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Spelregels Investeringsagenda
Iedereen bij de Belastingdienst kan tot 1 juli 

2016 vrijwillig vertrekken met een stimule-

ringspremie; de 'directe uitstroom met 

stimuleringspremie'-variant. Dat is uniek.

NCF-informatiedag Niftrik 
Spannende tijden dienen zich aan voor collega’s 

die vanwege de reorganisaties vrijwillig dan wel 

verplicht op zoek gaan naar ander werk, óf 

kiezen voor gefaciliteerd vrijwillig ontslag.

Waarde(n)vol werk in uitvoering 
Het werk van de uitvoerende ambtenaar is van 

groot maatschappelijk belang. De kennis en 

ervaring die de ambtenaar bij de uitvoering 

van deze maatschappelijke taak toepast, vormt 

zijn vakmanschap. 
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Extra reistijd voor scholing 
‘Iedereen aan de studie, want stilstand is 

achteruitgang!’ Dit motto heb je vast wel eens 

voorbij horen komen in de afgelopen jaren. 

Dat geldt ook voor Fred...

Van de voorzitter

Switch 

Ik heb daar veel collega’s gesproken over jullie zorgen en 

kansen. Jonge en oudere collega’s ben ik tegengekomen; 

ieder vanuit zijn of haar perspectief geïnteresseerd in de 

mogelijkheden van het beleid. We hebben veel vragen 

kunnen beantwoorden, maar sommige ook niet. In het 

laatste geval hebben we beloofd om zaken uit te zoeken 

en terug te koppelen. Zo bleek er nogal wat onduidelijk-

heid te bestaan over de mogelijkheid om na het volgen 

van een opleiding (variant C) gewoon weer aan de slag te 

gaan bij de Belastingdienst. Het lijkt mij een goede zaak 

als Switch ook op dat vlak kansen gaat bieden. 

Pensioen
Wat het van-werk-naar-werk-beleid betekent voor jullie 

pensioen werd tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten 

niet behandeld. Ik wacht nog even af hoe dat gaat 

tijdens de persoonlijke gesprekken die jullie straks gaan 

voeren met medewerkers van Switch. Als blijkt dat dit 

thema onvoldoende belicht wordt, dan gaat de NCF 

hierover op diverse plekken in het land algemene 

voorlichting geven. In gevallen waar zaken net iets 
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ABP verhoogt pensioenpremie per 1 april
Het ABP voert naar verwachting een opslag op de 

pensioenpremie in van 1% per 1 april 2016. De opslag is 

nodig, omdat de financiële positie van het ABP eind 

december niet voldoende was. Verlaging van de 

pensioenen, het laatste redmiddel voor fondsen om de 

financiële positie te verbeteren, is nu niet aan de orde.

Dekkingsgraad onvoldoende
Het ABP heeft in november 2015 het premiebesluit voor 

2016 genomen. Dit besluit bestaat uit twee delen: de 

kostendekkende premie en een mogelijke opslag op de 

premie die afhankelijk is van de financiële positie van het 

fonds. De kostendekkende premie is toen vastgesteld op 

17,8%. Voor de premieopslag is de dekkingsgraad van

31 december 2015 bepalend. De berekeningen laten zien 

dat de dekkingsgraad uitkomt op 97,2%. Dit is niet 

voldoende en dus komt er een opslag op de premie. Het 

ABP benadrukt dat ‘korten’ van de pensioenen niet aan 

de orde is.

Wat betekent dit voor jou?
De totale premie voor ouderdoms- en nabestaandenpen-

sioen komt bij het ABP per 1 april uit op 18,8%. De 

premieopslag geldt in principe voor vijf jaar. Het bestuur 

stelt de opslag definitief vast na advies van het verant-

De afgelopen weken was ik samen met bestuursleden, individuele belangenbehartigers en 
GOBD-vertegenwoordigers aanwezig bij verschillende door onze werkgever 
georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten over het van-werk-naar-werk-beleid.

Albert van 

der Smissen

3

anders liggen dan in een doorsnee geval, gaat de NCF

jou natuurlijk helpen. Wel vragen wij jou om eerst de 

voorlichtingsmogelijkheden bij de werkgever te 

benutten. Heb je daarna nog vragen die wij ook niet 

kunnen beantwoorden, dan hebben we de mogelijk-

heid om een specialist van APG/Loyalis aan het werk 

te zetten. Als jij denkt dat jouw situatie in aanmer-

king komt voor zo’n specialistengesprek, stuur dan 

een e-mail naar mijnncf@ncf.nl. Wij gaan dan een 

planning maken en jou uitnodigen.

Tenslotte, welke keuze jij of jouw collega ook gaat 

maken, weet dat wij ons best doen om er voor jullie 

te zijn.

Een warme groet van jullie voorzitter,

  Albert van der Smissen

woordingsorgaan op 28 januari. Een ambtenaar met een 

bruto maandsalaris van € 3.500 euro moet door de opslag 

ongeveer € 8 bruto per maand meer betalen. Van jouw 

pensioenpremie wordt ongeveer 1/3 deel door jezelf betaald 

en 2/3 deel door je werkgever. De overheid draagt als 

werkgever € 245 miljoen extra bij.
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Op 1 januari 2016 treedt de ‘Wet meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid’ in 
werking. Deze wet introduceert een meldplicht voor datalekken. 

Meld datalekken
bij 555

Dit geldt ook voor de Belastingdienst. Melden kan via de 

555-helpdesk. Praktisch gezien gaat het bij datalekken 

om het verlies van dossiers, gegevensdragers of appara-

ten zoals USB-sticks, laptops, smartphones, tablets en 

inbraken op het systeem (hacken). Het verlies van een 

iPhone of een iPad van je werk geldt dus als een datalek. 

Wat is een datalek?
Het gaat bij datalekken altijd om een inbreuk op de 

beveiliging van persoonsgegevens. Persoonsgegevens 

zijn daarbij verloren gegaan of onrechtmatig verwerkt. 

