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Van de redactiecommissie

Geven en delen

Geven maakt gelukkig. Het gekke is dat veel mensen 

‘geven’ associëren met ‘zelf minder hebben’. 

Die gedachte is niet vreemd, omdat het hele idee 

van iets weggeven vaak direct gekoppeld wordt aan 

het geven van geld, of aan zaken die ooit geld 

hebben gekost. En hoewel het delen van 

je materiële rijkdom een onderdeel kan zijn van 

vrijgevigheid, is dat zeker niet de kern. 

Naast geld zijn er namelijk nog andere waardevolle 

geschenken die je kunt delen: je volle aandacht, 

je tijd, je liefde, je waardering of bewondering. 

Deze geschenken zijn gratis, maar tegelijkertijd 

ook schaars en stuk voor stuk zeer gewild. 

Een stukje van jezelf geven kost je niets. Sterker 

nog, het levert je uiteindelijk heel veel meer op. 

Zo krijgt alles wat je geeft een weerslag op jezelf. 

Hoe meer je geeft en deelt, hoe waardevoller jijzelf 

wordt als mens.

Geven en delen zijn belangrijke fundamenten in het 

bestaansrecht van een vakbond. Zo is er het afgelopen 

jaar niet alleen individuele steun geboden, maar is er 

ook oprecht naar alle leden geluisterd. Ondanks 

maatschappelijke en werkgerelateerde onrust blijven 

NCF-leden betrokken. Betrokken met hun eigen 

vakbond, maar ook betrokken met een werkgever die 

beslissingen neemt waar zij zich niet altijd in kunnen 

vinden. Op de valreep naar een nieuw jaar denken wij 

als redactiecommissie, dat deze houding ons in 2014 

mooie dingen zal gaan opleveren.

Namens Albert van der Smissen, het NCF-bestuur en 
een ieder die zich heeft ingespannen om onze vakbond 
te vertegenwoordigen, wensen wij onze lezers mooie en 
‘warme’ feestdagen toe. Bedankt voor het lezen en bekijken 

van onze overtuiging: geven en delen!

Bondskantoor tijdens de feestdagen

Het bondskantoor is gesloten in de periode van 

24 december 2013 tot en met 5 januari 2014. 

Telefonische vragen kun je dus niet kwijt, maar je

kunt wel mailen naar mijnncf@ncf.nl. Vragen die 

hier binnenkomen worden vanaf 6 januari 2014 

beantwoord of doorgezet naar een behandel-

unctionaris. Voor dringende zaken die je rechtspositie 

betreffen kun je contact opnemen met een 

individuele belangenbehartiger (zie de website voor 

namen en telefoonnummers) of advocatenkantoor 

Dijkgraaf (010 - 410 16 58, optie 1).

Iedereen weet dat het fi jn is om te geven. Desondanks geven we minder vaak dan dat 
we kunnen. We denken namelijk dat geven geld kost, maar dat is een misverstand. 
Vooral rond de kerstdagen geven we heel wat geld uit. Wie kent dat niet, tassen vol 
boodschappen en ‘dwingende’ verlanglijstjes? Het lijkt haast wel of alles in december 
draait om geld en materiële zaken. Toch is het ook mogelijk om te geven zonder dat het je 
één cent kost. En deze manier van geven blijkt ook nog eens heel veel op te leveren, zowel 
voor jezelf als voor de ontvanger.

Jacques van Kesteren, 
Gerard Pereboom, 
Frank Verweij, 

Angelique Kansouh, 
Dick Klok, Glenn Hofman, 

Peter van Diepen, Joop Hupkes, 
Aurora Guds, Peter Barendse, 

Arjan van der Stelt, 
Jacqueline Choufoer - van der Wel, 

Marianne Wendt, Piet van Sintmaartensdijk 
en Hans Stoutjesdijk.
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Van de bestuurstafel

Algemene Vergadering 2014
Alvast voor in je agenda: de Algemene Vergadering (AV) 2014 wordt gehouden op 
donderdag 17 april 2014. Locatie: Hotel Hoogeerd in Niftrik. De AV houden we 
’s morgens en het middagdeel staat in het teken van de Confédération Européene des 
Syndicats Indépendants (CESI), met als speciale gast de heer Klaus Heeger. 
Nadere informatie volgt op onze website.

Belastingservice
Als je dit leest is het jaar 2013 bijna 

beëindigd. Ook fi scaal gezien sluiten 

we 2013 af. In de loop van volgend 

jaar ontvang jij dan ook weer de 

uitnodiging om aangifte inkomsten-

belasting te doen. Hoewel we 

allemaal werkzaam zijn bij het 

Ministerie van Financiën heeft de één 

nu éénmaal meer verstand van 

inkomstenbelasting dan de ander. 

Onze werkgever stelt echter hoge 

eisen aan de aangiften van het eigen 

personeel. In de wandelgangen 

wordt dit ook wel ‘de verhoogde 

zorgplicht’ genoemd. Misschien ben 

jij één van degenen die er als een 

berg tegenop ziet om je aangifte 

inkomstenbelasting 2013 in te vullen. 

Geen nood. Ook hier schiet de NCF je 

te hulp. Wil je hulp bij het invullen 

van je aangifte inkomstenbelasting, 

dan staan er twee inkomsten-

belastingspecialisten voor je klaar 

om je telefonisch met raad en daad 

bij te staan. De twee specialisten zijn: 

Carel Loman (010 - 290 42 66) en Piet 

van der Smissen (023 - 546 72 08).

PMA bonus
Ben je in 2013 via PMA verzekerd, dan 

kun je nog tot 31 december 2013 

aanspraak maken op de PMA-bonus. 

Surf naar www.pmabonus.nl en 

vraag je bonus of één van de 

alternatieven aan. Hoe? Je vult je 

verzekerdennummer (polisnummer 

zonder voorloopnul) en je 

geboortedatum in, die daarna via 

een beveiligde omgeving worden 

verzonden. Daarna klik je ‘uw 

bonus’ aan en PMA doet de rest.

Personeel
Per 1 december 2013 zijn Anglique 

Kansouh en Marianne Wendt in vaste 

dienst genomen bij de NCF. Margreet 

Mook was ‘onze’ eerste werk-

neemster. Daarna volgde Sabrina 

Watson en nu dus Angelique en 

Marianne. In de dagelijkse praktijk 

verandert er voor Angelique en 

Marianne niets. Zij deden en doen 

nog steeds hun uiterste best om al 

jullie vragen te beantwoorden en 

resultaten neer te zetten die klinken 

als een klok. Alle partijen zijn blij met 

de gesloten arbeidsovereenkomsten 

en zien vol vertrouwen 2014 en de 

volgende jaren tegemoet.

Jubileum en ledenwerfactie
In 2014 bestaat de NCF 125 jaar. 

De offi ciële datum is 24 november 

2014, maar het gehele kalenderjaar 

2014 staat in het teken van dit 

jubileum. Ook de komende jaren 

blijven we ons inzetten voor een 

betere toekomst van onze leden. 

Om dat goed te kunnen doen hebben 

we nog meer invloed en dus nog 

meer leden nodig. We starten volgend 

jaar dan ook met een unieke leden-

werfactie die de moeite loont. 

Voor ieder door jou geworven nieuw 

lid krijg jij van ons tot eind 2014, 

€ 7,50 per maand uitgekeerd. 

Deze bonus gaat lopen met ingang 

van de maand waarin het nieuwe lid 

voor de eerste keer contributie 

betaalt. Nieuwe leden die vanaf 

januari 2014 contributie gaan 

afdragen, leveren dus op jaarbasis 

maar liefst € 90,- op. Alleszins de 

moeite waard, toch? Ook nieuwe 

abonnees zijn welkom. Nieuwe 

abonnees leveren je € 2,00 per maand 

op. Voor wat betreft het fenomeen 

abonnees verwijzen we kortheids-

halve naar de NCF website (zie bij 

‘abonnement’). Onze ledenadmini-

strateur Rinus Oudeman gaat drukke 

tijden tegemoet, zo is onze ver-

wachting. Meer informatie vind je 

vanaf begin 2014 op onze speciale 

webpagina. Reserveer ook alvast 

4 juni 2014 in je agenda. In de loop 

van 2014 wordt duidelijk waarom.

Kijk voor meer 

informatie op 

ncf.nl/leden-

werving en 

ncf.nl/abonnee-

werving
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Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wel

Ongewenste omgangsvormen

Contacten
Paul was per direct geschorst en mocht geen enkel contact 

meer hebben met zijn collega’s. Gedurende het onderzoek 

wilde het bevoegd gezag hem dan ook niet meer op de 

werkvloer hebben. Tijdens ons eerste gesprek werd al snel 

duidelijk dat er in het verleden sprake was geweest van 

contacten tussen Paul en zijn vrouwelijke collega’s, maar 

in alle gevallen bleek sprake te zijn van ‘consenting adults’. 

De eerste procedure tegen de schorsing werd snel ingezet, 

want het bleek dat dit onderzoek nog wel enige tijd kon 

gaan duren zonder dat Paul de gelegenheid kreeg om zijn 

kant van het verhaal te vertellen. De rechter oordeelde 

echter in de voorlopige voorzieningenprocedure, dat het 

gerechtvaardigd was om Paul gedurende het onderzoek 

niet toe te laten op de werkvloer. 

Geen bewijs
Het onderzoek ging door, maar het werd steeds 

duidelijker dat er geen bewijs was voor de behoorlijk 

aangrijpende beschuldigingen. Zo zou Paul onder meer 

verschillende vrouwelijke collega’s, zowel telefonisch als 

via internet, veelvuldig hebben lastiggevallen. Paul kreeg 

dan weliswaar de gelegenheid om zijn kant van het 

verhaal te vertellen, maar al snel ontstond de indruk dat 

het bevoegd gezag haar oordeel al klaar had. Uit de 

vraagstelling tijdens de gesprekken schemerde namelijk 

door dat de zienswijze van Paul niet werd geloofd. 

Ongewenste omgangsvormen zijn een delicaat 

onderwerp. Het zal je immers maar gebeuren dat een 

collega je steeds lastigvalt, terwijl je duidelijk hebt 

aangegeven dat je hier niet van gediend bent. Dat laat 

echter onverlet dat als iemand van zoiets beschuldigd 

wordt, het bevoegd gezag nog steeds de kwestie 

deugdelijk moet onderzoeken en dus ook oog moet 

hebben voor feiten en bewijsstukken die de 

beschuldigingen weerspreken. Immers ten onrechte van 

dit soort gedragingen beschuldigd worden, kan ertoe 

leiden dat iemand ernstig wordt beschadigd. In dit geval 

had het bevoegd gezag geen oog voor het volledige 

gebrek aan bewijs dat er berichten met een ongewenste 

inhoud waren verzonden. Geen van deze beweerdelijke 

berichten was bewaard gebleven.

