondsgegevens ook bekend zijn bij het dienstonderdeel 

waar hij/zij werkzaam is.

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: NCF, Antwoord nummer 10505, 2300 VL Leiden, of stuur de bon via de fax naar 010 - 210 01 17.

Aanmelden via www.ncf.nl kan natuurlijk ook!

Bovengenoemd lid is aangemeld door:

Naam:  Woonplaats:

Mijn wervingspremie à € 10,- kunt u overmaken op giro-/bankrek.nr.:   T.n.v.

De voordelen van de NCF
• Laagste contributie;

• Moderne vakvereniging en staat open voor frisse ideeën;

•  De NCF is er altijd, ook op de werkvloer.

Mijn lidmaatschap duurt minimaal twee jaar. Na drie 

maanden lidmaatschap kan ik gebruik maken van de 

voordelen van de NCF, zoals individuele belangenbehartiging 

en juridische bijstand. Lees de voorwaarden op ncfned.nl

Contributie
Salaris in € Inhouding in €

0.000 t/m 1.250 5,70

1.251 t/m 1.500 6,45

1.501 t/m 1.650 6,70

1.651 t/m 1.800 7,45

1.801 t/m 2.000 8,20

2.001 t/m 2.250 8,95

Salaris in € Inhouding in €

2.251 t/m 2.500 9,70

2.501 t/m 2.750 9,75

2.751 t/m 3.000 9,80

3.001 t/m 3.250 9,90

3.251 en hoger 10,00

Gepensioneerde leden  4,35