Dit wil zeggen dat ze zijn aangetast, dat onbevoegden 

kennis hebben genomen van de informatie, dat ze zijn 

gewijzigd of aan anderen zijn verstrekt. Ieder beveili-

gingsincident waardoor de bescherming van persoonsge-

gevens wordt doorbroken, is een datalek. 

Procedure meldplicht datalekken
Elke medewerker die te maken heeft met een datalek 

moet dat melden bij de melddesk datalekken, te 

bereiken via de 555-helpdesk. Deze zet de melding 

door naar de melddesk datalekken en daar bepaalt 

men of een incident belangrijk genoeg is om te 

melden bij het CBP (College bescherming persoonsge-

gevens). Die afweging hoeft de medewerker dus niet 

zelf te maken. Melders krijgen daar ook instructies. 

Zo moet de melder na de melding samen met de 

leidinggevende het formulier ‘Melding beveiligings-

incident’ invullen. De procedure wordt opgenomen in 

het Handboek Beveiliging Belastingdienst.
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Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wal

‘Iedereen aan de studie, want stilstand is achteruitgang!’ Dit motto heb je vast wel eens 
voorbij horen komen in de afgelopen jaren. Dat geldt ook voor Fred. Om zijn 
werkzaamheden binnen zijn vakgebied goed te kunnen blijven uitvoeren, moet hij samen 
met een aantal collega’s een opleiding volgen in Utrecht. 

Extra reistijd voor scholing

Werktijd of niet?

Dit betekent voor Fred dat hij per enkele reis vijfenveer-

tig minuten extra moet reizen bovenop zijn gebruikelijke 

woon-werkreistijd. Er ontstaat een discussie tussen de 

werkgever en Fred over de vraag of Fred de extra reistijd 

mag wegschrijven als werktijd in SAP/TWR. 

Fred is namelijk van mening dat de extra reistijd als 

werktijd moet worden aangemerkt en vult dan ook 

vanuit die gedachte zijn urenregistratie in. Als zijn 

teamleider deze boeking niet accepteert maakt hij 

bezwaar. De afkeuring is immers een handeling waarbij 

hij belanghebbende is en een dergelijke handeling wordt 

door de Algemene wet bestuursrecht gelijkgesteld aan 

een besluit.

Fred stelt dat de door hem gevolgde cursus een verplich-

te scholing is. Hij beroept zich er vervolgens op dat de 

reis- en verblijfkosten die hij in het kader van de 

opleiding maakt, vergoed worden overeenkomstig het 

Reisbesluit binnenland. Dit besluit is van toepassing op 

dienstreizen. Reistijd in het kader van een dienstreis is 

volgens Fred altijd werktijd. Omdat het Reisbesluit van 

overeenkomstige toepassing is op verplichte scholing, 

redeneert hij dat de extra reistijd van en naar de 

cursuslocatie ook kan worden aangemerkt als werktijd. 

De werkgever is het hier niet mee eens, waarop Fred na 

een ongegrond verklaard bezwaar en met hulp van een 

jurist van de NCF uiteindelijk uitsluitsel moet zoeken bij 

de rechter. De rechtbank heeft er blijkbaar ook moeite 

mee en laat een meervoudige kamer van drie rechters 

een oordeel vellen, terwijl dit soort zaken normaliter 

door een enkelvoudige kamer wordt behandeld. 

De rechtbank oordeelt dat de werkgever ten onrechte 

stelt dat er geen sprake is van verplichte scholing. Dit 

hoeft er volgens de rechtbank echter niet toe te leiden 

dat de werkgever de extra reistijd als werktijd dient aan 

te merken, omdat er geen rechtsregel is waaruit dit kan 

worden afgeleid. Ook vindt de rechter dat de werkgever 

uit hoofde van goed werkgeverschap niet gehouden is 

om de extra reistijd als werktijd aan te merken. De extra 

reistijd zou binnen aanvaardbare grenzen zijn gebleven. 

Fred weet dat bij andere onderdelen van de dienst 

reistijd voor scholing wel wordt aangemerkt als werktijd 

en beroept zich dan ook op het gelijkheidsbeginsel. De 

rechtbank geeft de werkgever echter gelijk in haar 

stelling dat dit onterechte is gebeurd en dat zij niet 

gehouden is om zo’n gemaakte fout te herhalen. De 

werkgever zegt daarbij toe om voor toekomstige 

gevallen een eenduidig beleid te zullen vaststellen.

Een belangrijk element van bestuursrecht is dat je in de 

bezwaarprocedure alle belangrijke argumenten naar 

voren moet brengen. Doe je dit niet, dan kun je dat niet 

zomaar herstellen in beroep. In bezwaar miste een 

belangrijk argument, waardoor de kans op succes in 

hoger beroep niet groot was. Fred heeft daarom 

besloten om geen hoger beroep in te stellen tegen deze 

uitspraak. Dat wil echter niet zeggen dat de juristen van 

de NCF hierin berusten. Zij zijn van mening dat extra 

reistijd voor het volgen van verplichte scholing moet 

worden aangemerkt als werktijd. Het is namelijk tijd 

waarin jij ter beschikking staat van de werkgever en de 

aan jou op dat moment opgedragen werkzaamheden 

uitoefent, namelijk het volgen van een cursus. Jij moet 

naar een cursuslocatie die door de werkgever is bepaald, 

reist op een door de werkgever bepaalde wijze en volgt 

daar een cursus die door de werkgever is ingevuld, 

opgezet en vaak door de werkgever wordt gegeven. 

Heb jij te maken met een soortgelijke casus, meld je dan 

bij ondergetekende. Ik beoordeel dan of jouw casus zich 

leent voor een proefprocedure. Ook hoor ik graag van je 

als jouw reistijd in het kader van verplichte scholing wel 

als werktijd is aangemerkt. Samen kunnen we meer 

duidelijkheid scheppen voor jou en al jouw collega’s. 
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Iedereen bij de Belastingdienst kan tot 1 juli 2016 vrijwillig vertrekken met een 
stimuleringspremie; de 'directe uitstroom met stimuleringspremie'-variant. Dat is uniek. 
Daarnaast is er de ruimte (behalve voor Douane- en FIOD-medewerkers) om vrijwillig over te 
gaan naar Switch en binnen drie jaar met een stimuleringspremie te vertrekken als dat je 
financieel beter past. 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN 
IN HET KADER VAN 

SWITCH

Bovendien is er een garantie dat er door de Investeringsa-

genda geen gedwongen ontslagen vallen tot 2023. Ook dat 

is uniek binnen de Rijkssector.