Duidelijkheid
Gedurende het onderzoek werd de schorsing van Paul 

steeds opnieuw verlengd. Iedere keer tekenden de juristen 

van de NCF bezwaar aan tegen de schorsing en werd aan 

de rechter een voorlopig oordeel gevraagd. De rechter 

wees echter keer op keer de verzoeken van Paul af. Paul en 

zijn juristen voelden zich hierdoor regelmatig fl ink 

gefrustreerd. Onverminderd gingen we door en in ieder 

geval kon bereikt worden dat het onderzoek op enig 

moment afgerond moest worden. De rechter vond dat er 

duidelijkheid moest komen over het vervolgtraject. Bijna 

anderhalf jaar later kwam er duidelijkheid. Precies zoals 

gezien de houding van het bevoegd gezag kon worden 

verwacht, zou Paul worden ontslagen. Paul kon het niet 

geloven. Geen enkele beschuldiging kon toch met bewijs 

worden onderbouwd? Met Paul ging het ondertussen 

steeds slechter. Hij leed zienderogen onder deze 

emotioneel zeer belastende kwestie. Niet alleen Paul leed 

onder de spanningen, ook zijn familie ging hieronder 

gebukt. Desondanks bleven ze Paul onvoorwaardelijk 

steunen op alle mogelijke manieren. Hoe deze zaak 

afl oopt, kun je lezen in de volgende Bondig.

Op een koude voorjaarsdag in 2011, had ik een afspraak met een nieuwe cliënt. In een 
bekende Amerikaanse koffi eketen bespraken we uitgebreid de schorsing die hem de dag 
ervoor was opgelegd. Op dat moment was de volledige omvang van de kwestie nog niet 
duidelijk. Wel was duidelijk dat het hier om een voor Paul emotioneel zeer belastende zaak 
ging. Hij werd er namelijk van beschuldigd ongewenste omgangsvormen te hebben 
gebruikt jegens vrouwelijke collega’s.
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Een veelbesproken onderwerp als HT verdient namelijk 

wat extra aandacht. Druppelsgewijs stromen de 

genodigden binnen. Kijkend naar de gefronste 

voorhoofden kan men al raden waar zij aan denken. 

Het rapport van de Commissie Stevens, handhavingsregie, 

het nieuwe klantbeeld, de argumenten voor, de 

argumenten tegen, is HT niets anders dan het scoren van 

convenanten of slechts een ordinaire bezuinigings-

maatregel? Eén ding staat vast, iedereen hoopt vandaag 

in De Kern, tot de kern te komen.

Een warm welkom
Het programma bestaat uit twee onderdelen. 

Een ochtenddeel met een mooi, inspirerend verhaal van 

professor Dr. L.G.M. Stevens en een interactief middag-

deel, waarin de aanwezigen zelf aan de slag kunnen met 

het thema van deze dag. Punctualiteit en gastvrijheid 

komen bij elkaar, als Albert van der Smissen om klokslag 

elf uur de microfoon pakt en de aanwezigen welkom heet. 

Wij vinden het 
belangrijk dat mensen zich 

verbonden voelen met 
elkaar en met het werk

Hij laat zien uit welk hout de bond gesneden is, door 

welgemeend collega’s uit te nodigen om zich thuis en 

welkom te voelen. ‘Wij vinden het belangrijk dat mensen 

zich verbonden voelen met elkaar en met het werk’, aldus 

Albert. 'Vandaag gaat het over HT en met name hoe wij 

dat het beste ingevuld zien.'

Vertizontaal
Professor Stevens, de gewezen voorzitter van de 

commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, bijt de 

spits af en dat doet hij overigens bijna letterlijk. Van de 

tengere stille man, die eerder onhoorbaar een paar 

woorden wisselde met onze voorzitter, blijft niets meer 

over als hij de microfoon in handen krijgt. Al pratend 

nemen de handgebaren in intensiteit toe, loopt hij heen 

en weer en gaat hij zelfs op zijn tenen staan om zijn 

woorden nog meer kracht bij te zetten. De aanwezigen 

worden door zijn betoog gegrepen en luisteren aandachtig. 

‘Er is veel te zeggen voor HT, maar zoals het in de praktijk 

vorm krijgt, komt het niet volledig tot zijn recht’, aldus 

Stevens. ‘Om te beginnen dekt de naam de lading niet.’ 

Stevens gaat voor Vertizontaal Toezicht, oftewel een 

beetje horizontaal en een beetje verticaal. Deze mix geeft 

volgens hem de variatie waar ons toezicht om draait.

De humane belastingheffer
‘Horizontaal Toezicht  begint met de manier waarop we 

naar onze rol als belastingheffer kijken. De wetgevende 

macht maakt de wetten en de Belastingdienst voert die

 in de rol van belastingheffer uit. Maar het gaat verder 

dan dit. Het is de autonome rol van de Belastingdienst 

om die wet ‘uit te leggen’, om het recht toe te passen. 

De Belastingdienst heeft daarin een autonome en 

waardevolle taak en oefent een verheven rol uit als 

rechtsbedeler.’ Vanuit die verheven rol, pleit Stevens voor 

een belastingheffer die juist uit respect voor de wet durft 

op te staan tegen de soms onuitvoerbaarheid of 

onmenselijkheid van die wetten. ‘Als we constateren dat 

er ongeoorloofde ruimte bestaat in de wetstoepassing, 

dan hebben wij met z'n allen een rol in de invulling 

daarvan. Zowel de uitvoerende macht als de wetgever 

hebben hier verantwoordelijkheid.’

Empathisch
Uitgangspunt voor belastingheffi ng is volgens Stevens, 

dat het een empathisch en effi ciënt proces is. ‘Het is 

belangrijk om als dienst vragen te blijven stellen over de 

zingeving van het werk. Wij moeten voorkomen dat we 

zinloze dingen doen, dat we heffen om het heffen, want 

dan worden we geconfronteerd met reacties die ons 

bestaansrecht uithollen. Het gaat er dus om dat je jezelf 

blijft afvragen of je nog wel het juiste doel dient met de 

uitvoering van je taak en of je dat doel ook effi ciënt dient. 

Vertizontaal Toezicht dus: het uitoefenen van 

rechtsbedeling waarbij een gezonde spanning bestaat 

tussen rechtmatigheid en doelmatigheid om met open 

vizier samen met betrokkenen tot rechtsvorming te 

komen.’

Vier je successen
Stevens illustreert het Vertizontaal Toezicht met een 

voorbeeld uit zijn jeugd. ‘Ik ben van katholieke huize en ik 

weet nog goed dat ik toen ik twaalf jaar oud werd, ik een 

soort ‘hernieuwingsritueel’ zou ondergaan in de kerk. 

Niemand kon mij vertellen wat er eigenlijk hernieuwd 

werd en wat de achterliggende zingeving was. Daar ging 

het schijnbaar ook niet om, het feestje was belangrijk. 

Ook bij horizontaal toezicht en het afsluiten van 

convenanten, vieren wij successen. Maar is het van belang 

om niet uit het oog te verliezen, dat het draait om het 

hogere doel waaraan die convenanten een bijdrage 

leveren, namelijk het creëren van een mate van burgerlijke 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Bij de uitoefening 

van onze toezichtstaak moeten wij zowel oog en begrip 

hebben voor de rechtmatigheid als voor de doelmatigheid. 

Op een zonnige frisse woensdagochtend in november verzamelt zich een groep collega’s 
in De Kern, een vergaderlocatie in het Walter Bos Complex in Apeldoorn. De NCF heeft 
daar een themadag over Horizontaal Toezicht (HT) georganiseerd.

NCF Themadag

De Kern van Horizontaal Toezicht

Aurora

Guds

Peter

Barendse

“

“
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Strikte uitvoering van zowel rechtmatigheid als doel-

matigheid zal onze maatschappij niet verder brengen.’

De menselijke maat
Stevens: ‘De essentie van HT is dat de verschillende 

partijen, zoals de wetgever en de uitvoerder, de 

belastingplichtige en de functionaris, gaan samenwerken 

in de rechtsbedeling. De samenwerking beperkt zich niet 

enkel tot de relatie tussen internen en externen. 

Wij mogen van de manager verwachten dat zij onder-

steunend zijn voor de professional, en van de professional 

mogen wij op onze beurt verwachten dat die zich inleeft 

in de verantwoordelijkheden van de manager.’

Opvallend is de ruimte die Stevens bepleit voor de 

menselijke maat bij de invulling van onze taak. Zo stelt hij 

meerdere malen dat het axioma ‘regel is regel’, een 

verschraling is van de werkzaamheden van de Belasting-

dienst. Die werkwijze verkleint de mogelijkheid om met 

het karakterologische kenmerk van de ambtenaar naar 

oplossingen te zoeken. Bij de toepassing van het recht, 

zorgen ambtenaren ervoor dat de wet bezield en 

verpersoonlijkt wordt en zo tot recht wordt gemaakt en 

niet tot plicht. Stevens: ‘Je kunt in het huwelijk de liefde 

ook niet levend houden met regeltjes. Dat geldt ook voor 

onze uitvoering.’

Het debat
Het debat dat na de lunch wordt gevoerd, sluit goed aan 

bij het belang van samenwerking tussen de betrokken 

partijen. De groep aanwezigen wordt in drieën gedeeld. 

Beleidsmakers, medewerkers en belastingplichtigen gaan 

aan de hand van een casus met elkaar in gesprek. 

Als eregast van deze middag, schuift algemeen directeur 

Belastingdienst Hans Blokpoel aan. De casus omhelst een 

situatie waarin een klantmanager gesprekken voert met 

een bedrijf om in het kader van HT toe te werken naar het 

afsluiten van een convenant. De klant, of belasting-

plichtige (daarover ontstaat enige discussie), blijft echter 

herhaaldelijk in gebreke en verzaakt steeds om de 

benodigde stappen te ondernemen. De drie groepen gaan 

eerst met de eigen groep aan de slag om daarna met 

elkaar het gesprek aan te gaan. Hans Blokpoel bij de 

beleidsmakers, Albert van der Smissen bij de medewerkers 

en directeur bedrijfsvoering Belastingdienst Alexandra 

Dijk bij de klanten. Het debat breekt los.