Achtergrond
In mei vorig jaar verraste de NOS ons met de kop ‘De 

Belastingdienst gaat reorganiseren: de dienst schrapt 5000 

banen.’ Dat was een kopstoot. Het bleek dat de ambtelijke 

en politieke top het werk binnen de Belastingdienst, met 

uitzondering van de Douane en de FIOD, de komende zeven 

jaar wil veranderen, met als leidraad de Brede Agenda 

Belastingdienst (de Investeringsagenda). 

Start in 2016
Elk kwartaal zal de leiding via een kaderbesluit aankondigen 

waar en wanneer de Belastingdienst start met reorganiseren. 

Deze reorganisaties beginnen op verschillende momenten en 

op verschillende plekken.

Geen gedwongen ontslagen
Geschat wordt dat er 5.000 functies zullen vervallen. 

Minstens 5.000 medewerkers verliezen dan hun werk.

Echter, de dienstleiding ontslaat hen niet. In plaats daarvan 

stimuleert de Belastingdienst uitstroom door medewerkers 

een brutobedrag mee te geven indien zij vrijwillig de 

Belastingdienst verlaten. Hierdoor moet krimp gaan 

ontstaan, waardoor er geen medewerkers ontslagen

hoeven worden. 

Vakbonden en werkgever hebben afgesproken dat er tot

1 januari 2023 geen medewerkers ontslagen worden in

het kader van reorganisaties als gevolg van de Investerings-

agenda. Ben je op of na 1 januari 2023 in Switch geplaatst, 

dan maken vakbonden en werkgever tijdig afspraken over 

oplossingen.

Tegelijkertijd ontstaat er ruimte voor ander werk. Werk 

dat benut kan worden door medewerkers die straks hun 

werk verliezen.

Personele spelregels Investeringsagenda in het kort
• Formalisatie van eerder gedane toezegging dat er 

geen gedwongen ontslagen vallen door deze 

reorganisatie in de periode tot 1-1-2023. 

• Geen verplichte Van Werk Naar Werk (VWNW) 

kandidaten tot 1-7-2016 als gevolg van de Investe-

ringsagenda.

• Medewerkers van de FIOD en Douane vallen buiten 

de invloedsfeer van de Investeringsagenda, maar 

kunnen tot 1-7-2016 gebruik maken van de rempla-

çantenregeling zonder zelf een geremplaceerde te 

hebben.

• Als directe uitstroom voor de medewerker financieel 

gezien niet gunstig lijkt, dan kan deze voor maxi-

maal drie jaar bij Switch aan het werk en daarna 

alsnog uitstromen met een stimuleringspremie.

• Doordat in principe iedereen van de stimuleringsre-

geling gebruik kan maken, wil de leiding tussentijds 

bezien of de bedrijfsvoering hierdoor niet in gevaar 

wordt gebracht. In 2018 zal een eerste evaluatie 

worden uitgevoerd.

Zorg
Er is ook enige zorg over de Investeringsagenda. Er dreigt 

binnen de Belastingdienst een tweedeling te ontstaan 

tussen enerzijds medewerkers die werk verliezen of 

moeilijk meekomen met de nieuwe eisen van het werk en 

anderzijds medewerkers die door de Investeringsagenda 

leuker werk krijgen, doorgroeien of de stimuleringspre-

mie benutten om de Belastingdienst te verlaten. Wat je 

ook kiest of waar je straks ook terecht komt, de NCF 

steunt je wanneer je hulp nodig hebt.

Spelregels Investeringsagenda

De voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van Switch zijn massaal bezocht. 
In totaal wisten een kleine 10.000 geïnteresseerden/belangstellenden de wegen naar de diverse 
locaties te vinden. In de eerste week van februari 2016 hebben al 3.000 collega’s zich via Switch 

gemeld voor een persoonlijk gesprek.

Wil jij nog nadere informatie? Mail je vraag naar mijnncf@ncf.nl en wij vertellen jou hoe het zit.
Ga je op gesprek? Neem iemand mee. Dat mag iedereen zijn maar onze individuele 

belangenbehartigers weten van de hoed en de rand.
Kijk op de website (www.ncf.nl) voor hun namen en telefoonnummers.
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Spannende tijden dienen zich aan voor collega’s die vanwege de reorganisaties – voortvloeiend 
uit de Investeringsagenda van de Belastingdienst – vrijwillig dan wel verplicht op zoek gaan 
naar ander werk, óf kiezen voor gefaciliteerd vrijwillig ontslag. In januari 2016 zijn de eerste 
vrijwillige Van-Werk-Naar-Werk (VWNW)-kandidaten reeds in beeld gekomen bij het door de 
dienstleiding intern opgetuigde ‘uitzendbureau’ Switch. 

NCF-informatiedag Niftrik

Per 1 juli aanstaande zijn de 

medewerkers aan de beurt die hun 

huidige werk op termijn zullen gaan 

verliezen en daardoor verplicht 

dienen te verkassen naar Switch. 

Vanuit die positie zullen ze, onder 

begeleiding van deskundige 

Switch-medewerkers, gepositioneerd 

worden op een nieuwe werkplek 

binnen (of buiten) de overheid. Een 

andere keuze is vrijwillig ontslag. Pas 

vanaf 1 januari 2023 worden 

gedwongen ontslagen niet uitgeslo-

ten. Omdat thans nog veel onduide-

lijkheid bestaat over de juridische, 

rechtspositionele, fiscale, financiële 

én uitvoeringsaspecten van het 

VWNW-beleid, heeft het bestuur 

van de NCF voor de medezeggen-

schapsleden een informatiedag 

georganiseerd in hotel Hoogeerd te 

Niftrik. Deze dag vond plaats op 

donderdag 4 februari 2016.

Afspiegelingsprincipe
Tijdens de drukbezochte NCF-infor-

matiedag te Niftrik is gesproken over 

de personele uitwerking van de 

Investeringsagenda van de Belasting-

dienst. Het doel was om de aanwe-

zige medezeggenschapsleden van 

gedetailleerde informatie te 

voorzien met betrekking tot de 

complexe personele reorganisatie-

spelregels, zodat zij – in samenwer-

king met het NCF-bestuur én enkele 

ingehuurde (pensioen)specialisten – 

de collega’s ‘in het veld’ optimaal 

kunnen gaan bijstaan.

Het dagprogramma was opgesplitst 

in twee delen. De ochtend bood 

ruimte voor uitleg over de plaat-

sings- en afspiegelingsregels bij 

reorganisaties. Na de lunch werd 

gesproken over de wijze van 

vaststellen van de omvang van de 

groep verplichte VWNW-kandidaten.

Op basis van een in het GOBD-over-

leg gemaakte afspraak, wijst de 

bestuurder vanaf 1 juli 2016 de 

verplichte VWNW-kandidaten aan. 

Hoe doe je dat zo transparant en 

eerlijk mogelijk, zonder de belangen 

van zowel de Belastingdienst als de 

medewerker uit het oog te verlie-

zen? Gekozen is voor het zogenaam-

de afspiegelingsbeginsel, dat op een 

nog nader te bepalen peildatum zal 

worden toegepast op vijf leeftijds-

groepen, te weten 15 tot 25, 25 tot 

35, 35 tot 45, 45 tot 55 én 55 jaar en 

ouder. Per leeftijdsgroep zal de 

medewerker met de kortste 

diensttijd op basis van een uitge-

kiend rekenkundig achtstappenplan 

als overtollig worden aangewezen. 

Afgesproken is dat dit plan niet mag 

leiden tot onwerkbare situaties of 

onredelijke uitkomsten. Op deze 

manier is sprake van substantiële 

rechtsbescherming en maximale 

transparantie. De medezeggenschap 

monitort het proces voortdurend en 

zal direct ‘ingrijpen’ indien daar 

aanleiding toe bestaat. Het is 

daarom heel belangrijk dat de 

NCF-leden ‘in het veld’ de medezeg-

genschap goed op de hoogte 

houden van relevante feiten, 

ontwikkelingen en omstandigheden. 

Hier ligt dus een belangrijke taak 

voor jullie. Samen staan we sterk!

Leeftijdssamenstelling
belastingdienstpersoneel
Zonder het meerekenen van Douane 

en FIOD, wordt de Belastingdienst 

thans bevolkt door 23.670 fte. 

Daarvan is 41,6% (9.840 fte) ouder 

dan 54 jaar. Gemiddeld genomen is 

de helft daarvan pas over 6 á 7 jaar 

met pensioen. Tenminste, als zij zich 

dat financieel kunnen veroorloven. 

We hebben namelijk nu al zo’n 300 

fte 65+ in onze bezetting.

VWNW-beleid in context 
geplaatst
Voor de volledigheid én duidelijk-

heid geef ik jullie nog even tekst en 

uitleg over de totstandkoming en de 

feitelijke uitvoering van het 

VWNW-beleid. Het VWNW-beleid 

vloeit voort uit de reorganisaties als 

gevolg van de zogenoemde Investe-

ringsagenda van de Belastingdienst. 

Deze reorganisaties zijn volgens de 

dienstleiding nodig om als Belasting-

dienst een belangrijke maatschappe-

lijke rol te kunnen blijven spelen. Als 

speerpunt zijn vijf verandergebieden 

benoemd:

• Modernisering van onze 

interactie met burgers en 

bedrijven. 

• Zorgen voor informatiegestuurd 

toezicht en inning. 

• Verbetering sturing, verant-

woording en effectmeting. 

• Investeren in data & analytics.

• ICT op orde brengen.

Op maandag 7 december 2015 

hebben Directeur Generaal (DG) 

Hans Leijtens en de vakbonden 

tijdens het Georganiseerd Overleg 

Belastingdienst (GOBD) overeen-

stemming bereikt over de wijze 

waarop de negatieve personele 

gevolgen van de Investeringsagenda 

zullen worden opgevangen. Er is 

afgesproken, dat de vrijwillige fase 

van het VWNW-beleid met ingang 

van 1 januari 2016 wordt openge-

steld voor alle medewerkers bij de 

organisatieonderdelen die geraakt 

worden door de uitvoering van de 

Investeringsagenda. Op deze wijze 

krijgen medewerkers de gelegen-

heid om de Dienst vrijwillig te 

verlaten, met toekenning van een 

stimuleringspremie. 

Wat is daarnaast specifiek 
afgesproken?
• Tot 1 juli 2016 zullen er geen 

verplichte VWNW-kandidaten 

worden aangewezen.

• Tot 1 januari 2023 vallen er geen 

gedwongen ontslagen.

• Als directe uitstroom voor 

medewerkers op dit moment 

financieel niet haalbaar lijkt, 

kan een medewerker voor 

maximaal drie jaar in Switch aan 

de slag en daarna alsnog 

uitstromen met een stimule-

ringspremie.

• Het akkoord heeft betrekking 

op de onderdelen Belastingen, 

Belastingtelefoon, Toeslagen, B/

CA, B/CIE, B/CAO, B/CKC en B/

CFD, maar heeft geen betrek-

king op medewerkers van de 

FIOD en Douane. Laatstge-

noemde medewerkers kunnen 

gebruik maken van de zogehe-

ten remplaçantenregeling. 