De standpunten
De beleidsmakers hebben de overtuiging, dat het 

convenant in eerste instantie in het belang van bedrijf zelf 
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Opmerkelijk in dit debat, is dat de klanten het uitgangs-

punt van de beleidsmakers niet delen. Zij zien de 

voordelen niet zozeer en stellen (terecht?) de vraag: 

‘What’s in it for me?’ Bedrijven willen heel concreet zien 

en merken wat de voordelen zijn. ‘Is de controlelast voor 

mij echt minder in vergelijking met een niet-HT-bedrijf? 

Krijg ik als HT-bedrijf een snellere fi scale afhandeling?’ 

Daarnaast hebben bedrijven behoefte aan een integrale 

aanpak bij de Belastingdienst. Een klantmanager die een 

bedrijf bezoekt is effi ciënter en beter geïnformeerd als 

fi scale zaken en douanetechnische zaken integraal 

besproken kunnen worden. Geen verschillende ambtenaren 

die ieder hun eigen specialiteit hebben, maar één 

ambtenaar voor alles dus.

Eindstrijd
Naarmate de tijd verstrijkt, verandert ook de strekking van 

het debat. De collega’s hebben duidelijk veel plezier om 

eens in de huid van de klant te kruipen. Praktische 

problemen komen zo aan het licht en het is goed om 

deze face-to-face te bespreken met Hans Blokpoel. 

Medewerkers wijzen hem op het feit, dat zij het 

vertrouwen van hun leidinggevenden missen in de 

uitvoering van hun werkzaamheden. De steun die zij 

vandaag van Hans Blokpoel ontvangen, willen ze ook 

graag terug zien in de praktijk. Hans Blokpoel denkt dat 

dit komt omdat de Belastingdienst relatief lang stil heeft 

gestaan en nu pas langzaam op gang komt. 

‘Ontwikkelingen hebben tijd nodig. Ook als je kijkt naar 

de aanpak van fraude, zie je dat dit op gang begint te 

komen. En nogmaals, successen mogen we dan ook 

vieren.’

Hans Blokpoel sluit zich in het debat aan bij de strekking 

van het betoog van professor Stevens, het belang van een 

goede balans tussen cijfers en kwaliteit. Hij wil minder 

sturen op cijfers en meer op ‘de goede dingen doen’. 

Hij hecht er veel belang aan om op een dag als deze, met 

de werkvloer te sparren over het beleid dat hij inzet en 

daar feedback op te ontvangen. Uiteindelijk is er die 

middag maar één casus behandeld, maar dat werd niet als 

een gemis ervaren. De kern werd geraakt.

is. Die wil namelijk zelf graag ‘in controle’ zijn en daar 

helpt de Belastingdienst bij. Belangrijk daarbij is dat 

klantmanagers in de ondersteunende rol blijven en zich 

af blijven vragen hoe zij het bedrijf kunnen helpen. 

Daarbij is het ook van belang om te blijven refl ecteren 

in hun aanpak. Heb ik de klant een reële eis gesteld en 

ben ik als klantmanager wel geschikt om contact te 

maken met deze klant of kan mijn collega het in dit 

geval beter van mij overnemen? ‘Het is geen schande 

om soms het stokje aan iemand anders over te dragen’, 

aldus Hans Blokpoel. ‘Dat kan soms een positieve 

uitwerking hebben op de relatie met de klant. 

Voor de totstandkoming van het convenant is een 

goede relatie essentieel.’

De medewerkers zitten aardig op één lijn met de 

beleidsmakers, maar menen dat er ook grenzen nodig zijn. 

In gesprek blijven is essentieel, maar er zijn nu eenmaal 

ook voorwaarden verbonden aan een convenant. Het is 

niet doelmatig te blijven trekken aan een dood paard. 

Medewerkers spreken ook de behoefte uit om handvatten 

aangereikt te krijgen, waarop ze hun besluiten kunnen 

baseren. Zij ervaren een gebrek aan steun van het 

management bij het nemen van onpopulaire besluiten. 

‘Wanneer stop je met helpen en begin je met handhaven? 

Kan een klantmanager zich gedekt voelen door het 

management als die een convenant opzegt?’

Kernpunten

De Belastingdienst is een uitvoeringsorganisatie 

met een toezichtstaak. Dat is een moeilijke 

combinatie. Horizontaal Toezicht maakt dit 

mogelijk.

Het besef dat wij als medewerkers van de 

Belastingdienst bezig zijn de maatschappij vorm 

te geven, als rechtsbedeler, is een verheven taak 

waar je trots op mag zijn.

HT lijkt misschien een gepasseerd station, maar 

samen invulling geven aan dat onderwerp levert 

een ander beeld op. Het gaat niet om 

convenanten scoren, maar om samenwerking en 

relaties opbouwen.

Als functionaris beweeg je steeds tussen 

doelmatigheid (de dingen doen die je moet 

doen), effectiviteit (de dingen zo goed mogelijk 

doen tegen de laagste kosten), rechtvaardigheid 

(we doen wat rechtvaardig is) en behoorlijkheid 

(de menselijke maat). Het gaat er om daarin 

steeds het midden te zoeken.

HT is een thema dat mede door inspirerend 

leiderschap kan landen in de organisatie. 

Als leiderschap niet inspirerend en motiverend 

is, mis je de moraliteit in je leiderschap.
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A+O fonds Rijk

Training ‘Ontdek je persoonlijke missie. 
Krachtkaart: Jouw eigen profi el.’ 
Wat is jouw belangrijkste motivatie en drijfveer? Waarom 

doe je wat je doet? En hoe doe je dat? Welk deel van het 

werk geeft je een goed gevoel en waarom?

Met de Krachtkaart, een training van het A+O Fonds Rijk, 

heb je een instrument in handen om te ontdekken wat je 

persoonlijke missie is en wat nu jouw drijfveren zijn. 

Dit geeft je zicht op de elementen die voor jou in je werk 

en privé van belang zijn.

Interesse?
De eerste trainingen in Den Haag hebben al plaats-

gevonden, maar ook in 2014 volgen er nog trainingen. 

De groepsbijeenkomsten duren anderhalve dag. In totaal 

ben je vijf à zes dagdelen met de training bezig. 

De training begint met een e-learning module. Meld je 

snel aan, want vol is vol.

Eerst meer info?
 Dat kan. Neem dan contact op met onze vakbonds-

bestuurder Margreet Mook op e-mailadres 

margreetmook@ncf.nl.

Direct aanmelden? 
Ga dan naar: www.aofondsrijk.nl/projecten-2013/projecten-

van-de-vakbonden/ontdek-je-persoonlijke-missie/.

Werkconferentie ‘Zorgen dat het Past’.
Als Rijksmedewerker wordt veel van je verwacht: 

veeleisende opdrachtgevers, hetzelfde werk moeten doen 

met minder mensen en strakkere deadlines. Daardoor 

komt de kwaliteit van je werk onder druk te staan. 

Het A+O fonds Rijk pakt, met ondersteuning van 

Ynnovate, de belangrijkste uitdagingen aan waar je als 

Rijksmedewerker voor staat. 

Op 31 oktober vond de werkconferentie ‘Zorgen dat het 

past’ plaats. Centrale vragen tijdens deze bijeenkomst 

waren: Wat vinden Rijksmedewerkers zelf van dit 

onderwerp? Hoe zien zij hun rol in een krimpende 

overheid? Welke knelpunten ervaren zij en hoe zouden ze 

deze willen aanpakken? 

De komende maanden worden de ervaringen, kansen, 

knelpunten en oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. 

De deelnemers werken in co-creatie met collega’s 

oplossingen uit in een concrete aanpak. 

Wil je meer weten? 
Ga dan naar: http://www.aofondsrijk.nl/

zorgendathetpast/.

Goed voorbereid je functioneringsgesprek ingaan?
Door de App ‘Functioneringsgesprek Rijk’ kan jij je in 

korte tijd goed en makkelijk voorbereiden op het 

functioneringsgesprek. Deze App, ontwikkeld door het 

A+O fonds Rijk, is gratis te downloaden via de AppStore of 

Google Play. 

De App biedt onder andere tips en checklists die je helpen 

om concrete afspraken te maken met de leidinggevende. 

Verder vind je in de App animaties van een goed en een 

slecht gesprek en je rechten en plichten. Handig, makkelijk 

en behulpzaam dus bij een optimale voorbereiding op het 

functioneringsgesprek.

Interesse? 
Ga dan naar onze website http://www.ncf.nl/nieuws en 

download daar de App Functioneringsgesprek Rijk.

Kijk voor meer 

informatie op 

ncf.nl

De vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV 

Publieke Zaak, CMHF en Ambtenarencentrum en 

de werkgever Rijk werken samen in het A+O 

fonds Rijk. Door vernieuwende activiteiten te 

stimuleren draagt het A+O fonds Rijk bij aan het 

verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de 

rijksoverheid.
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Peertjes hersenspinsels

Peertje

Column

Feestelijk onthalen wij éénmaal per jaar Sint Nicolaas. 

Dan vaart hij met een grote stoomboot de Nederlandse 

wateren binnen en altijd is dat een groots mediaspek-

takel. Persoonlijk, maar ook als fi scalist, heb ik zo mijn 

bedenkingen bij deze man. Allereerst ben ik wantrouwend 

over zijn juiste verblijfplaats en ten tweede heb ik grote 

twijfels over de herkomst van zijn fi nanciële vermogen. 

Natuurlijk weet ik dat hij in Spanje woont, maar niemand 

weet precies waar. Spanje is groot en Madrid ook, zo weet 

ik uit ervaring. Vermoedelijk heeft hij iets te verbergen, 

want waarom verzwijgt hij anders zijn daadwerkelijke 

verblijfplaats? Moeten wij niet eens onderzoeken hoe zijn 

vermogen is opgebouwd en waarmee dat is verdiend? 

Vermoedelijk stuiten wij dan op verzwegen bezittingen 

zoals, loodsen, woonhuizen, aandelen of boten, want als 

het eerlijk zou zijn verkregen dan had hij zich wel laten 

inschrijven bij het bevolkingsregister, zo is mijn mening.

Heeft u iets aan te geven?
Wat heeft deze uit de kluiten gewassen kabouter te 

verbergen? Als hij aankomt in Nederland heeft hij altijd 

heel veel pakjes bij zich. Wat zit daarin en moet hij dat 

niet aangegeven? Waarom doet de Douane niets? 

Hebben zij soms opdracht om dit oogluikend toe te staan 

en zo ja, is dat ergens vastgelegd en in wiens opdracht 

gebeurt dat dan? Moeten wij niet vrezen voor een politiek 

schandaal? Ook vraag ik mij af wie die stoomboot fi nanciert 

en of die zijn eigendom is. Trouwens, waar ligt die boot als 

hij er niet mee vaart? Ook de belastingaangifte speelt een 

rol. Er werken heel veel mensen voor de Goedheiligman, 

maar wordt daar een aangifte loonheffi ngen voor 

gedaan? En als daar een aanslag uit voortvloeit, hoe en 

door wie wordt die dan betaald? De Spaanse overheid 

geeft hierover ook geen duidelijkheid. Zelf vermoed ik 

dat het gewoon Nederlanders zijn die voor de Sint werken. 