Varianten
In het GOBD-overleg van donderdag 

14 januari 2016 hebben de DG en de 

bonden vervolgens nog enkele 

belangwekkende aanvullende 

afspraken gemaakt. Vastgelegd is 

Frank

Verweij
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Het werk van de uitvoerende ambtenaar is van groot maatschappelijk belang en daardoor 
waardevol voor de Nederlandse samenleving. De kennis en ervaring die de ambtenaar bij de 
uitvoering van deze maatschappelijke taak toepast, vormt zijn vakmanschap. De uitvoerende 
ambtenaar moet dit doen binnen een gedwongen kader van (internationale) wet- en 
regelgeving.

Waarde(n)vol werk
in uitvoering

Dit alleen is echter niet voldoende. Er spelen ook andere 

belangen mee waar rekening mee gehouden moet 

worden. Dit levert een spanningsveld op in de afweging 

van juridische, maatschappelijke, politieke en individuele 

belangen. De vraag is welke ruimte de uitvoerende 

ambtenaar zelf nodig heeft en krijgt, om deze afweging 

te kunnen maken. Het A+O fonds Rijk heeft het project 

‘Waarde(n)vol werk in uitvoering’ opgestart. Dit omdat 

we vinden dat er te veel over de uitvoerende ambtenaar 

wordt gesproken in plaats van met de uitvoerende 

ambtenaar.

Het doel 
We gaan zoeken naar wat vakmanschap en professionele 

ruimte betekenen in de praktijk van de uitvoerende 

ambtenaar. We willen input krijgen aan de hand van 

ervaringen en verhalen. Zo krijgen we zicht op hoe in de 

praktijk vakmanschap en professionele ruimte ervaren 

worden. Ook kijken we wat er nodig is om het gesprek 

en de afwegingen hierover met uitvoerende ambtenaar 

te voeren in plaats van over hen. Als projectleider van dit 

project ben ik nu bijna een jaar bezig. In het kort een 

paar bevindingen tot nu toe: de uitvoerende ambtenaar 

weet heel goed wat zijn vakmanschap is, de ruimte om 

zijn vakmanschap in te vullen is (vaak) beperkt, hij voelt 

zich niet altijd gewaardeerd, er zijn genoeg ideeën hoe 

het anders/beter kan, hij voelt zich niet gehoord, afstand 

tot leidinggevende is groter geworden. Uiteraard is er 

meer en geldt het niet voor iedereen.

Onlangs liep ik tegen het volgende aan: ‘De wereld is de 

laatste dertig jaar ingrijpend veranderd door de komst 

van internet, mobiele telefonie, globalisering. Maar als 

het gaat om organisaties dan houden we nog altijd vast 

aan theorieën en methoden van dertig jaar geleden.’ 

Wat zijn de gevolgen van deze theorieën en 
methoden? 
Kijken we naar wat er gebeurt in organisaties, dan is het 

de manager die verantwoordelijk is voor proces en 

resultaat. Hij moet de trends waarnemen en moet deze 

omzetten in organisatieveranderingen. Daarmee 

verschuift het zwaartepunt van publieke organisaties 

weg van de professionals – de mensen die het echte werk 

doen en met hun voeten in de klei staan – naar de 

managers, die vooral denken in bedrijfskundige kaders 

en bedrijfsachtige uitgangspunten. Anders gezegd het 

gaat over de uitvoerende ambtenaar in plaats van met.

En hoe zit het met de vakbond? 
Houden wij niet ook nog vast aan het verleden? Gebrui-

ken we als vakbond niet ook oude organisatietheorieën 

en houden we ons alleen bezig met bekende onderwer-

pen? Welke rol kunnen we oppakken in de veranderende 

organisatie? Wat kunnen we nu al op de werkvloer? Een 

reorganisatie is een mooi moment om het anders te 

doen! Wil je jouw vakmanschap laten zien? Of wil je jouw 

kennis en/of ideeën delen? Het maakt niet uit of het gaat 

over vakmanschap en professionele ruimte of over de 

vakbond. Of ken je iemand die dat graag zou willen 

doen? Ook niet-leden. Laat je horen. Wat we niet horen, 

weten we misschien niet.

Wil je meer weten? Ik hoor het graag! Stuur een e-mail 

naar ansjansen@ncf.nl of kijk op aofondsrijk.nl.

dat de medewerker gedurende de 

vrijwillige fase kan kiezen uit vier 

varianten:

Variant A: Directe uitstroom met 

toekenning van de stimuleringspre-

mie. Directe uitstroom en vrijwillig 

ontslag binnen drie maanden met 

toekenning van een stimuleringspre-

mie.

Variant B: Werk en uitstroom met 

toekenning van de stimuleringspre-

mie. Overgang naar Switch, met 

afspraak over datum van vrijwillig 

ontslag binnen drie jaar en toeken-

ning van een stimuleringspremie.

Variant C: Werk, begeleiding en 

uitstroom. Begeleidingstraject op 

maat in Switch voor zo groot 

mogelijke kans op ander werk.

Variant D: Werk en uitstroom zonder 

toekenning van de stimuleringspre-

mie. Passend werk in Switch, met 

ontslag op eigen verzoek vóór 

ingang van de AOW-gerechtigde 

leeftijd.

Berekening hoogte stimulerings-
premie
Voor berekening van de hoogte van 

de stimuleringspremie gelden 

enerzijds het aantal ABP-dienstjaren, 

zoals vastgelegd in P-Direkt, en 

anderzijds het bruto maandsalaris.

De medewerker ontvangt:

• 4 maandsalarissen bij minder 

dan 10 overheidsdienstjaren;

• 8 maandsalarissen bij 10 tot 20 

overheidsdienstjaren;

• 12 maandsalarissen bij 20 tot 30 

overheidsdienstjaren;

• 24 maandsalarissen bij 30 of 

meer overheidsdienstjaren.

De maximale hoogte van de 

stimuleringspremie is 75.000 euro 

bruto, tenzij het jaarsalaris meer dan 

75.000 euro bruto bedraagt. Dan is 

dit jaarsalaris het maximum. Wie op 

de ontslagdatum minder dan 18 

maanden voor de AOW-gerechtigde 

leeftijd zit, krijgt minder stimule-

ringspremie naar rato van het aantal 

maanden. Dit geldt niet voor 

degenen die kiezen voor variant A 

en deze voor 1 juli aanvragen.