Ze spreken immers allemaal Nederlands. Daar is geen 

woord Spaans bij. Mijns inziens wordt hier massaal 

loonheffi ngen ontdoken en ongetwijfeld zijn er nog 

meer fi scale aspecten waarnaar onderzoek gedaan 

moet worden. 

Paal en perk
Niet alleen fi scaal zijn er dingen mis. Ziet of hoort u wel 

eens iets van de arbeidsinspectie? Je kunt mij niet 

wijsmaken dat de arbeidsomstandigheden van al die 

zwarte pieten optimaal zijn. Die gasten moeten in koude 

donkere nachten bepakt en bezakt over daken klauteren. 

Soms ligt er sneeuw of het ijzelt. Dan zijn die daken glad 

en glibberig. Levensgevaarlijk temeer omdat ook 

veiligheidsregels niet of nauwelijks worden nageleefd. 

Iedereen vindt dat schijnbaar de normaalste zaak van 

de wereld, maar ik vind het levensgevaarlijk en 

onverantwoord. Als handhaver van de belastingwet-

geving vind ik dat daaraan paal en perk gesteld moet 

worden. De onderste steen moet boven komen. 

Projectmatig aanpakken is mijn voorstel en dat in 

samenwerking met andere overheidspartners. Dat kan 

onder de toepasselijke naam ‘Zwart Werken’, bij 

voorkeur afgedekt met een convenant zodat het 

juridisch is ingebed tussen alle andere projecten. 

Goede sier
Als we mensen uit het reguliere proces ontrekken, dan 

kan succes niet uitblijven. Ander werk moet dan 

noodgedwongen maar even blijven liggen. Als men 

de werkzaamheden nauwkeurig en vastomlijnd vastlegt 

in uitvoerige rapportages, dan is dat politiek ook 

verantwoord. Onze staatssecretaris van Financiën kan dan 

eindelijk eens goede sier maken, zelfs overzee bij de 

Verenigde Naties. Dat kan hij wel gebruiken en misschien 

krijgt hij daar dan ook wel een baan aangeboden. 

Zelf wil ik wel een paar positieve stukjes schrijven in de 

beeldkrant of een blog maken waarin dit hoogtepunt 

wordt omschreven. Overigens kan het jaar 2013, fi scaal 

gezien, helemaal goed worden afgesloten indien we 

aansluitend de Kerstman ook gelijk in een controle 

opnemen, want die vertrouw ik namelijk ook niet.    

Prettige feestdagen gewenst.
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Valse verwachtingen niveautest
De belangrijkste personele ontwikkeling bij de Belastingdienst is, dat er de komende jaren 
net zoveel medewerkers de dienst zullen verlaten als dat er nieuwe medewerkers bij 
zullen komen. Het gaat dan om ongeveer duizend medewerkers per jaar. Vele nieuwe 
vacatures, dus dat gaat ook kansen bieden aan doorstromers en overstappers. 
Kortom, medewerkers met ervaring.

Urgenter
Toen het MLTP 2010-2015 (Middel-

lange Termijn Plan) werd geschreven, 

was er op korte termijn niet of 

nauwelijks sprake van instroom of 

uitstroom. Uitstroom van oudere 

medewerkers zou pas plaatsvinden 

vanaf 2015/2016. En pas vanaf dan 

zou er weer ruimte (en noodzaak) 

zijn voor instroom. Tot die tijd zou 

sprake blijven van algehele over-

bezetting en vacaturestops. Er kon 

niet of slechts in uitzonderlijke 

situaties, worden ingegaan op 

verzoeken van managers om functies 

bij bepaalde onderdelen open te 

stellen. En ook verzoeken van 

medewerkers voor het uitbreiden van 

arbeidsduur van bestaande functies 

konden niet worden ingewilligd. 

Rond de zomer van 2012 bleken de 

verzoeken voor vacature-openstelling 

steeds urgenter te worden. In het 

najaar van 2012 vonden de eerste 

wervingen plaats voor de plekken 

waar de knelpunten zich het eerst 

(nijpend) voordeden. De centrale 

vacaturestop is nu inmiddels 

opgeheven en ook is het weer 

mogelijk te voldoen aan verzoeken 

van medewerkers om hun werktijd 

uit te breiden.

ITI-wervingen
Gelijktijdig was (en is) er sprake van 

taakstellingen. De bestuurder durfde 

destijds nog wel uit te spreken dat er 

‘geen gedwongen reorganisatie-

ontslagen’ zouden vallen. Er zou 

worden bezuinigd op ‘stenen in 

plaats van mensen’. En er werd in-

gezet op intensivering van belasting-

opbrengsten door juist extra 

personele capaciteit aan te trekken. 

Voor dat laatste, intensivering, is het 

eerste succes vorig jaar gekomen. Het 

plan voor de intensivering op het 

gebied van toezicht en invordering 

(ITI) is opgenomen in het Regeer-

akkoord van oktober 2012. Daarmee 

heeft de Belastingdienst structureel 

extra budget gekregen voor personele 

uitbreiding onder de voorwaarde dat 

daarmee ook structureel meer 

opbrengsten worden gegenereerd. 

Rond de jaarwisseling 2012/2013 is 

gestart met de eerste ITI-werving 

voor 775 nieuwe vacatures. Van deze 

eerste 775 nieuwe ITI-vacatures zijn 

er 305 ingevuld met nieuw geworven 

externe medewerkers, waaronder 

179 uitzendkrachten. De resterende 

470 vacatures zijn ingevuld door 

interne belastingdienstmedewerkers.

Niveautest 
Biedt de niveautest nog steeds 

kansen aan huidige medewerkers? 

Nee, concludeerde de bestuurder en 

bonden op 26 september 2013. Een 

positieve niveautest levert effectief 

nul-komma-nul op voor medewerkers. 

Vanaf 26 september worden er dan 

ook geen nieuwe niveautesten meer 

afgenomen als selectiemiddel bij 

opleidingen of functies. Bestaande, 

nog voor die datum met dat doel 

afgenomen niveautesten, blijven als 

overgangsregeling nog ruim een jaar 

gelden en wel tot 1 januari 2015. 

De niveautest werd gebruikt om een 

bepaald werk- en denkniveau aan te 

tonen als een medewerker niet 

beschikte over de benodigde eisen 

voor een opleiding of functie. 

Met een positieve uitslag op de test 

was je sollicitatiegerechtigd en had 

je toegang tot een veelal interne 

opleiding. 

In de praktijk blijkt echter dat bij 

vacatureopenstelling er al veel 

kandidaten zijn die wel een 

afgeronde opleiding hebben. 

Zij hoeven dus geen uitgebreide 
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opleiding te volgen en kunnen 

daardoor veel sneller aan de slag. 

De medewerkers met een positieve 

niveautest hadden dus wel toegang 

tot de voorselectie, maar kwamen 

amper in aanmerking voor een 

sollicitatiegesprek. Kortom: in het 

vervolgtraject had de medewerker 

geen schijn van kans en viel 

onmiddellijk af. Dat leverde uiteraard 

veel teleurstelling en frustratie op. 

Dus waarom doorgaan met iets dat 

onrealistische verwachtingen 

opwekt?

Externe opleidingsinstituten
Voor de niveautest in relatie tot 

opleidingen is het relevant om te 

weten, dat de Belastingdienst er 

inmiddels voor heeft gekozen om 

gebruik te maken van externe 

opleidingsinstituten. Voorheen bood 

de Belastingdienst vooral opleidingen 

in eigen beheer aan. Doordat er 

gekozen is voor externe opleidings-

organisaties, ontvangen medewerkers 

nu een marktconform diploma. 

Dit wordt ook door andere 

werkgevers erkend, maar daarnaast 

kan je hiermee bij vervolgopleidingen 

in aanmerking komen voor vrij-

stellingen. Externe opleidings-

instellingen erkennen overigens de 

niveautest van de Belastingdienst niet. 

Zij hebben hun eigen (wettelijke) 

toelatingseisen. Hierdoor heeft de 

niveautest dus geen nut meer.

Afschaffi ng en vervolgens niks?
Nee. We hebben als NCF met de 

bestuurder afgesproken hoe een 

onafhankelijke toetsing van het 

niveau mogelijk blijft voor mede-

werkers om zodoende opleidingen 

aan te kunnen bieden. Want er zijn 

bij de Belastingdienst veel mede-

werkers met kennis, ervaring, 

vakmanschap en talent zonder een 

‘goudomrand’ papiertje. We willen 

dan ook gezamenlijk verkennen in 

hoeverre het volgen van opleidingen 

een stimulans kan krijgen in het 

kader van nog komende (ITI-)

vacatures. 

Als NCF willen we voorstellen om 

medewerkers die een opleiding voor 

een nieuwe functie willen volgen en 

aan de kwalifi catie-eisen van de 

externe opleidingsinstelling voldoen, 

in tijd (draaglast) en geld te faciliteren 

om de opleiding te kunnen volgen. 

Na afronding van de opleiding 

verkeren betrokkenen dan in een 

gelijkwaardige situatie als de andere 

sollicitanten en zijn ze ook snel 

volledig inzetbaar. Jij als medewerker 

hebt dan meer perspectief op het 

moment dat je bijvoorbeeld zelf iets 

anders wilt doen. Hiermee zou dan 

concreet invulling worden gegeven 

aan eerdere afspraken van de 

bestuurder, dat medewerkers nog 

voldoende tijd en kansen hebben 

omdat er de komende jaren nog veel 

vacatures zullen volgen. Dit past ook 

bij het nieuwe MLTP 2014-2017 dat 

zich op personeelsgebied niet alleen 

volop richt op instroom en uitstroom 

maar zeker ook op doorstroom. 

Kortom, wordt vervolgd.
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Van diversiteit naar inclusiviteit

Zien en benutten
Loop op een willekeurige dag de wandelgangen in en neem een kijkje bij de koffi ecorner. 
De kans is groot dat je dan een kleurrijk gezelschap aantreft. Misschien loop je Kees, 
Sander en Mercedes wel tegen het lijf. Kees heeft 45 jaar geleden de Mavo gedaan en 
werkt sindsdien bij de Belastingdienst. Sander is een nieuwe jonge kracht met een 
universitaire achtergrond. Hij versterkt zijn team nu een half jaar en vertelt net over zijn 
reis die hij met zijn partner Martin heeft gemaakt naar Kongo. Mercedes tenslotte, is 
Zuid-Amerikaanse van afkomst en werkt parttime. Daarnaast runt zij een groot gezin met 
vijf kinderen en heeft ze haar zieke moeder in huis genomen om voor haar te kunnen 
zorgen. Wie goed oplet, herkent nu al de diversiteit. 