Uitzonderingspositie FIOD en 
Douane
FIOD- en Douanepersoneel valt niet 

onder de Investeringsagenda. 

Daarom is de vrijwillige fase van 

uitstroom niet op deze medewerkers 

van toepassing. Zij kunnen wél 

gebruik maken van de remplaçan-

tenregeling en direct uitstromen met 

een stimuleringspremie. Zij kunnen 

dus uitsluitend kiezen voor optie A: 

uitstroom binnen drie maanden. Als 

zij op of na 1 juli hun aanvraag 

indienen, geldt de gebruikelijke 

remplaçantenregeling. De gebruike-

lijke (rijksbrede) remplaçantenrege-

ling houdt in dat als met jouw 

vertrek de plaatsing van een 

VWNW-kandidaat wordt gereali-

seerd (remplaceren), je in aanmer-

king kan komen voor VWNW-voor-

zieningen.

Wanneer eindigt de vrijwillige 
fase?
De vrijwillige fase, die voor iedere 

medewerker geldt, eindigt zodra je 

wordt aangewezen als verplichte 

VWNW-kandidaat. Dit kan gebeuren 

vanaf 1 juli 2016. Je kunt verplicht 

VWNW-kandidaat worden als jouw 

functie wordt opgeheven, of als er 

minder mensen nodig zijn (overtol-

ligheid). In die gevallen start voor 

jou de verplichte fase van het 

VWNW-beleid en is er geen moge-

lijkheid meer tot het kiezen voor 

bovenstaande varianten. In de 

verplichte fase gelden de gebruike-

lijke (rijksbrede) voorzieningen voor 

het VWNW-beleid.

Tot zover de afspraken uit het GOBD.

Feitelijke uitvoering VWNW-
beleid 

‘Intern uitzendbureau’ Switch 

informeert en faciliteert medewer-

kers die zich (vrijwillig dan wel 

verplicht) oriënteren op ander werk 

óf op ontslagname. Als je bijvoor-

beeld kiest voor vrijwillig ontslag 

met een stimuleringspremie, dan 

draagt het Switch-projectteam 

‘Arrangementen en Voorzieningen 

VWNW’ zorg voor de afwikkeling 

van dit proces. Meer informatie kun 

je vinden op de intranetsite van 

Switch: intranet.belastingdienst.nl/

switch

Welke dienstonderdelen worden 
geraakt door de reorganisaties?
De DG heeft de adviesaanvragen 

over de dienstonderdelen en 

werkzaamheden die overtollig 

worden, eind vorig jaar ingediend bij 

de Concern Ondernemingsraad 

(COR) en de OR DGBel. De medezeg-

genschap heeft thans nog geen 

standpunt ingenomen of advies 

uitgebracht, omdat zij enerzijds 

eerst meer duidelijkheid wil over de 

governance en anderzijds meer 

structuur wil zien in de voorgelegde 

plannen. De DG heeft in het 

GOBD-overleg van 28 januari 

jongstleden gezegd, dat hij in de 

loop van volgende week definitieve 

besluiten zal nemen op basis van de 

schriftelijke adviezen die hij van de 

COR en de OR DGBel heeft en zal 

ontvangen.  

Wat is de specifieke rol van het 
GOBD bij de reorganisaties?
Het GOBD heeft in overleg met de 

bestuurder (DG) de personele 

spelregels opgesteld met betrekking 

tot de personele reorganisatiegevol-

gen. De bonden gaan dus alleen 

over het bedenken en opstellen van 

de personele regels.

Ans Jansen
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 Wist je dat...
•  per 1 januari jouw salaris met 3% is verhoogd?

•  zodra de werkgever financiële middelen heeft, 
vakbonden en werkgever weer willen teruggaan 
naar loondoorbetaling van 75% bij (13 weken) 
ouderschapsverlof? 

Hoe zat het ook al weer?
Het kabinet heeft per 1 januari 2015 de 

ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Hierdoor kom je dus 

niet meer in aanmerking voor deze fiscale korting. 

Uiteraard heeft de NCF hierover in het afgelopen cao-

traject met de werkgever gesproken. Naast de loonruimte 

waren er op dat moment echter geen extra financiële 

middelen beschikbaar ter compensatie van de afschaffing 

van de ouderschapsverlofkorting. Er geldt nu dus nog 

steeds een loondoorbetaling ouderschapsverlof van 55% 

(voor 13 weken). Wel ligt de afspraak dat de werkgever 

deze afspraak zal herzien bij wijzigingen in de 

ouderschapsverlofkorting. Dit is nu dus het geval. Kortom: 

zodra er financiële middelen zijn, is de inzet om dit te 

repareren.

De vraag zou dan vervolgens kunnen zijn, indien de 

financiële middelen er zijn, gebeurt aanpassing van 

loondoorbetaling bij ouderschapsverlof dan met 

terugwerkende kracht?

Nee, om uitvoeringstechnische redenen zal de werkgever 

dit niet doen. Wel is het zo dat voor het herstel van de 

ouderschapsverlofloondoorbetaling we niet formeel 

hoeven te wachten op een nieuwe cao 2017. Ook vóór de 

nieuwe cao-ronde kan e.e.a. worden geregeld. Er moet 

dan wel financiële ruimte zijn en die is er thans niet. 

Uiteraard houden we als NCF de vinger aan de pols.

•  als je minder wilt gaan werken, ook je vaste 
toelage onregelmatige diensten vermindert? 

Je vaste toelage onregelmatige diensten wordt naar 

evenredigheid verminderd op het moment dat je 

arbeidsduur vermindert, bijvoorbeeld omdat je met 

deeltijdontslag gaat. 

Heeft het ook gevolgen als je met de PAS gaat? Nee. Bij 

gebruik van de PAS blijft je arbeidsduur ongewijzigd. 

Eigenlijk heb je buitengewoon verlof op de PAS-dag. Op 

deze manier blijft je pensioenopbouw op het oude niveau.

  

•  je per 1 januari 2016 mag 
vragen om een andere plaats 
om te werken?

Dit is geregeld in de Wet flexibel 

werken (Wfw). Je mag op grond van 

de Wfw een verzoek doen om op een 

andere plaats te werken of om je 

werktijden aan te passen. Een 

leidinggevende moet een verzoek om 

op een andere plaats (bijvoorbeeld 

thuis) te werken overwegen. Als hij 

het verzoek afwijst, moet hij een 

gesprek houden met de medewerker 

en schriftelijk een motivering geven. 

Het afwijzen van een verzoek om op 

een andere plaats te werken is hoe 

dan ook mogelijk. Je leidinggevende 

hoeft daarvoor geen zwaarwegend 

bedrijfs- of dienstbelang te hebben

of een toets van redelijkheid en 

billijkheid toe te passen.

Dit laatste moet je werkgever wél 

doen bij een verzoek voor de 

aanpassing van werktijden en een 

andere spreiding van de uren over de 

week. Je verzoek om aanpassing van 

je werktijden kan alleen worden 

afgewezen als er een zwaarwegend 

bedrijfs- of dienstbelang is. In dat 

geval moet de leidinggevende kunnen 

aantonen dat toekennen van het 

verzoek leidt tot ernstige problemen 

op het gebied van veiligheid, van 

roostertechnische aard of van 

financiële of organisatorische aard. 

Bij een verzoek inzake de spreiding 

van de uren over de week moet de 

leidinggevende dit toetsen aan 

redelijkheid en billijkheid. Ofwel de 

afweging maken welk belang 

zwaarder weegt: dat van de 

organisatie of dat van de medewerker.

•  er per 1 januari 2016 een onderscheid wordt 
gemaakt in wettelijke en bovenwettelijke 
vakantie-uren?

Je krijgt voortaan een onderscheid in wettelijke en 

bovenwettelijke uren. De totale omvang van je verlofuren 

blijft gelijk. Bij een 36-urige werkweek is dit 165,6.

Wat zijn wettelijke uren?
Wettelijke uren zijn max. 144 uren (gebaseerd op 36-urige 

werkweek). Werk je bijvoorbeeld 24 uur per week dan is je 

saldo ‘Vakantie wettelijk’: 24/36 *144 = 96 uur. Je kunt de 

wettelijke uren 2016 opnemen in 2016 en 2017. Daarna 

vervallen ze. Er geldt dus een vervaltermijn van 1 jaar na 

afloop van het kalenderjaar waarin je vakantie-uren zijn 

opgebouwd.

Wat zijn nu je bovenwettelijke uren?
Bij een 36-urige werkweek is dit 165,6-144 uur = 21,6 + 

leeftijdsdagen. Werk je bijvoorbeeld 24 uur per week dan 

zijn je bovenwettelijke vakantie-uren 24/36 * 21,6 = 14,4 

uur.

Leeftijdsdagen ontvang je bij 45 jaar en ouder. Je kunt deze 

‘Vakantie bovenwettelijk’ 2016 opnemen tot en met 

31-12-2021. Hiervoor geldt dus een vervaltermijn van 5 jaar 

na afloop van het kalenderjaar waarin de vakantie-uren zijn 

opgebouwd.

Overgangsregeling
Wat gebeurt er met je restant vakantie-uren 2015? Het kan 

zijn dat je over je verlofstuwmeer in 2015 afspraken hebt 

gemaakt met je leidinggevende. Heb je alleen afspraken 

gemaakt over afbouw en is er geen sanctie afgesproken bij 

niet nakoming (dit moet duidelijk in een gespreksverslag 

zijn opgenomen), dan kunnen de niet opgenomen 

vakantie-uren gewoon worden meegenomen naar 2016 en 

komen deze in de overgangsregeling. Je vindt ze terug als 

Restant vakantie 2015. Deze uren kan je opnemen tot en 

met 31 december 2020. Daarna vervallen ze. Een deel kan je 

ook verkopen (zie hieronder).

Verkoop van vakantie-uren
Wettelijke vakantie-uren kan je niet verkopen. 

Bovenwettelijke wel. Dit kan maar eenmaal per jaar en een 

aanvraag moet voor 1 november ingediend worden. Naast 

de mogelijkheid om de jaarlijkse bovenwettelijke uren te 

verkopen, kan je de komende 5 jaar eenmaal per jaar ook 

maximaal 22 vakantie-uren (bij een werkweek van 36 uur) 

verkopen die je hebt meegenomen uit 2015. Heb je een 

werkweek met een ander aantal uren, dan wordt dit aantal 

met de voor jou geldende arbeidsduurfactor 

vermenigvuldigd.
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Ook NCF

Sylvia Berkenpas
Vraag het Marianne Wendt
Vraag 1
‘Ik las in de krant dat bij de politie een betere cao is 
afgesloten dan de cao Rijk 2015-2016. Hoe kan dit nu? Bij de 
loonruimteovereenkomst is toch besloten dat alle sectoren 
evenveel loonruimte krijgen? Hoe kan de politie dan meer 
loon krijgen?’  

‘Bij de politie loopt al lange tijd een conflict over een 
nieuwe cao. Om deze reden is een onafhankelijke deskun-
dige, de heer Borstlap, gevraagd om een advies te geven om 
uit dit conflict te komen. Hij adviseerde om een langere 
looptijd te overwegen zodat hierdoor financiële ruimte 
beschikbaar kwam voor salaris en andere arbeidsvoorwaar-
den. Dat is nu ook gebeurd. Politiemensen krijgen 6,5 
procent meer loon in drie jaar, plus eenmalig 1.000 euro 
bruto. In de loonruimteovereenkomst is 5,05 procent 
loonruimte beschikbaar voor twee jaar en eenmalig 500 
euro.’

Vraag 2
‘Op het rijksportaal lees ik: ‘Ontvangt u de vaste toelage 
onregelmatige dienst 55+ en vermindert uw arbeidsduur? 
Dan wordt het bedrag van de vaste toelage naar verhouding 

Hoe ben je bij de Douane terechtge-

komen?