Er is niet alleen verschil in leeftijd en 

geslacht, maar ook in opleidings-

achtergrond, seksualiteit en cultuur. 

Kortom, diversiteit is binnen de 

dienst een feit. Maar terwijl buiten 

de herfst inmiddels is overgegaan 

naar de winter, verkeert het 

inclusiviteitsbeleid van de Belasting-

dienst nog maar in de lente. 

De dienst timmert aan de weg om 

een ‘inclusieve’ dienst te worden, 

maar wat is dat precies en wat 

merken Kees, Sander en Mercedes 

daar in de praktijk van?

Kwaliteit in de breedte
Inclusiviteit is het gevolg van een 

beleidswijziging waartoe het 

managementteam van de 

Belastingdienst eind 2011 heeft 

besloten. De wijziging houdt de stap 

in van diversiteit naar inclusiviteit. 

Oorspronkelijk werd ingezet op 

specifi eke groepen, maar na 2011 is 

de aandacht verschoven naar 

inclusiviteit, waarin alle medewerkers 

van belang zijn. Kortweg: diversiteit 

is de mix van mensen en kwaliteiten 

binnen de dienst en inclusiviteit is de 

methodiek om die mix te laten 

werken. Uit inclusiviteit is winst te 

halen. Zo is het algemeen bekend dat 

mensen van nature andere mensen 

om zich heen verzamelen die op hen 

lijken. Het is belangrijk om je daar 

bewust van te zijn, want vanuit het 

oogpunt van werk is het juist relevant 

om de juiste expertise om je heen te 

verzamelen en is het minder relevant 

of je die mensen aardig vindt. 

Met een grotere verscheidenheid aan 

zichtbare en onzichtbare verschillen, 

kunnen we kwaliteit in de breedte 

zien. Bij diversiteit kun je denken aan 

religie, geslacht, generaties, culturen, 

studieachtergronden, karakter-

profi elen en werkervaringen op 

diverse niveaus. Daarnaast blijkt uit 

metingen dat in diverse bedrijven een 

verbetering zichtbaar is, als de 

individuele kracht en potentie van 

een diversiteit aan medewerkers 

wordt gezien, benut en ontwikkeld. 

Dus niet meer van dezelfde kwaliteit, 

maar meer van een diversiteit aan 

kwaliteiten levert aantoonbaar meer 

op. Het leidt tot betere besluit-

vorming, meer performance en meer 

compliance. 

Aandacht voor talent
Binnen de dienst zijn positieve 

geluiden te horen. Zo boekt team-

leider Invordering/Inkomensheffi ng-

winst Bahman Bahrami succes 

met zijn ‘inclusieve methodiek’. 

Aurora

Guds
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‘De medewerker is technisch gezien 

misschien te beschouwen als 

productiemiddel, maar minstens zo 

belangrijk is de persoon achter de 

medewerker.’ Inclusief denken 

betekent voor Bahman het beste uit 

de medewerker naar boven halen, 

ondanks of desondanks leeftijd, 

kleur, geslacht et cetera. Vanuit zijn 

visie over inclusief denken en 

handelen, houdt hij ieder kwartaal 

voortgangsgesprekken met zijn 

medewerkers. ‘Zes uur op jaarbasis 

per medewerker is toch zeker niet te 

veel?’, is zijn retorische vraag. 

Zijn voortgangsgesprekken vullen 

zich niet met het geven van feedback 

en het opsommen van verbeter-

punten, maar geven ruimte en 

aandacht voor de talenten van 

medewerkers. Natuurlijk wordt het 

werkpakket besproken, maar even 

belangrijk is het welzijn en de 

ontwikkeling van de medewerker. 

De resultaten van zijn inclusieve 

werkwijze zijn positief te noemen. 

Zo trekken medewerkers bij hem aan 

de bel wanneer Bahman het voort-

gangsgesprek een keer opschort. 

Blijkbaar hechten de medewerkers 

veel waarde aan dat gesprek. Dat is 

begrijpelijk, want het gaat immers 

over hen. Het team kent daarnaast 

een laag verzuimcijfer en biedt 

gelegenheid aan medewerkers om 

zich te ontwikkelen.

Inclusiviteit op de werkvloer
Dat klinkt allemaal goed, maar hoe 

gaat dat nou op jouw kantoor? 

En wat merken Kees, Sander en 

Mercedes ervan op de werkvloer? 

Kunnen ze zelf een bijdrage leveren 

aan inclusiviteit? Petra Hoogendoorn: 

‘Iedereen kan een bijdrage leveren 

aan inclusiviteit en velen doen dat 

ook al. Het is zeker niet de bedoeling 

dat inclusiviteit iets van een 

programmaorganisatie is. Het is juist 

van de organisatie en wij onder-

steunen dit met concrete maat-

regelen. Dit jaar richten we ons in 

samenwerking met het Employability 

Center op inclusiviteit in arbeid-

smarktcommunicatie, werving en 

selectieprocessen en in samen-

werking met het programma 

onboarding op inclusiviteit in 

introductieprocessen. Volgend jaar 

richten we ons op inclusief werken en 

meten. We waarderen wat er al aan 

bijzondere dingen gebeurt en 

betrekken die voorlopers, waaronder 

een aantal teamleiders, bij onze 

initiatieven om deze zo effectief 

mogelijk te maken. Ook maken we 

gebruik van vernieuwende kennis en 

methoden. De maatregelen variëren 

van het inbouwen en borgen van 

inclusiviteit in de processen, tot het 

uitvoeren van pilots, opleidingen-

aanbod en communicatie.’

Intergeneratieleren
Douanekantoor Nijmegen levert een 

bijdrage aan inclusiviteit vanuit de 

invalshoek van Klantmanagement. 

De werkpraktijk van Klant-

management leert dat er noodzaak 

bestaat aan nieuwe kwaliteiten en 

competenties. Zo bestaat ook 

behoefte aan goede inzet van 

competenties die generatieverschillen 

met zich meebrengen. Om de pilot 

van Het Nieuwe Werken meer 

slagingskans te geven, worden 

daarom externen aangetrokken die 

andere kwaliteiten meebrengen. 

Project NEON (Nieuw Energiek 

Onbevooroordeeld en Nieuwsgierig) 

is daar een voorbeeld van. Het feit 

dat de gemiddelde leeftijd op hun 

kantoor 56 jaar is, vormde een 

belangrijke prikkel voor Douane-

kantoor Nijmegen om met 

‘intergeneratieleren’ aan de slag te 

gaan. Intergeneratieleren heeft als 

doel de twee generaties op de 

werkvloer beter met elkaar te laten 

kennismaken en in de toekomst 

optimaal van elkaar te laten leren. 

Met het project NEON worden 

nieuwe medewerkers binnen de 

Douane geïntroduceerd om tussen de 

verschillende generaties het leren op 

gang te brengen. Begin september 

2012 zijn er zo 26 medewerkers 

ingestroomd die onderling ook 

diversiteit vertonen. ‘Jong’ kan zo 

van ‘oud’ leren welke klant-

communicatiestijl je het beste kunt 

hanteren, of welke omgangsvormen 

gebruikelijk zijn bij klanten. ‘Oud’ 

kan van ‘jong’ weer iets opsteken 

over digitale vaardigheden en het 

hebben van een onbevangen blik op 

de zaken. De jongere en de oudere 

medewerkers zijn als maatjes samen 

aan de slag gegaan. Tijdens 

'verbazingsdagen' zijn de kwaliteiten 

van beide groepen uitgesproken en 

zijn de '10 geboden van inter-

generatieleren' en een 11-tal werk-

bare leermethoden intergeneratie-

leren opgesteld. Voor 2014 gaat 

Douanekantoor Nijmegen een traject 

starten om een leerklimaat van 

continu leren en verbeteren in te 

bedden en dat doen ze met oud en 

jong.

Zien en benutten
Inclusiviteit is niet iets dat opgelegd 

wordt en dat medewerkers passief 

moeten ondergaan. Inclusiviteit is op 

de goede weg als Kees, Sander en 

Mercedes hun mouwen opstropen en 

er zelf actief mee aan de slag gaan. 

Als Kees zijn kennis en ervaring 

meeneemt in het werk, maar ook 

open staat voor de zienswijze van zijn 

jongere collega Sander. Als Sander 

samenwerking zoek met Mercedes 

omdat zij als geen ander effectief 

een verhaal voor een groep kan 

neerzetten. We zijn tenslotte op de 

goede weg als Mercedes als vrouw, 

gezinsmanager en mantelzorger een 

waardevolle parttime bijdrage levert 

in het team door een goede werk-

privé-balans te zoeken en bespreek-

baar te maken met haar teamleider. 

Kortom, we kunnen allemaal onze 

bijdrage leveren aan inclusiviteit als 

we elkaars

Met inclusiviteit plaatsen we de volgende stip op de horizon:

•  Een sfeer waarin alle medewerkers worden gerespecteerd om hun 

eigen talenten.

•  Een cultuur waarin er waardering is voor verschillende kwaliteiten, 

achtergronden, generaties, persoonlijke omstandigheden en 

zienswijzen.

•  Medewerkers worden in hun kracht gezet en krijgen de kans om 

zich te ontwikkelen. 

Zo wordt ook de aantrekkelijkheid van de Belastingdienst als 

werkgever vergroot voor nieuwe potentiële collega's.
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In belastinggebouw Enschede tref je een echt ‘NCF-hok’ 

aan. Jan deelt deze kamer met Arjan van de Stelt (secretaris 

van het NCF-platform medezeggenschap) en Hans Beute. 

Hans is overigens de man, die ooit onze voorzitter Albert 

van de Smissen geïnspireerd heeft om actief te worden 

voor de NCF. Welnu, dat is hem héél aardig gelukt! Tóch?

 

‘Jan, als ik zie hoe jij aan de telefoon met klanten omgaat, 

dan moet ik denken aan een quote uit 2008 van onze 

nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer:

- De overheid is grotendeels schuldig aan de verruwing in 

de relatie met de burger. De oplossing? De ambtenaren 

moeten het gevoel hebben dat ze bij een bijzondere 

organisatie werken. Het is niet zomaar een kantoorbaan. 

Dat moeten ze van dag tot dag én van uur tot uur 

beseffen. -

Hoe zie jij dat Jan?’  