Ik kom uit een arbeidersgezin, waar 

het niet gebruikelijk was om verder 

te leren. Toen ik van de Havo kwam, 

wilde ik lekker gaan werken. Ik ging 

een paar maanden intern bij het 

Douane Opleidingsinstituut in 

Elspeet en werd C-functionaris. Ik 

ging werken bij Fysiek Toezicht op 

Schiphol. Daarna heb ik verschil-

lende functies bekleed bij de 

Douane en sinds december 2013 

werk ik bij Bezwaar & Beroep in 

Amsterdam.

Je hebt door ziekte je vriend 

verloren. Hoe heeft dat je leven 

beïnvloed?

Ik heb een periode intensief voor 

mijn vriend gezorgd. Na zijn 

overlijden heb ik een paar maanden 

nodig gehad om weer op te krabbe-

len. Ik merk dat ik me nu minder 

druk maak over kleine dingen in het 

leven, bijvoorbeeld wanneer mijn 

computer kuren heeft. Niemand 

verliest een arm of been als mijn PC 

stagneert, of als ik op mijn werk een 

brief laat uitstuur. Eigenlijk is het 

alleen maar een goed teken als er 

zich geen grote drama’s afspelen in 

je leven. Het is dan dus fijn je druk te 

kunnen maken over kleine dingen. 

Paspoort 

Leeftijd: 52 jaar

Opleiding: Havo en daarna de 
Douaneschool

Burgerlijk: Single. Vorig jaar is 
haar vriend, die ook bij de 
Douane werkte, overleden.

Woonplaats: Hoofddorp

verminderd. Het bedrag van de vaste toelage wordt 
aangepast bij een algemene salariswijziging.’ Geldt dit ook 
indien je gebruik maakt van de PAS-regeling?’

‘De PAS regeling heeft geen invloed op de hoogte van de 
vaste TOD. Door gebruikmaking van de PAS-regeling zal de 
vaste toelage TOD dus niet wijzigen.’

Vraag 3
‘Ik krijg al jarenlang 6 cent per kilometer vergoed, omdat ik 
met de auto naar mijn werk rijd. Wordt dit bedrag nooit 
aangepast aan de inflatie?’ 

‘Ja, dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Het maximumbe-
drag per maand per kilometer wordt net zo verhoogd als 
een OV jaarkaart 2e klasse. Deze prijsstijging bedraagt 
2,02%. Vorig jaar bedroeg het onafgeronde maximumbe-
drag per kilometer 6,18 eurocent en werd dit afgerond naar 
6 eurocent. In 2016 wordt het onafgeronde bedrag 
vastgesteld op 6,30 eurocent, wat rekenkundig afgerond 
ook neerkomt op 6 eurocent. Het bedrag wordt dus wel 
jaarlijks aangepast, maar door de afronding naar eurocen-
ten merk je dit niet.’

Wat betekent werk voor jou?

Mijn werk vind ik belangrijk en ik ben 

er ook serieus mee bezig. De behande-

ling van bezwaarschriften vind ik leuk 

omdat het net kleine puzzeltjes zijn 

die je op moet lossen. Aan de andere 

kant realiseer ik me heel goed dat 

mijn werk niet mijn leven is. Werk is 

een onderdeel van mijn leven.

Wat staat er op je verlanglijstje?

Ik doe niet aan verlanglijstjes. Ik ben 

niet echt iemand die allerlei grote 

wensen heeft. Geef mij maar een 

camera en laat me dan los in een 

mooi duingebied. Ik kan me uren 

vermaken in de natuur met mijn 

camera om mooie foto’s te maken 

van bijvoorbeeld herten en vossen. 

Bij nader inzien is er toch wel iets dat 

ik graag zou willen. Ik zou graag een 

keer de Aurora Borealis willen zien. 

Zo’n spectaculair natuurverschijnsel 

lijkt mij fantastisch om te zien.

Wat is het mooiste compliment dat 

je ooit hebt gekregen?

Dat was toen iemand tegen mij zei 

dat ik authentiek ben. Dat vind ik 

een mooi compliment, want dan 

kom ik over zoals ik ben. Ik vind het 

belangrijk om gewoon mezelf te zijn 

en dat je niet een kant van jezelf wil 

laten zien die je niet hebt. 

We hebben een nieuwe Directeur-

Generaal bij de Belastingdienst, 

Hans Leijtens. Wat zou je hem 

willen zeggen? 

Het viel me op dat we even oud 

zijn, maar wat hebben we een 

verschillend pad belopen! Ik zou 

hem willen zeggen dat hij korte 

lijntjes moet onderhouden met de 

werkvloer. Als bestuurder moet je 

weten wat er nou echt gebeurt 

binnen de organisatie. Ik denk dan 

altijd aan dat spelletje van mensen 

die in een kring staan en waarvan 

er één begint een woordje door te 

fluisteren. Aan het einde van de 

kring komt er een heel ander 

woord uit. Als je dat weet, dan 

weet je ook dat je er een paar 

lagen tussenuit moet halen om 

een enigszins zuivere boodschap te 

krijgen. 

Het zijn roerige tijden voor 

vakbonden. Op dit moment haken 

mensen af, of juist aan.

Waar sta jij?

Ik blijf graag aangehaakt! 

Uitgangspunt voor mij is dat er een 

verschil bestaat tussen wat goed is 

voor het individu en wat goed is 

voor de groep. Ik merk dat we nu 

in een tijd leven dat het niet meer 

om het geheel gaat, maar om het 

individu. Dat betreur ik. Ik ben 

graag lid van een bond, omdat ik 

denk dat als het goed gaat met de 

groep het ook goed gaat met het 

individu. Als het namelijk goed 

gaat met de groep, kun je daar als 

individu ook een beroep op doen. 

Het is belangrijk dat we voor 

elkaar kunnen zorgen. Ik vind dat 

de waarde van een bond dus ook 

in het feit zit dat een bond iets 

voor ONS kan betekenen en niet 

alleen voor MIJ. 

Marianne

Wendt
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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.