‘Ja, wij werken zeker voor een bijzondere organisatie, die 

om diverse redenen soms de nodige maatschappelijke 

weerstand oproept. De kranten maken regelmatig melding 

van misstanden, zoals bijvoorbeeld problemen op het 

gebied van automatisering, personeelsreductie, heffi ng, 

invordering en toezicht. Professionele dienstverlening is 

volgens mij daarom zeer belangrijk. Het is voor  mij 

overigens een soort van tweede natuur geworden om de 

klanten, die naar mij worden doorverwezen via de 

Belastingtelefoon, zo correct en zo helder mogelijk te 

woord te staan. Ik voel me daar heel goed bij en onze baas 

is daar zeer mee gediend. Ik vind dat mijn huidige werk 

daarom heel goed bij mij past. In mijn vrije tijd ben ik 

overigens óók met grote regelmaat dienst-verlenend bezig, 

want ik bestuur ‘s vrijdags (PAS-dag) én in het weekend 

sinds 1 maart 1998 namelijk regelmatig een touringcar voor 

het bedrijf HAVI Travel uit Rijssen. Ik rijd als offi cieel 

geregistreerde en betaalde oproepkracht onder andere 

dagtrips, zowel in het binnenland als naar het buitenland, 

en servicelijnen naar motel Nuland, vlakbij ‘s-Hertogen-

bosch. Daarnaast rijd ik in de zomerperiode met groepen 

mensen uit familie- en kennissenkring een aantal meer-

daagse vakantiereizen door verschillende Europese landen.’

In het oosten des lands, in het bijna 81 duizend inwoners tellende Hengelo (Overijssel), 
wonen de twee ongetrouwde broers Herman en Jan Lok vredig voordeurdelend in één 
huis. Zij hebben niet enkel de ouderlijke woning met elkaar gemeen, maar ook hun 
werkgever. Samen werken ze namelijk al meer dan tachtig jaar bij de Belastingdienst. 
Jan (62 jaar oud) resideert in kantoor Enschede (Dienstverlening/Team2/Backoffi ce) en zijn 
vijf jaar jongere broer Herman heeft Almelo (Bezwaarteam 02) als thuisbasis gekozen. 

Vakbondsleden in beeld

Zo gaan wij met elkaar om

Frank

Verweij
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Herman vult aan: ‘Laatst genoemde reizen organiseer ik 

zonder winstoogmerk, zodat wij ze zo goedkoop mogelijk 

kunnen aanbieden aan de deelnemers. Om goed beslagen 

ten ijs te komen heb ik in 1999 het diploma Reisleiding 

Buitenland gehaald bij de LOI in Leiden. Die studie heeft 

mijn kennis aanmerkelijk verbreed. Wellicht leuk om te 

weten: begin april 2013 hebben Jan en ik het jaarlijkse 

personeelsuitje van de kantoren Enschede en Almelo 

mede georganiseerd. Jan heeft de bus bestuurd en ik was 

reisleider. We zijn met zijn allen naar kasteel Anholt 

geweest en hebben een spetterend optreden van het 

Douaneorkest mee mogen maken. Dat was zeker voor 

herhaling vatbaar!’

Jan: ‘Het is geweldig mooi en dankbaar werk om te doen. 

Je komt met mensen in aanraking van divers pluimage, die 

we met veel respect tegemoet treden. Dat krijg je meestal 

per kerende post terug, gelijk een boemerang. En ik moet 

je zeggen, dat bevalt ons heel erg goed.’

‘Aha, nu snap ik waarom op jouw werkkamer een negen-

tal schaalmodellen van autobussen staan uitgestald.’

‘Ja, de passie gaat ver! Overigens, bij ons thuis staat ook 

nog een miniatuurmodel van een 15 meter lange Scaniabus 

op de schoorsteenschouw.’

‘Herman, ik wil jou graag een aantal vakbondsgerelateerde 

vragen voorleggen. Een tijd geleden trof ik op de Beeld-

krant deze lezerspoll aan. Wat vind jij van deze stem-

verdeling?

‘Ik sta niet te kijken van de stemverdeling, want ik ben het 

geheel eens met de stelling dat de bonden vooral voor de 

belangen hun leden zouden moeten opkomen. Dat klinkt 

logisch, want zij bestaan immers door de contributie-

afdrachten van hun leden. Ik wil wel een nuancering 

aanbrengen: De bonden dienen primair de belangen van 

hun leden te behartigen, maar daarnaast dienen zij tevens 

oog te hebben voor de belangen van niet-leden. Anders 

zouden zij met oogkleppen op lopen en dat is maat-

schappelijk niet gewenst. Bekijk het altijd in een grotere 

context. Uiteindelijk komt alles neer op heldere 

communicatie en persoonlijke contacten. Ook met 

betrekking tot niet-leden. Obama heeft er zelfs de 

verkiezingen mee gewonnen!’ 

‘Voormalig vakbondsleider Henk van der Kolk (FNV) heeft 

ooit eens in het Algemeen Dagblad gezegd:

- Werkgevers wentelen alle werkdruk en alle risico af op 

de werknemer. Kijk naar de honderdduizenden fl ex-

contracten. Zonder recht op scholing of pensioenopbouw. 

We zijn in een economische samenleving beland waarin 

alle normen en waarden in euro’s worden geteld. De werk-

nemer loopt steeds meer risico’s, maar krijgt een steeds 

lager loon. Slecht voor het personeel en voor de klant. - 

Hoe denk jij hier over?’ 

‘Ik vind het niet goed dat tegenwoordig veel met de 

economische maatlat gemeten wordt naar geldopbrengst 

en prestaties en dat de mens dan daardoor nagenoeg niet 

meer meetelt. Ik heb daar erg veel moeite mee. De wereld 

wordt niet beter van teaparty-toestanden. Het zou zoveel 

beter zijn als zowel het individu als de groep weer de 

aandacht krijgen die zij verdienen en nodig hebben. 

We leven niet alleen maar in een fi nanciële maatschappij. 

De warme menselijke maat moet terugkomen. Ik weet 

zeker dat de prestaties en opbrengsten daardoor weer 

zullen gaan toenemen. Daar worden we met zijn allen 

weer veel gelukkiger van.’

Jan: ‘Ja, je hoort het. Zowel Herman als ik zijn sociaal en 

maatschappelijk zeer bewogen. Onder andere daarom zijn 

we alle twee lid van de NCF en hebben we beiden het 

BHV-diploma. Met Herman kan ik hele bomen opzetten 

over actuele onderwerpen, die ons beiden raken. Eenmaal 

per jaar gaan we daarvoor speciaal een paar dagen op een 

Vespa bromscooter naar het mooie groene heuvelland van 

Limburg. Op het terras van een hotel in Vaals discussiëren 

we dan, met een lekker zoet wit wijntje in de hand, over 

van alles en nog wat. Tijdens deze discussies kan het er 

verbaal soms zeer verhit aan toe gaan. Maar, dat maakt 

het nou net zo leuk, vind ik. Overigens, daarna gaan we 

gewoon weer ontspannen en nuchter naar onze hotel-

kamers.  Zo gaan wij met elkaar om!’

Lezers denken verschillend over de vraag in hoeverre vakbonden 

moeten opkomen voor medewerkers. Wat vind jij ervan?

•  Ik ben zelf vakbondslid en vind dat de bonden vooral voor hun 

leden zouden moeten gaan. (45%, 351 Stemmen)

•  Ik ben zelf geen vakbondslid, en vind dat voor bonden de belangen 

van iedereen even zwaar moeten tellen. (23%, 180 Stemmen)

•  Ik ben zelf vakbondslid, en vind dat voor bonden de belangen van 

iedereen even zwaar moeten tellen. (21%, 163 Stemmen)

•  Ik ben zelf geen vakbondslid, en vind dat voor bonden hun eigen 

leden voor mogen gaan. (11%, 86 Stemmen)

Totaal aantal stemmen: 780
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Je leest het regelmatig in de krant. Stapels sigaretten en 

vrachtwagenladingen met sterke drank worden illegaal 

Nederland binnengebracht. De Douane en de FIOD zijn er 

maar druk mee. Zo werd er onlangs weer een partij van 3,4 

miljoen sigaretten door de FIOD onderschept. Twee 

mannen van middelbare leeftijd werden opgepakt. Hoe is 

het toch mogelijk, dat mensen zich steeds maar weer laten 

verleiden tot het smokkelen van accijnsgoederen? Kennelijk 

is het lucratief en zijn de straffen zó mild, dat genoeg 

mensen het blijven proberen? Daarbij komt ook kijken dat 

de pakkans, schijnbaar, klein is. Je besluit natuurlijk niet van 

de ene op de andere dag om scheepscontainers vol 

sigaretten Nederland binnen te varen, je rolt langzaam in 

dit ‘ambacht’.

Klein beginnen
In Nederland worden de accijnzen regelmatig verhoogd. 

Soms wel twee keer per jaar. Velen zien dan ook hun 

geliefde pakje peuken of favoriete biertje, duurder en 

duurder worden. Tegenwoordig betaalt men al gauw zes 

euro voor een pakje van negentien sigaretten. Onze 

zuider- en oosterburen zitten er wat dat betreft een stuk 

ontspannener bij. Het is dan ook goed voor te stellen, dat 

iemand op enig moment besluit om naar Duitsland te rijden 

om daar de achterbak van zijn auto vol te laden met 

goedkope sigaretten. Zo kun je weer een tijdje genieten 

van je eigen verslaving. Gaat dat vaak genoeg goed, zonder 

al te veel moeite, dan kan het echte werk beginnen. De 

kleine schnabbelaar wordt zo een professionele smokkelaar.

Werkterrein
Overal waar transport, opslag en handel in accijnsgoederen 

is, komt de Douane om de hoek kijken. Ook op plaatsen 

waar het eigenlijk niet volgens de boekhouding, maar wel 

mogelijkerwijs kan worden verkocht. Om de gesmokkelde 

waren aan de man te brengen, is Amsterdam een plek bij 

uitstek. Belwinkels met twijfelachtige reputatie, louche 

shisha-lounges zonder open-deur-beleid, buurtwinkeltjes 

waar nooit een klant komt, barretjes en loodsen? Mogelijke 

broeinesten voor allerlei zaken die de accijnswetgeving 

verboden heeft. In Amsterdam is dit het werkterrein van 

het Team Accijns. Zij kennen als geen ander het Amsterdam 

dat maar weinig mensen te zien krijgen. 

Kogelwerend
Voor een blik in deze ondergrondse wereld mocht ik een 

dag meedraaien met Marianne en Ton. Twee gedreven 

medewerkers van het Team Accijns. Vijftien minuten na 

aankomst werd ik al in een kogelwerend vest gehesen: 

‘Veiligheid boven alles’. De belangen voor de criminelen zijn 

namelijk erg groot en geweld wordt niet altijd geschuwd. 

Marianne vertelt mij dat de medewerkers van het team 

soms in gevaarlijke situaties terechtkomen. Dan is het 

Schnabbelaars en smokkelaars

Accijnscontroles Amsterdam

Peter

Barendse
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prettig om bewapend te zijn. Ooit is het ter sprake 

gekomen om de accijnscontroles onbewapend te gaan 

doen, maar gelukkig is dat niet doorgegaan. Het idee 

alleen al, we leven nou eenmaal niet in Utopia. Even een 

snelle kop koffi e en we gaan op pad. Ik heb geen idee wat 

deze dag mij gaat brengen. 

Twee kapiteins op één schip
Marianne en Ton werken inmiddels al een tijdje samen. 

Ze zijn een vast koppel, kennen elkaars routines en delen 

dezelfde visie. Lachend vertellen ze dat ze allebei heel goed 

weten wat ze willen en ook nog wel eens hun eigen zin 

willen doordrijven. Twee kapiteins op één schip dus. Helaas 

voor Marianne zit Ton deze keer achter het stuur van de 

surveillanceauto, maar dat weerhoudt Marianne niet van 

het leveren van het nodige, plagerige, commentaar. 

Ons eerste bezoekadres is een kleine supermarkt, niet veel 

groter dan een huiskamer, waarvan er wel meer zijn in 

dezelfde straat. Terwijl Marianne de winkel controleert op 

eventuele illegaliteiten, verschaffen Ton en ik ons toegang 

tot het magazijn. We controleren de schappen, maken wat 

kartonnen dozen open en doorzoeken een klein keuken-

blok. Het kogelwerende vest begint al aardig warm te 

worden rond mijn schouders. Na een half uur houden we 

het voor gezien, niets mis met deze zaak. 

Dwingend
Ons tweede adres is een inheems buurtwinkeltje. 

De eigenaar komt toevallig net aanrijden en stapt uit zijn 

bestelbusje. Vriendelijk doch dwingend begeleiden wij de 

beste man zijn winkel in. Marianne vertelt mij ondertussen 

dat deze zaak een lijst van overtredingen op naam heeft 

staan. De eigenaar loopt wat gehaast naar het magazijn 

achterin de winkel en meteen gaan Ton en ik achter hem 

aan. In het magazijn treffen we een dame aan die direct, 

overdreven vriendelijk, met ons begint te praten. Terwijl de 

eigenaar zenuwachtig heen en weer begint te lopen, 

probeert zij continu onze aandacht te vangen. Dan horen 

we Marianne roepen. Ze heeft  sterke drank gevonden 

onder de toonbank. De eigenaar blijkt geen vergunning te 

hebben, dus alles wordt in beslag genomen. In totaal: 

vijfenvijftig fl essen van verschillende merken. Het lijkt 

misschien niet veel, maar de inkomsten worden er 

aanzienlijk mee opgeschroefd. Marianne vertelt mij dat de 

meeste winkeltjes nooit genoeg geld genereren om 

levensvatbaar te blijven, mits ze illegale accijnsproducten 

verkopen. We sluiten onze dag af op het politiebureau, 

waar we de drank achter laten. Daarna zal de drank worden 

vernietigd.

Verbeterslag
Marianne en Ton zijn naast hun dagelijkse werkzaamheden 

ook verantwoordelijk voor de opleiding van een nieuw 

accijnsteam. Het is de bedoeling dat de nieuwe collega`s 

van dit team, met de hulp van Marianne en Ton, een 

gedegen productkennis zullen ontvangen. Daarnaast is het 

doel dat zij dezelfde administratieve en veldwerkwijze 

handelingen zullen gaan hanteren. Uiteraard, dit alles in 

een wettelijk omgeving. Naast hun bijdrage aan deze 

verbeterslag, hebben Marianne en Ton ook andere taken. 

Bij elke fysieke controle hoort ook het nodige voorwerk en 

administratie. Controleopdrachten worden uitgeschreven, 

moeten worden doorgenomen en naderhand volgen de 

administratieve handelingen voor de terugkoppeling. 

Overwerk wordt nauwelijks gewaardeerd door de baas, 

maar het gebeurt natuurlijk wel eens. Als je het één en 

ander bevindt, dan blijf je gewoon wat langer.

Toekomst
Bij collega’s die ik zelf spreek, merk ik dat het nieuwe 

‘klantgericht werken’ irritatie opwekt. Van ‘wantrouwen 

naar vertrouwen’ en ‘dienstverlenend werken’. Het principe 

is dat de klant zo min mogelijk belast wordt door het werk 

van de Douane. Er moet zo onopvallend mogelijk worden 

gecontroleerd en het bedrijfsproces moet kunnen 

doorgaan. Als er echter vragen beantwoord moeten 

worden, dan zal daar wel de tijd voor genomen moeten 

worden. Daar is veel voor te zeggen. Ook Marianne en Ton 

vrezen dat de organisatie hierin te veel doorslaat.  

De Douane heeft per slot van rekening het wettelijke recht 

om 24/7 te controleren en de klant heeft de plicht om mee 

te werken. Dat mag nooit vergeten worden. Bovendien 

komen onze klanten niet graag in onze ‘winkel’. Meer dan 

eens is er ter sprake gekomen om de accijnscontroles te 

laten verrichten door de Belastingdienst. Telkens is dit plan 

om praktische redenen afgeketst, maar het blijft als het 

‘Zwaard van Damocles’ boven de accijnsteams hangen. 

Marianne en Ton zouden het eeuwig zonde vinden als zij 

hun werk niet meer konden doen, want zij hebben op ‘de 

Knip’ het leukste beroep dat er is. 
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Worden ambtenaren straks 
'gewone' werknemers? 
Het blijft voorlopig onduidelijk wat er gaat gebeuren met de normalisering van de 
ambtelijke rechtspositie. In het regeerakkoord is in ieder geval een voorstel opgenomen 
om de ambtelijke rechtspositie af te schaffen. De discussie over het thema 'normalisatie 
arbeidsvoorwaarden ambtenaren' speelt al jaren. De Tweede Kamer verzocht al in 1997 
aan de regering om na te gaan onder welke voorwaarden de ambtelijke status zou kunnen 
worden afgeschaft. Dit leidde tot een advies waarop verdeeld werd gereageerd. 
De overheidswerkgevers waren voor afschaffi ng en de vakbonden tegen. Vervolgens 
werd er in 2010 door de Kamerleden Koser Kaya (D66) en Van Hijum (CDA) een 
initiatiefwetsvoorstel ingediend. Bijna anderhalf jaar na de eerste behandeling vervolgt de 
Tweede Kamer binnen-kort waarschijnlijk het debat over de normalisering van de 
rechtspositie van ambtenaren. Waar ging het ook alweer over?

Wat willen CDA en D66 met het wetsvoorstel?

De meeste ambtenaren krijgen volgens het voorstel 

dezelfde rechtspositie als medewerkers in het bedrijfs-

leven. Het staat de indieners van het wetsvoorstel onder 

meer tegen dat ambtenaren hun ontslag tot aan de 

Centrale Raad van Beroep mogen aanvechten, terwijl dat 

in de marktsector niet kan. In de praktijk is het duur om 

ambtenaren te ontslaan vanwege de bijzondere rechten 

die ze hebben, zo wordt gesteld. Bij normalisatie zou de 

arbeidsmobiliteit toenemen en kostbare hobbels (zoals de 

ontslagprocedures) verdwijnen. Hierdoor kunnen werk-

nemers makkelijker overstappen van de overheid naar het 

bedrijfsleven.

Is het niet een doodgewone bezuinigingsoperatie?

De NCF vraagt zich dat inderdaad af. Het is overigens wel 

een operatie die in de beginjaren een enorme investering 

vergt. Uit onderzoek destijds bleek dat de kosten 

verbonden aan de gelijkschakeling kunnen oplopen tot 

245 miljoen euro. Dit tegen geschatte structurele jaarlijkse 

opbrengsten van 7,6 miljoen euro. 

Vallen ambtenaren straks dan ook onder het nieuwe 

ontslagstelsel?

Ja. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken geeft in zijn 

begroting voor komend jaar aan dat het voorstel ‘niet 

eerder dan tegelijkertijd’ met het nieuwe ontslagstelsel in 

werking zal treden. Dat staat, na het herfstakkoord, 

gepland voor 2015.

Wat vinden ambtenaren van het voorstel?

Uit een enquête van re.Public bleek in februari 2012 dat 

tweederde van de jonge ambtenaren het wel zien zitten, 

maar dat oudere ambtenaren het niks vinden: tachtig 

procent van hen is tegen. De NCF constateert dat er bij 

medewerkers weerstand is tegen verdergaande 

normalisatie vanwege het wantrouwen van ambtenaren in 

de overheid als werkgever. Een jarenlange opgelegde 

nullijn bekrachtigt dit wantrouwen.

Voor wie gaat de wet gelden?

Dat is nog niet duidelijk. CDA en D66 willen de groep 

ambtenaren die nog wel een bijzondere rechtspositie 

heeft, zo klein mogelijk houden: militairen, de zittende 

magistratuur en benoemde ambtsdragers. Maar in de 

Kamer zijn diverse amendementen ingediend om die 

groep uit te breiden. Onder meer alle politie-ambtenaren, 

het burgerpersoneel van Defensie, ambtenaren met een 

vertrouwensfunctie, ambtenaren die geweld mogen 

gebruiken of zij die werkzaam zijn in een politieke 

omgeving zouden extra bescherming moeten genieten.

Overigens, qua arbeidsvoorwaarden zullen er voor de 

huidige medewerkers 'naar verwachting' geen grote 

gevolgen zijn. De huidige rechten zullen worden 

Kijk voor meer 

informatie op 

ncf.nl
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overgenomen in zogenaamde overgangsrechten. 

Wel wijzigt de rechtsgang.

Blijft de Ambtenarenwet wel van toepassing?

Ja, de Ambtenarenwet blijft van kracht. Er komt dus geen 

einde aan het eigen karakter van het ambtenaarschap. 

De Ambtenarenwet met integriteitsregels wordt gehand-

haafd.

Waarom is het niet wenselijk om het arbeidsrecht van 

ambtenaren volledig gelijk te trekken met dat van 

werknemers in het bedrijfsleven?

De werkgever vindt het 'lastig' dat thans rechten zijn 

neergelegd in reglementen en dat aan deze verworven 

rechten moeilijk kan worden getornd. Hiervoor is overleg 

nodig met bonden. Bij een markt Cao kan na afl oop van 

de termijn weer volledig opnieuw onderhandeld worden 

over alle zaken. Een ander verschil is dat in de publieke 

sector een Cao alleen maar kan worden gesloten wanneer 

de meerderheid van de vakbonden vóór het akkoord 

stemt (= overeenstemmingsvereiste). In de private sector 

kan al met één vakbond een akkoord worden gesloten. 

Daarnaast vinden wij als NCF dat van normaliseren van de 

positie van de werknemer pas sprake is als echt alles gelijk 

wordt getrokken. Dus ook het voorbehoud van het 

primaat van de politiek en het gelijktrekken van de 

salarissen bij de overheid met vergelijkbare functies in het 

bedrijfsleven. Onduidelijk is ook waarom de marktsector 

als 'norm' wordt neergezet en niet de ambtelijke 

rechtspositie of delen van beiden. Combineer het beste 

van twee werelden.

Overigens hebben in 2006 de gezamenlijke vakbonden het 

toenmalige kabinet geadviseerd niet tot normalisatie over 

te gaan maar eerst te werken aan het herstel van het beeld 

van de overheid als betrouwbare en normale werkgever. 

Dit argument blijft ook nu nog onverkort van kracht. 

Waarom in deze tijd van bezuinigingen veel geld uitgeven 

voor iets dat alleen de politiek als een probleem ervaart? 

De rijkssector staat voor belangrijke grote problemen zoals 

de invulling van de bezuinigingen, het waarborgen van 

kennis als over enkele jaren veel ambtenaren met pensioen 

gaan en omgaan met duurzame inzetbaarheid. Als NCF 

willen we daar tijd aan besteden en niet aan juridische 

omzetting van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht.

Is het dan geen voordeel dat straks bij een normalisatie 

ook 'normale' Cao-onderhandelingen kunnen worden 

gevoerd, dus minder politieke bemoeienis?

Nee, het zal niet gaan inhouden dat de Cao-onder-

handelingen vergelijk-baar worden met die in de private 

sector. Het budgetrecht van het parlement betekent dat 

de arbeidsvoorwaardenruimte van ambtenaren altijd 

onderworpen is aan goed-keuring door het parlement. 

Kortom: ook bij 'normalisatie' bepaalt de overheid de 

loonruimte.
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•  onze vakbondsbestuurder Margreet Mook mee gaat 

denken in de Belastingdienstwerkgroepen ‘Het Nieuwe 

Werken’ en ‘Duurzame Inzetbaarheid’? Margreet Mook 

is ook betrokken bij de rijksbrede Kwaliteitsagenda. 

Dit is een samenwerkingsverband van werkgevers en 

werknemers voor het ontwikkelen van een visie op de 

Rijksdienst in 2020. Wil je haar van input voorzien of 

heb je vragen? Mail naar margreetmook@ncf.nl.

•  de Belastingdienst de afgelopen jaren zo’n 650 mede-

werkers vrijwillig heeft laten vertrekken met een 

vertrekstimuleringspremie en dat nu blijkt dat bij 

werving een aantal van hen weer terug wil keren bij 

de Belastingdienst?

•  de Belastingdienst vindt dat diegenen die binnen 3 jaar 

na ontslagdatum terugkeren, hun stimuleringspremie 

volledig moeten terugbetalen?

•   er een meldpunt is voor signalen en klachten over de 

ITI-werving (ITI = Intensivering Toezicht en Invordering)? 

Medewerkers kunnen hier hun algemene signalen kwijt. 

Het meldpunt is dus niet bedoeld voor individuele 

probleemoplossing. Dit is door de GOR Belastingdienst 

gecommuniceerd aan medewerkers in een Nieuwsbrief. 

Het meldpunt zal signalen over het wervingsproces 

beoordelen. Dit gebeurt met de intentie om 

verbeteringen van het selectie- en wervingsproces te 

bundelen en om deze verbeteringen met het oog op de 

toekomst bespreekbaar te maken. Het meldpunt is 

bereikbaar via de Lotus Notes-postbus met de naam: 

werving selectie opleiding ITI_Postbus.

•   het inruilen van een soort van PAS-regeling ter 

bekostiging van een loonsverhoging inderdaad een 

onderdeel is van het recent afgesloten onderwijs-

akkoord? Binnen de Rijkssector zijn de NCF en de andere 

bonden van mening dat de PAS-regeling bijdraagt aan 

het langer op een gezonde manier kunnen doorwerken. 

Aangezien medewerkers steeds langer moeten 

doorwerken als gevolg van de ophoging van de 

Aow-leeftijd zien wij juist aanleiding om de regeling uit 

te breiden. De rijkswerkgever is niet overtuigd dat de 

PAS-regeling bijdraagt aan het langer doorwerken en 

ziet hier juist een mobiliteitsbelemmering voor oudere 

medewerkers in. Dit is de reden dat de werkgever bij 

eerdere Cao-onderhandelingen heeft voorgesteld om te 

onderzoek of de PAS-regeling bijdraagt aan het doel 

van de regeling, namelijk medewerkers in staat stellen 

om op een gezonde manier langer door te werken. 

Met een dergelijk onderzoek zijn de NCF en de andere 

bonden niet akkoord gegaan. De verwachting is wel dat 

de werkgever bij komende Cao-onderhandelingen 

wederom zal proberen op de PAS-regeling te veranderen. 

Op dit moment wordt er echter niet onderhandeld over 

de Cao, omdat de werkgever nog steeds geen enkele 

loonsverhoging wil overeenkomen. De NCF en de 

andere bonden zijn ook niet bereid om de PAS-regeling 

in te leveren ter bekostiging van een loonsverhoging.

•  er nog maar een beperkt aantal besluiten (bijvoorbeeld 

aanstelling en ontslag) van je werkgever op papier 

worden opgemaakt? Een groot aantal besluiten wordt 

door P-Direkt geautomatiseerd opgemaakt. De lijst met 

geautomatiseerde besluiten is opgenomen in het 

P-Direktportaal. Als een besluit is genomen, krijgt jij als 

medewerker een e-mail met de mededeling dat ‘een 

besluit is genomen, het besluit is opgenomen in het 

P-dossier en de medewerker het dossier dient te openen 

en het besluit te controleren’. De bezwarenclausule is 

daarin opgenomen. Let daarbij goed op de termijnen 

waarbinnen je een bezwaar in kan dienen.
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Een inbreker haalt je huis leeg. 

Welk persoonlijk voorwerp hoop je 

dat er achter blijft en waarom? 

Hij of zij moet van mijn computer 

afblijven. Daarop staat toch heel veel 

opgeslagen wat voor mij van onschat-

bare waarde is. Vooral foto’s, die een 

herinnering vormen aan mooie tijden.  

Leermeesters?

In Wageningen heb ik op de 

rekenkamer gewerkt (afdeling waar de 

voor- en nabewerking van aanslagen 

inkomsten- en vermogensbelasting 

plaatsvond). Ik heb daar van oud-

collega Jan Looijen veel geleerd over 

de inkomstenbelasting, vooral over de 

opbouw van een aanslag en het 

uitreiken van een ‘pen-aanslag’.

Wat inspireert je in jouw woonplaats?

Sinds kort hebben wij in Veenendaal 

een ‘cultuurfabriek’, waarin een 

bibliotheek en fi lmzaal zijn gevestigd. 

Vanwege mijn belangstelling voor 

cultuur spreekt mij dat heel erg aan.

Wie zou je graag willen ontmoeten?

Ik zou Arnon Grunberg weleens willen 

ontmoeten. Hij is mijn favoriete 

schrijver. In zijn verhalen is een vorm 

van Joodse humor verweven.

Welke jeugdliefde wil je terugzien?

Daar zijn we gauw klaar mee. 

Mijn huidige vrouw ken ik al vanaf 

haar vijftiende levensjaar. We zijn nog 

steeds gelukkig samen en hopen dat 

nog lang te blijven.

Wie moet er levenslang krijgen?

Figuren als Robert M. Dat behoeft 

naar ik aanneem geen nadere 

toelichting. 

Wat doe je in je vrije tijd/weekend?

Toerfi etsen, een goed boek lezen, een 

bij voorkeur Europees geproduceerde 

fi lm bekijken en symfonische 

rockmuziek luisteren.

Na tien jaar is het Rijksmuseum weer 

voor het publiek geopend. Ben je al 

wezen kijken?

Voor het einde van het jaar gaan mijn 

vrouw en ik zeker kijken.

Grootste ergernis?

Het blijven bezuinigen op het 

gevangeniswezen en de 

gezondheidszorg.

Wat is je levensmotto?

Probeer zolang als mogelijk te 

genieten van sporten in de natuur.

Favoriete TV–programma?

Mijn favoriete programma is Twee 

voor Twaalf. Ik sla eigenlijk geen 

uitzending over.

Wat eet je het liefst?

Ik ben verzot op pasta’s.

Favoriete vakantieland?

Dat is zonder meer Italië. Oude 

steden, veel cultuur en een prachtig 

landschap.

Favoriete dag van de week?

Dat is de zaterdag. Ik zit dan vaak op 

mijn racefi ets.

Welke normen en waarden zijn voor 

jou belangrijk?

Respect en begrip voor de 

medemens. Dat laat tegenwoordig 

nog wel eens wat te wensen over.

Wat mis je het meest als je op 

vakantie bent?

Het kijken naar fi lms.

Wat is het eerste wat je doet als je 

thuiskomt na een vakantie?

Het doornemen van de post, kranten 

en de folders. Dat klinkt vrij 

algemeen, maar het is niet anders.

Ook NCF

Wim van Viegen

Paspoort

Opleiding: Na de ULO heb ik de MEAO, commerciële 

richting gevolgd. Het waren goede en degelijke 

opleidingen. Daarna, de gebruikelijke fi scale 

opleidingen.

Loopbaan: Ik ben begonnen bij de Inspectie der Directe 

Belastingen in Wageningen. Nu werk ik in Amersfoort. 

Ik houd mij voornamelijk bezig met de regeling van 

aangiften inkomstenbelastingen/ niet Winst met 

verzekeringsproblematiek (lijfrenten). Omdat deze 

locatie wordt gesloten, zal ik voor mijn werk een keuze 

moeten gaan maken tussen Arnhem en Amsterdam. 

Daar ben ik nog niet helemaal uit.

?
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Jouw belang is ons belang.
Wil je weten wat de NCF precies voor jou kan betekenen? 

Kijk dan op www.ncf.nl

De warmte van 
de grootste bond.


